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LEUKE COLLEGES IN EEN MUSEUM 
BIJ JOU IN DE BUURT: 

Jouw eigen volksverhaal?
Volksbuurtmuseum

Kan een baksteen 
kunst zijn?
KAdE, Amersfoort

Superhelden
Universiteitsmuseum Utrecht

Voor 
nieuwsgierige 
kinderen van 
8 t/m 12 jaar

www.museumjeugduniversiteit.nl

Kom naar de MuseumJeugdUniversiteit 
en haal je MJU-diploma!

MEER WETEN DAN
JE JUF OF MEESTER?



SEPTEMBER

TIP Jumpsquare Nieuwegein: Jumpen is leuk, gezond en toegankelijk voor 
iedereen. Een dagje weg met de kinderen, een leuke zondagactiviteit met de 
familie of het gezin, jumpen heeft het allemaal! Kijk voor meer info op: 
www.jumpsquare.com/nl/nieuwegein

7 WO Botanische Tuinen Universiteit Utrecht: Zomerbingo
Ga met de hele familie op zoek in de Ontdektuin naar de afbeeldingen op je 
Bingokaart. Spot jij ze allemaal?
 T/m 21 september. 
www.uu.nl/agenda/doe-de-zomerbingo-met-de-hele-familie

TIP MuseumJeugdUniversiteit (8+) Meer weten dan je meester of juf? De 
MuseumJeugdUniversiteit organiseert kindercolleges met meer dan 50 musea 
in Nederland! Kijk voor info op:  www.museumjeugduniversiteit.nl

10 ZA Rondje Singel in Utrecht
Op 10 en 11 september 2022 viert heel Utrecht feest tijdens Rondje Singel. Op 
en rondom de singel kun je kiezen uit een scala aan activiteiten. Check online 
wat er te doen is en creëer je persoonlijke programma of ga langs op een van de 
vele locaties en laat je - geheel gratis - verrassen. Bekijk het hele programma op 
de site: www.rondjesingelutrecht.nl 

10 ZA De Boswerf Zeist: Zeist Vertelt!
Kom vandaag luisteren naar de mooiste verhalen van echte verhalenvertellers! 
12.00-16.30 Info: www.odru.nl

10 ZA Maak je Gi-ga-groene bladerenboek bij de biebfiets (4+)
Kom langs op het Berlijnplein voor de mooiste verhalen en ga aan de slag met 
afgeschreven biebboek! 12.00-17.00 uur. Info: 
www.bibliotheekutrecht.nl

11 ZO Fortenfestival
Van 3 t/m 11 september is er van alles te beleven en doen bij de forten, bunkers 
en vestingsteden van de Waterlinie. Kijk op:
www.forten.nl

13 DI Stadsschouwburg: Fok me hokje (13+)
Een voorstelling over gender en seksuele oriëntatie. 
Aanvang 19.30 uur. Meer info: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

14 WO Theater Lombok: Wacht’s even (0+)
Een leuke voorstelling over elkaar tegenkomen. 
Aanvang 11.00 & 15.00 uur. 
www.theaterlombok.nl

17 ZA Nazomer Festival
Vier vandaag de nazomer tijdens het Nazomer Festival in Merwede! Vanaf 12.00 
uur. 
www.makersvanmerwede.nl

17 ZA Boerderij Nieuw Slagmaat Bunnik: Zelfplukdagen
Kom een appeltje voor de dorst plukken! De appelplukdagen 2022 zijn op 17 & 
18 en ook op 24 & 25 september!
www.nieuwslagmaat.nl/zelfpluk

18 ZO Fort aan de Klop: Magisch vuurtheater (4+)
Kom kijken naar deze vurige voorstelling! 
Aanvang 11.00 & 13.00 uur. Reserveren via: 
www.samenisleukerdanalleen.nl

18 ZO Sonnenborgh: Kinderworkshop Maak je eigen broeikas (6+)
Ontdek hoe regen ontstaat en waarom het broeikaseffect goed is voor planten, 
maar niet voor de aarde. 13.30 & 16.15 uur
www.sonnenborgh.nl/dag-van-weer-en-klimaat

21 WO Herfst!
23 VR Het Spoorwegmuseum: Modeltrein Expo On traXS

Van 23 t/m 25 september toont het Spoorwegmuseum circa 25 modelbanen van 
Europa’s beste modelbouwers. 
www.spoorwegmuseum.nl

25 ZO Podium Hoge Woerd: Boer Boris is de baas (4+)
Al 10 jaar lang beleeft Boer Boris avonturen op en rond zijn boerderij. Beleef jij 
zijn nieuwste avontuur mee? 
Aanvang 10.30 uur.
www.podiumhogewoerd.nl

OKTOBER

2 ZO De Vrijstaat: De Bouwkeet (6+)
Elke zondagmiddag kun je hier aan de slag om alles te ontdekken over bouwen! 
Tot november 2022. Meer info:  
www.devrijstaat.nl

2 ZO Utrecht Science Park: Weekend van de Wetenschap (8+)
Beleef de wetenschap! Vandaag opent de Universiteit Utrecht weer haar deuren 
voor jong en oud. 10.30-16.00 uur. 
www.uu.nl/agenda/weekend-van-de-wetenschap

2 ZO Bibliotheek Neude: Boek & Yoga (4+)
Een ontspannende ochtend voor ouder en kind. Aanvang 11.15 uur. Kijk voor 
meer informatie en inschrijven op: 
www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd.html

