
gezins-UIT-agenda
HAAGJES

inspirerende
tips voor het
hele gezin

AGENDA: zomer 2022

ontdekken • muziek • natuur • cultuur
toneel• film • sport • musea• dans

facebook.com/haagjes.kids

http://www.facebook.com/haagjes.kids


Tijdens de course staat plezier in 
dans centraal, je werkt aan een 
eigen creatie en uiteindelijk aan 
een voorstelling.
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JUNI

TIP De leukste kunstlessen volg je in Laaktheater. De nieuwe periode van Urban 
Lab gaat beginnen met de volgende lessen: dans, theater, drum, beeldende 
kunst en circus. Ze hebben twee nieuwe programma's: Het masterclass 
Mauritshuis project op de woensdagmiddag (Laaktheater) en circus op 
maandagen op de Gerth van WIjkschool en elke zaterdagochtend in Laaktheater! 
meer informatie: www.laaktheater.nl/iedere-woensdag-urban-lab-kunstlessen. 
Aanmelden: productie@laaktheater.nl 

TIP Als een zeemeermin door het water: Workshop Zeemeermin zwemmen in 
zwembad Forum Kwadraat. Elke vrijdag in de zomervakantie (15 juli, 22 juli, 29 
juli, 5 aug, 12 aug, 19 aug) van 9.00 – 10.00 uur. Minimaal A diploma.  Kosten per 
workshop 11,50 p.p. Inschrijven via fk.evenementen@sportfondsen.nl

17 VR Nationale Archeologiedagen
De Archeologiedagen op 17, 18 en 19 juni brengen het verleden tot leven! Graaf 
jij ook mee? www.archeologiedagen.nl/programma

19 ZO Vaderdag! 
19 ZO Zuiderparktheater: Bing is jarig! (2+)

Een vrolijke voorstelling van 60 minuten vol met kleurrijke en nieuwe liedjes! 
Aanvang 13.00 uur. www.zuiderparktheater.nl

21 DI Zomer! 
22 WO Museum Sophiahof: Peter Peper en de VOC (0+)

Laat je meevoeren in een uniek samenspel van muziektheater, poppenspel en 
live-animatiefilm. Aanvang 14.30 uur. 
www.museumsophiahof.nl/agenda/peter-peper

23 DO Varend Corso Westland
Ontdek de magie van Varend Corso Westland!! Donderdag 23 juni t/m 
zondag 26 juni. Check de site voor de route en meer! www.varendcorso.nl

25 ZA AFAS Circustheater: Disney's Aladdin (8+)
Aladdin zal je met zijn charme betoveren in deze beroemde musical! 
Aanvang 19.30 uur. www.stage-entertainment.nl

26 ZO Zuiderparktheater: Juf Roos (2+)
Ga mee op een vrolijk avontuur met Juf Roos en Gijs! Aanvang 13.00 en 16.00 
uur. Tickets via: www.zuiderparktheater.nl

TIP Het spannendste uitje van Den Haag! In Rijksmuseum de Gevangenpoort ontdek 
je hoe een eeuwenoude gevangenis er uitziet. Kleine, donkere gajolen (cellen), 
water en brood en die martelwerktuigen….brrr. Wat is een eerlijke straf? Speel 
de game waarbij je zelf als rechter mag optreden. www.gevangenpoort.nl
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JULI

1 VR De Parade
Van 1 t/m 17 juli slaat dit leuke festival voor jong en oud weer haar tenten op in 
het Westbroekpark!   www.deparade.nl

2 ZA Zeeheldenfestival
Bezoek dit weekend dit festival vol leuke activiteiten in het Zeeheldenkwartier! 
www.zeeheldenfestival.nl

3 ZO Stadstheater Zoetermeer: Buurmans Keukenparade (0+)
Een wervelende spicy kook-dans-show over de ultiem lekkerste gerechten uit de 
wereldkeuken. Aanvang 14.00 uur. www.stadstheater.nl

TIP Het leukste familiepark is weer terug! Ontdek de velen springkussens in 
het luchtkussen park of spring erop los in het trampolinepark. Bij het Sport en 
Spel Paleis in De Uithof is jouw dagje uit met de kids een gegarandeerd succes 
waarbij niemand stil zit. www.sportenspelpaleis.nl

