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Mysterie 
van de
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t/m
23 oktober
verlengd!

Speur mee en vind de Rode Robijn

OP ONTDEKKING IN HET 
FRANS HALS MUSEUM

Iedere schoolvakantie zijn er extra leuke activiteiten voor 
kinderen in het Frans Hals Museum. Doe bijvoorbeeld mee met 

de kindertour of de schilderworkshop. Maar ook buiten de 
vakanties is er genoeg te zien en te doen. Ontdek het museum 

met de speurtocht en kom gluren in het poppenhuis met 
wel duizend kleine voorwerpjes.

@franshalsmuseum

Gratis toegang tot en met 18 jaar.* 
Bekijk alle activiteiten op franshalsmuseum.nl/agenda
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*Voor de schilderworkshop en de kindertour geldt een toeslag.
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SEPTEMBER

1 DO Zandvoort Beyond
Tot en met 4 september. Met activiteiten voor het hele gezin werk je toe naar de 
start van de Dutch Grand Prix! Info: 
www.zandvoortbeyond.nl

3 ZA Fortenfestival
Kom nazomeren van 3 t/m 11 september bij de forten, bunkers en vestingsteden 
van de waterlinies tijdens het Fortenfestival!
www.forten.nl

4 ZO Theater Haarlem: Malle Babbe (10+)
Een nieuwe oer-Haarlemse familievoorstelling naar het beroemde schilderij van 
Frans Hals. T/m 11 september. Meer weten? Zie:
www.theater-haarlem.nl

4 ZO Schalkwijk aan Zee Festival 2022
Kom vandaag lekker nazomeren tijdens dit leuke gratis festival voor de hele 
familie! 12.00-18.00 uur. Meer info: 
www.schalkwijkaanzee.nl

TIP Nijntje Beweegdiploma, bewegen met plezier! Rennen, springen, rollen, 
klimmen en klauteren komen aan bod tijdens het Nijntje Beweegdiploma bij BATO 
Haarlem. In 10 lessen leren kinderen van 1,5 t/m 3 jaar leren spelenderwijs alle 
motorische vaardigheden. Meer informatie: www.batohaarlem.nl/nijntje. 

TIP Het Pannenkoeken Paradijs in het Reinaldapark is dè plek voor een lekkere 
pannenkoek! Ook kan je zowel binnen als buiten heerlijk spelen. 
www.pannenkoekenparadijshaarlem.nl

9 VR Grazende Zwaan Theaterfestival 2022
Een leuk theaterfestival voor jong en oud in de Haarlemmermeer! 
9 t/m 11 september. Kijk voor meer info en het programma op:
www.karavaan.nl/festivals/grazende-zwaan

10 ZA Open Dag Hart 
In september starten er weer nieuwe cursussen bij Hart. De Open Dag is dé 
gelegenheid om te ontdekken wat bij jou past. Een bruisende dag volop 
activiteiten en live optredens. Iedereen is welkom! Toegang is gratis
www.hart-haarlem.nl/opendag-2022

11 ZO Stoomweekend
Bezoek dit weekend Gemaal de Cruquius en Stoomgemaal Halfweg tegen 
gereduceerd tarief! Kijk voor meer informatie op:
www.haarlemmermeermuseum.nl/stoomweekend

TIP Ben jij klaar voor een wervelende speurtocht door de KoepelKathedraal? Het 
is nog t/m 23 oktober mogelijk om je speursnavel op te zetten en op zoek te gaan 
naar de gestolen Rode Robijn. Kom langs plekken waar je normaal gesproken niet 
kunt komen: betreed de gewelven én de geopende koepel. Durf jij de uitdaging 
aan? Tickets via: www.koepelkathedraal.nl

TIP The Little Gym Haarlem biedt leuke gymnastische ontwikkelingslessen voor 
kinderen van 10 maanden tot 12 jaar, kampen en verjaardagsfeestjes! Meer info: 
www.haarlem.thelittlegym.eu

Culinair genieten in de groen
e en rustige 

omgeving van het Reinaldapark
 in Haarlem!Culinair genieten in de groen
e en rustige 

omgeving van het Reinaldapark
 in Haarlem!

Onze chefkok bereidt meer dan alleen heerlijke pan
nenkoeken!

• Dagelijks geopend vanaf 10.0
0 uur

• Ruime & gratis parkeergelegenheid

• Rolstoelvriendelijk

• Binnen- en buiten speelpa
radijs voor kinderen
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Pannenkoeken Paradijs Haarlem
Reinaldapad 10
2033 SX Haarlem
Tel. 023 + 583 44 79

www.pannenkoekenparadijs.nl
info@pannenkoekenparadijs.nl
Facebook.com/HaarlemPannenkoekenParadijs
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SEPTEMBER

Leeftijd
10 maanden

tot
12 jaar

http://haarlem.thelittlegym.eu
023 - 576 7316

Zijlweg 148A

Ouder-kind lessen
Peuter- & kleuter gym
Turnen

Het Nijntje Beweegdiploma wordt aangeboden in een lesreeks van 10 lessen.
Kosten: € 60,- per lesreeks van 10 lessen.