4 DI Dierendag!
TIP Zwemschool Midden, voor een vaste prijs een diplomagarantie, professionele 

begeleiding, vanaf 4,5 plaatsing binnen een maand mogelijk. Zie voor meer 
info: www.zwemschoolmidden.nl

5 WO Kinderboekenweek!
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Zwemschool Midden omdat wĳ  uw kind 
belangrĳ ker vinden dan het systeem.

www.zwemschoolmidden.nl



Domstad Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van het Re-
gionaal Familie Platform. De agenda is zorgvuldig samengesteld. Uitgever is echter niet aanspra-
kelijk. Voor tips in de agenda en deelname mogelijkheden: Nathalie Molijn tel. 035-6917299 of
nathalie@nardinckmedia.nl.
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OKTOBER
8 ZA Dutch Media Week Xperience Days

Neem dit weekend een kijkje achter de schermen op het Media Park! Kijk voor 
het programma op: 
www.dutchmediaweek.nl

8 ZA Theater Kikker: Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht (7+)
Een voorstelling voor iedereen die ergens óf nergens in gelooft. Aanvang 13.00 
uur. Meer info:  www.theaterkikker.nl

9 ZO Stadsschouwburg: Raad eens hoeveel ik van je hou (2+)
Een kleine, muzikale vertelvoorstelling over "houden van"... Aanvang 10.00 & 
11.30 uur. 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

9 ZO Theater Zuilen: Onder de Grond (5+)
Een ontroerende voorstelling over de kracht van vriendschap. Aanvang 15.00 
uur. Tickets & meer info: 
www.podiumsprits.nl/onder-de-grond

12 WO Theater Lombok: Zandhonger (3+)
Een poëtische voorstelling voor iedereen die weleens wil wegvaren in zijn eigen 
fantasie. Aanvang 11.00 & 15.00 uur. 
www.theaterlombok.nl

15 ZA Museumnacht Kids (4+)
Ga op een donker avontuur door de musea van Utrecht! 
17.00-22.00 uur. Meer info vind je op: 
www.museumnachtkids.nl/utrecht/programma

16 ZO TivoliVredenburg: De Wraak van Lorre (6+)
Een muzikale voorstelling vol theatrale en interactieve elementen. Aanvang 
11.00 uur. 
www.tivolivredenburg.nl

TIP Spoorwegmuseum: Expeditie Posttrein (4+) Jarenlang speelde de trein een 
belangrijke rol in het postvervoer. Tijdens deze leuke tentoonstelling leer je er 
alles over! Te zien t/m 27 november. 
www.spoorwegmuseum.nl

21 VR HERFSTSTUKJES Jeugdtheater in de vakantie
Van 21 t/m 30 okt. Maar liefst acht theaters in Amersfoort, Utrecht en Houten 
presenteren een afwisselend programma met de mooiste jeugdvoorstellingen 
voor groot en klein. Bekijk het volledige programma op
www.jeugdtheaterindevakantie.nl/herfststukjes

21 VR Stadsschouwburg: Een leuk avondje uit (8+)
Een gefluisterde musical over alles wat ingewikkeld is in het leven. Aanvang 
19.00 uur. 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

23 ZO Theater Kikker: 90’s VS 20’s (9+)
De muzieksmaak van je ouders is best wel stom. Volgens jou. Maar wat vinden ze 
van de jouwe? Tijd voor een battle! Meer info: 
www.theaterkikker.nl

24 MA Podium Hoge Woerd: Aan de andere kant (4+)
Een beeldende voorstelling met poppen, papier, strips en video. Aanvang 15.00 
uur. Meer info: 
www.podiumhogewoerd.nl

26 WO Theater Zuilen: Geel (2+)
In deze voorstelling wordt je meegenomen in een gele wereld waar alles, maar 
dan ook echt alles, geel is! Aanvang 10.30 uur.
www.podiumsprits.nl/geel

27 DO Theater Kikker: De Dingen Die We Niet Zien (8+)
Disclaimer: in deze voorstelling zie je mogelijk dingen die je normaal gesproken 
niet kunt zien! 27 & 28 oktober 15.00 uur.
www.theaterkikker.nl

28 VR Podium Hoge Woerd: Puinbal (7+)
Deze voorstelling draait om één van de grootste vragen van deze tijd: onze 
krankzinnige omgang met de planeet. 
Aanvang 15.00 uur.
www.podiumhogewoerd.nl

30 ZO Podium Hoge Woerd: Sribi Switi (4+)
Een speelse voorstelling geïnspireerd door zowel bekende Nederlandse als 
Surinaamse kinderverhalen en kinderliedjes. 
Meer info:
www.podiumhogewoerd.nl

30 ZO TivoliVredenburg: Vier! (4+)
Een vrolijk familieconcert vol (on)herkenbare klanken, beweging en humor. 
Aanvang 11.00 uur. 
www.tivolivredenburg.nl

31 MA Halloween!
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JUMPSQUARE
NIEUWEGEIN
MET AIRPARK
NU 25% KORTING!

JUMPSQUARE.COM

Jumpen is dé ideale activiteit voor 
iedereen die fun, sport en spanning wil 
combineren. Kom tijdens het jumpen 
ook even bouncen in ons Airpark!

Boek 90 min. en gebruik kortingscode DOMSTAD25 
bij je volgende bestelling. Geldig in de maanden 
september & oktober 2022

ONTVANG
25% KORTING