6 WO Kooman's Poppentheater: Swaffie de Zeehond (5+)
Een leuke voorstelling over een vriendelijke en behulpzame zeehond. 
Aanvang 14.00 uur. 
www.koomanspoppentheater.nl

8 VR Theater Dakota: Babyconcert (0+)
Tijdens dit concert kunnen de kleintjes rondkruipen of zich op schoot 
verwonderen over de muziek. Aanvang 10.00 uur. www.theaterdakota.nl

9 ZA Het Nationale Theater: Trojan Wars
Trojan  Wars is geïnspireerd op het oudste oorlogsverhaal uit de geschiedenis:  
De Ilias  van Homerus. Info: www.hnt.nl

10 ZO Foodfestival Swan Market
Vandaag kunnen echte smulpapen smikkelen en smullen op het Lange 
Voorhout! 11.00 tot 17.00 uur. www.denhaag.com/nl/agenda/swan-market

11 MA Zomerweek Poppentheater Kooman
Maak je eigen theaterpop en een voorstelling in Kooman’s Poppentheater! Voor 
kinderen van 6 t/m 11 jaar. 11 t/m 14 juli van 9.30 tot 16.00 uur. Aanmelden: 
ellen@koomanspoppentheater.nl Meer info: 
www.koomanspoppentheater.nl/kindertheater-voorstellingen-den-haag

TIP ZUIDERPARK, VAKANTIEPARK! Iedere dinsdag, woensdag, donderdag. 
Van 11 juli t/m 18 augustus 10.00-17.00 uur. 
www.zuiderparktheater.nl/vakantiepark

13 WO Muzee Scheveningen: Circaso circus workhop
Ambitie om circusartiest te worden? Dan is deze workshop echt wat voor jou! 
13 en 20 juli en 10 en 17 augustus. www.muzeescheveningen.nl

14 DO World Forum Theater: Holland Kids Festival
Je gaat zeker genieten van deze 75 minuten durende spectaculaire familie-show! 
www.worldforum.nl

16 ZA World Forum Theater: Paw Patrol (2+)
Ga in deze spectaculaire show samen met jouw favoriete PAW Patrol Pups op een 
heldhaftig, muzikaal avontuur! www.worldforum.nl

TIP Mauritshuis: Hallo Vermeer! Dé familie-doetentoonstelling van het jaar! 
www.mauritshuis.nl

20 WO Avonturenpark Outdoor Valley 
Ga met de hele familie op avontuur deze zomer! Van 20 juli t/m 21 augustus.
www.outdoorvalley.nl/avonturenpark
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Speur & ontdek

panorama-mesdag.nl

6 - 12 jaar

Op pad met je verrekijker in het museum! 
Familie  Audiotour

Gehele zomervakantie

Zomerweek 
Poppentheater

11 t/m 14 juli van 9.30 tot 16.00 uur

Maak je eigen theaterpop 
en een voorstelling

Voor kinderen van 6 t/m 11 jaar
Info en aanmelden: ellen@koomanspoppentheater.nl

www.koomanspoppentheater.nl
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JULI

Iedere dinsdag, woensdag, donderdag   
Van 12 juli t/m 18 augustus 10.00-17.00 uur

Toegang: Gratis/voorstellingen €5,00 p.p. 

ZUIDERPARK, VAKANTIEPARK

TIP Youseum Westfield Mall of The Netherlands:  Nederlands grootste social 
media experience waar het allemaal om jou en jouw wereld draait! 
www.youseum.nl

TIP Museum De Koperen Knop: Playmobil Verzameld! (4+) Gek op Playmobil? 
Dan is deze tentoonstelling in Hardinxveld-Giessendam echt wat voor jou! Te 
zien tot t/m 10 september. www.koperenknop.nl

TIP Museum Panorama Mesdag: ontdek samen spelenderwijs alle schilderijen 
en het Panorama met de nieuwe kinder-audiotour. De audiotour (leeftijd 6-12 
jaar) is gratis verkrijgbaar bij de informatiebalie in combinatie met een geldig 
entreeticket. Meer weten? 
www.panorama-mesdag.nl/zien-en-doen/museumcollectie/audiotour

28 DO Beatrixpark Schiedam: Jurassic Encounter
Kom oog in oog te staan met levensechte dino's!! 28 juli t/m 14 augustus.
www.jurassicencounters.uk/rotterdam-nl