Nijntje Beweegdiploma bij BATO Haarlem, 
dé basis van een leven lang sporten en bewegen met plezier.

Meer informatie en opgeven: www.batohaarlem.nl/nijntje  

Rennen, springen, rollen, duikelen, klimmen en klauteren komen aan bod tijdens het 
Nijntje beweegdiploma van BATO Haarlem. Spelenderwijs leren kinderen alle belangrijke 
motorische vaardigheden voor een leven lang bewegen. Plezier staat in de lessen gegeven 
door gediplomeerde trainers centraal.

16 VR Klassiek op het Amstelveld
Bezoek dit weekend dit muzikale familiefestival. Kijk voor meer informatie op: 
www.klassiekophetamstelveld.nl

17 ZA Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Speurtochtendag (3+)
Vanwege de Dag van de Duinen op 17 september 2022 zijn de speurtochten 
vandaag met korting! Kijk op:
www.np-zuidkennemerland.nl

18 ZO Caprera Openluchttheater: KAPOT VET (5+)
Deze afscheidsvoorstelling van VET Kindercabaret mag je niet missen! 
Aanvang 14.30 uur. Tickets & info:
www.caprera.nu/agenda/vet-kindercabaret-kapot-vet-5

18 ZO Theater de Schuur: Hotel Hierwaardaar (8+)
Dwaal, tuimel en ontdek mee in deze surrealistische voorstelling vol onverwachte 
taferelen. Aanvang 15.00 uur. 
www.schuur.nl/theater/hotel-hierwaardaar

18 ZO Verhalenhuis Haarlem: Toedan en Watnou (6+)
Een voorstelling over kijken naar jezelf en anderen zonder oordeel en ervaar dat je 
goed bent zoals je bent. Meer info: 
www.verhalenhuishaarlem.nl

21 WO Herfst!
24 ZA Landgoed Elswout: Vleermuisexcursie (8+)

Een spannende vleermuisexcursie  waarbij de vleermuizen met een 
vleermuisdetector worden opgespoord. Aanvang 19.45 uur. 
www.np-zuidkennemerland.nl

25 ZO Hero Kabouterloop 2022
Deze loop is er voor de kleinste helden tot en met 5 jaar en is 700 meter lang. Kijk 
voor meer info en inschrijven op: 
www.halvevanhaarlem.nl

25 ZO Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Beklim de watertoren (8+)
Vanaf het dak heb je een 360° zicht op Nationaal Park Zuid-Kennemerland! 14.30 
& 15.30 uur. Inschrijven via: 
www.np-zuidkennemerland.nl

TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Boerderijfratsen, het leukste uitje 
en schoolreisje voor groep 1 en 2! Meer info: www.spaarnwoudepark.nl/zorgvrij
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Open Dag
ZA 10 september

Kleine Houtweg 18 | Haarlem
Hart-haarlem.nl/opendag-2022

Inschrijvingen gestart

Hart-haarlem.nl/cursussen

14 t/m 23
okt 2022
Cultuurpark
Westergas

krakeling.nl

Het Krakeling Festival biedt de mooiste, beste en 
meest bijzondere jeugdtheatervoorstellingen op 
diverse locaties in Amsterdam.



KOM NAAR 
DE BIEB VOOR 
GI-GA-LEUKE 
BOEKEN EN 
ACTIVITEITEN! 

Kijk op de website voor de agenda 
en de leukste boekentips. 
Nog geen lid? Kinderen tot 18 jaar 
worden gratis lid.

Scan mij t

Beleef de Dino wereld

Boek nu via PieterVermeulenMuseum.nl
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Spaarne Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen. De agenda is zorgvuldig samengesteld. 
De uitgever is echter niet aansprakelijk. 
Uitgever: Nathalie Molijn, accountmanager: Rosa de Palma 06-26522342 – rosa@nardinckmedia.nl.

OKTOBER

1 ZA Beachclub Sunsea Wijk aan Zee: Family Windfestival
Tijdens dit tweedaagse festival is de lucht gevuld met de meest grote, 
bijzondere vliegers en staat de wind centraal. Info: 
www.beachclubsunsea.nl

2 ZO Theater Haarlem: De Waanzinnige Boomhut van 52 Verdiepingen (7+)
Ze zijn weer terug! Andy en Terry’s Boomhut is nu 52 verdiepingen hoog. Met 
zo mogelijk nog meer fantastische uitvindingen! 
www.theater-haarlem.nl

2 ZO Theater de Schuur: Topsy Turvy (4+)
Choreografe Keren Levi maakt multidisciplinaire dansvoorstellingen voor 
zowel volwassenen als kinderen. Voor meer info:
www.schuur.nl/theater/topsy-turvy-2

4 DI Dierendag!
5 WO Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dat is altijd een feestje 
in de Bibliotheek! Dit jaar kunnen kinderen lekker op avontuur in de natuur 
want het thema is Gi-Ga-Groen. In de Bibliotheek vind je natuurlijk gi-ga-
leuke boeken in dit thema. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd 
in de verschillende vestigingen. 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/kinderboekenweek

8 ZA Bunker Museum IJmuiden: Bunkerrondleiding
Doe dit weekend mee aan deze interessante rondleiding en ontdek alles over 
dit stukje geschiedenis! Kijk snel op: 
www.ijmuiden.nl/evenement/buitenrondleiding-bunkers

9 ZO Theater Haarlem: Kruimeltje (6+)
Het oer-Hollandse avontuur van Kruimeltje is al bijna 100 jaar een van de 
meest populaire kinderverhalen. Aanvang 13.00 & 16.00 uur. 
www.theater-haarlem.nl

TIP Wil jij alles te weten komen over dinosaurussen? Kom dan naar het Pieter 
Vermeulen Museum. Het museum is omgetoverd tot een echte Dino-wereld. 
De expositie is geschikt voor alle leeftijden en er valt voor jong en oud van 
alles te doen en te beleven! www.pietervermeulenmuseum.nl

13 DO Stadsschouwburg Velsen: De wraak van de klimaatpiraat (8+)
Een spannende game-theatervoorstelling over klimaatverandering en hoe je 
er iets tegen kunt doen. Aanvang 14.15 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl/programma/escaperoom-klimaatpiraat

14 VR Het Krakeling Festival
Van 14 t/m 23 oktober geniet je van de meest bijzondere 
jeugdtheatervoorstellingen op diverse locaties in Amsterdam tijdens 
Het Krakeling Festival. Met De Krakeling als festivalhart op Cultuurpark 
Westergas zijn daarnaast voorstellingen bij festivalpartners ITA en Theater 
Bellevue. 
www.krakeling.nl/festival/krakeling-festival

15 ZA Theater de Schuur: 90’s vs 20’s (9+)
De muzieksmaak van je ouders is natuurlijk stom, maar wat vinden ze van de 
jouwe? Tijd voor een battle!! Aanvang 19.30 uur.
www.schuur.nl/theater/90s-vs-20s

16 ZO Stadsschouwburg Velsen: Het feest van tante Rita (4+)
Een meezing-swingmusical voor hele familie! Swing en zing jij ook mee? 
Aanvang 16.00 uur. Tickets via: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl/programma/minidisco-het-feest-van-tante-
rita

TIP Iedere schoolvakantie zijn er extra leuke activiteiten voor kinderen in 
het Frans Hals Museum. Doe bijvoorbeeld mee met de kindertour of de 
schilderworkshop! Meer info: www.franshalsmuseum.nl

20 DO Theater de Schuur: Ravi de Robot (5+)
Een swingende, muzikale familievoorstelling met zingende robothuisdieren 
en dansende apparaten. 20 & 21 oktober. Meer info:
www.schuur.nl/theater/ravi-de-robot

22 ZA Theater Haarlem: As you like it (8+)
Een theatervoorstelling die afrekent met romantische clichés en de ware 
liefde!! 22 & 23 oktober. Meer info: 
www.theater-haarlem.nl

23 ZO Theater de Schuur: Olifantje Abu l’Abbas (6+)
Ga met Abul-Abbas en  het Amsterdams Andalusisch Orkest mee op een 
mooie muzikale reis over land en zee! Aanvang 15.00 uur.
www.schuur.nl/theater/olifantje-abu-labbas

30 ZO Theater de Schuur: Het Kado, Als Het Ware (6+)
Een eigenzinnige familievoorstelling maken waarin gespeeld wordt met de 
waarheid. Aanvang 15.00 uur. Meer weten?
www.schuur.nl/theater/het-kado-als-het-ware

31 MA Halloween!

www.irenedtp.nl
mailto:rosa@nardinckmedia.nl
www.beachclubsunsea.nl
www.theater-haarlem.nl
www.schuur.nl/theater/topsy
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/kinderboekenweek
www.ijmuiden.nl/evenement/buitenrondleiding
www.theater-haarlem.nl
www.pietervermeulenmuseum.nl
www.stadsschouwburgvelsen.nl/programma/escaperoom
www.krakeling.nl/festival/krakeling
www.schuur.nl/theater
www.stadsschouwburgvelsen.nl/programma/minidisco
www.franshalsmuseum.nl
www.schuur.nl/theater/ravi
www.theater-haarlem.nl
www.schuur.nl/theater/olifantje
www.schuur.nl/theater/het


Al vanaf €3,50 
per kind

Gratis parkeren!

Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk 
hoe de varkens een modderbad nemen. 
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een 
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen 
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven 
op een echte boerderij. Een onvergetelijke 
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend 
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om 
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè! 
(Dat is welkom in het geits)

het leukste
schoolreisje voor

groep 1 en 2!

Boerderijfratsen,

Voor reserveren bel:
023-520 28 28
of mail naar:
zorgvrij@spaarnwoude.nl

informatieboerderijzorgvrij.nl