AUGUSTUS

TIP Ben jij een echte Lego fan? Dan mag je een bezoek aan Legoland® Discovery 
Centre Scheveningen niet missen. www.legolanddiscoverycentre.com

4 DO Het Nieuwe Instituut: Thursday Night Detour
Ga mee met een gids en beleef het Instituut vanuit een ander perspectief! 
Aanvang 19.00 uur. Info: 
www.hetnieuweinstituut.nl

TIP Natuurhistorisch Museum Rotterdam: Op vakantie (0+) Ontmoet dieren die 
op pad zijn, honkvaste dieren en dieren die houden van luieren in de vakantie. 
Van 9 juli t/m 21 augustus. www.hetnatuurhistorisch.nl

TIP In museum Beeld en Geluid Den Haag draait alles om media. Niet alleen 
interessant, maar ook nog eens leuk! https://denhaag.beeldengeluid.nl

TIP Het Rien Poortvliet Museum op Tiengemeten is weer geopend. Neem de 
pont vanuit Nieuwendijk naar dit bijzondere eiland en beleef een heerlijke dag! 
Voor verdere informatie zie: www.rienpoortvlietmuseum.nl

13 ZA Hans Klok & Friends
Een voorstelling vol magie en andere tovenarij! Vanaf van 13 t/m 28 augustus te 
zien in Den Haag!! www.hansklokshow.nl

13 ZA Belasting en Douane Museum: Douane spreekuur 
Vraag douanier Leon alles wat je altijd al wilde weten over het werk bij de 
douane! 13 & 28 augustus. www.bdmuseum.nl

15 MA De Dutch Summer Dance Course (7+)
Tijdens de course staat plezier in dans centraal, je werkt aan een eigen creatie en 
uiteindelijk aan een voorstelling. Zie voor meer informatie de advertentie elders 
in deze folder of kijk op: www.ddddd.nu

17 WO Circus Snor
Komt dat zien!! Op 17 en 16 augustus is dit leuke circus te zien bij Stadsboerderij 
Buytendelft in Delft! www.circussnor.nl

21 ZO Zuiderparktheater: Ernst & Bobbie weten het niet meer! (2+)
In dit nieuwe avontuur doen Ernst en Bobbie mee aan heel bijzondere wedstrijd 
met als hoofdprijs: een droomvakantie! Tickets: www.zuiderparktheater.nl

21 ZO Theater Zuidplein R'dam: Titus en Fien Zomershow
Een hilarische show vol met grappige sketches, de grote hits en natuurlijk de 
oliebollenband. Aanvang 13.30 & 16.00 uur. www.theaterzuidplein.nl

TIP Museum Vlaardingen: Strijd om Vrijheid. Meer dan 4000 
Playmobilpoppetjes, paarden, schepen en kastelen vertellen de geschiedenis 
van Nederland. Te zien t/m 30 oktober. www.museumvlaardingen.nl

28 ZO Maritiem Museum Rotterdam: Maritiem Festival
Bezoek van 28 augustus t/m 5 september dit leuke festival en maak kennis met 
de haven van vroeger, vandaag en morgen! 
www.maritiemmuseum.nl

TIP In het Haags Openbaar Vervoer Museum is het openbaar vervoer van vroeger 
en nu te beleven. Leuk en interessant! www.hovm.nl
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GROEP 3 T/M 8

URBAN LAB

GRATIS INCL. LUNCH

IEDERE WOENSDAGMIDDAG

KUNSTLESSEN

WWW.LAAKTHEATER.NL

Als een zeemeermin 
door het water

Workshop Zeemeermin zwemmen 
in zwembad Forum Kwadraat

Elke vrijdag in de zomervakantie 

(15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 aug, 12 aug, 19 aug)

9.00 – 10.00 uur
Minimaal A diploma

Kosten per workshop € 11,50 p.p.

Inschrijven via
fk.evenementen@sportfondsen.nl
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Dé  familie-doe-
tentoonstelling
van het jaar

It’s happening
in Den Haag  

Hallo Vermeer!
Tickets via mauritshuis.nl

Partners

Tentoonstellingspartners

Dorodarte  
Kinderfonds

Stichting  
Retourschip 


