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De Pakjesbootdagen
komen eraan!

Hellevoetsluis
Rotterdam
Leiden
Lisse
Haarlem
Weesp

Bezoek de enige echte Pakjesboot
dit jaar in:

Beleef de magie van Sinterklaas: breng
een bezoek aan de enige echte
Pakjesboot en zie hoe Sinterklaas en de
Pieten aan boord leven en werken!
Werp een blik in de kombuis waar de
Pieten pepernoten en ander lekkers
maken, gluur in het pakjesruim waar
alles wordt ingepakt, kijk hoe de
slaapkamer van Sinterklaas eruit ziet,
én ontmoet uiteraard Sinterklaas zelf in
zijn werkkamer. 

13 t/m 15 november
16 t/m 20 november
22 t/m 24 november

25 november
26 t/m 28 november

2 t/m 4 december

Meer informatie of reserveren via:

www.pakjesboot.nl



NOVEMBER

TIP Play & Bounce op de Pier!! Deze indoor-attractie is een waar 
Walhalla voor de kinderen, perfect te combineren met een bezoek 
aan het strand. Kortom een heerlijk dagje Scheveningen! Een 
speelparadijs, bestaande uit een 'Soft Play Park’ voor kinderen tot 
10 jaar. Reserveringen en informatie: tel. 070-2211761.
www.playandbounce.nl.

TIP AFAS Circustheater: Disney's Aladdin. Deze spectaculaire 
voorstelling moet je een keer gezien hebben! Nog te zien tot en met 
eind december! 
www.stage-entertainment.nl/nl/shows/musical/aladdin

4 VR Natuurwerkdag 2022
Doe op 4 & 5 november mee aan de Natuurwerkdag en zet je in voor 
natuur dichtbij huis! 
www.natuurwerkdag.nl

6 ZO Theater aan het Spui: Aan de andere kant (4+)
Een beeldende voorstelling over vooroordelen die ook wel eens van 
een andere kant bekeken mogen worden. Aanvang 14.00 uur.
www.hnt.nl

TIP Kunstmuseum Den Haag: Open Kinderatelier (5+ ) Voor 
kinderen is er iedere zondag Open Kinderatelier. Kinderen gaan, 
zonder ouders, creatief aan de slag in het museumatelier.
www.kunstmuseum.nl

11 VR Sint Maarten!
12 ZA Cool Event Scheveningen

Van 12 november t/m 22 januari 2023 kan je weer heerlijk schaatsen 
op het Kurhausplein! Kijk snel op:
www.cooleventscheveningen.nl

12 ZA Intocht Sinterklaas 2022
Vandaag komen Sint en de Pieten aan in de haven van 
Scheveningen! Kom jij ze ook welkom heten? Kijk voor het 
programma op:  
www.sinterklaasindenhaag.nl

13 ZO Koninklijke Schouwburg: As you like it (8+)
Een knettergekke, bomvolle, muzikale en radicale bewerking van de 
beroemde liefdeskomedie van Shakespeare. Aanvang 15.00 uur. 
www.hnt.nl

TIP De Pakjesbootdagen komen eraan! Beleef de magie van 
Sinterklaas aan boord van de enige echte Pakjesboot 12. Dit jaar 
op de volgende locaties: Hellevoetsluis, Rotterdam, Leiden, Lisse, 
Haarlem & Weesp (vanaf 13 november t/m 4 december). 
Meer informatie of tickets via: 
www.pakjesboot.nl

16 WO Theater de Vaillant: The Residents Stadsorkest
The Residents Stadsorkest is voor alle basisschoolkinderen uit heel 
Den Haag. Elke woensdag vanaf 13.00 uur. Meer info: 
www.residentieorkest.nl

19 ZA AFAS Circustheater: De club van Sinterklaas
Een waar familie-avontuur voor jong en oud! 19 en 26 november & 
3 december 9.00 en 11.00 uur. Tickets via:
www.stage-entertainment.nl/nl/club-van-sinterklaas

20 ZO Theater aan het Spui: Ravi de Robot (5+)
Een swingende, muzikale familievoorstelling met zingende 
robothuisdieren en dansende apparaten! Aanvang 14.00 uur. 
www.hnt.nl

25 VR Theater Dakota: Peuterdans (2+)
Kom samen met je kind dansen, springen en swingen op muziek! 
Aanvang 10.00 uur. Info: www.theaterdakota.nl

27 ZO De Nieuwe Regentes: Frankenstein (8+)
Een spannende en grappige muziektheatervoorstelling van het 
Residentie Orkest! Aanvang 11.00 & 13.00 uur. Info: 
www.residentieorkest.nl

27 ZO Hoor de wind waait!
Ook dit jaar komen de pieten weer langs bij Rabarber voor een te 
gek en fantasierijk Sinterklaasverhaal. Een verdwaalde pakjesboot 
én een spannende zoektocht op zee zijn het decor van deze 
voorstelling. Ga je mee op avontuur om het Sinterklaasfeest te 
redden? Van 27 november t/m 4 december te zien in Theater Merlijn.
www.rabarber.net
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Reserveringen en informatie:
tel. 070-2211761  •  info@playandbounce.nl

www.playandbounce.nl

 Play & Bounce op de Pier!
“A whole world of fun!”

Onze attracties: Een speelparadijs met 
een ‘Soft Play Park’ (klimblokken, grote 
zachte Lego bouwstenen), een ballenbak 
en glijbanen. Een trampoline park met 8 
grote trampolines en 4 zij-trampolines.
Super leuk ook voor een kinderfeestje.
De ouders bieden wij gratis entree! 

Hét familiemuseum in het winterpaleis van Koningin Emma 
in Den Haag, waar je je verbaast over de kunst van M.C. Escher.
Perspectief wordt een belevenis! 

Inloopworkshop op zondagmiddag
(in de kerstvakantie ook op woensdagmiddag)

Doe mee 
met de 

speurtocht!

dinsdag t/m zondag 11:00 - 17:00Lange Voorhout 74, Den Haag www.escherinhetpaleis.nl





DECEMBER

NOVEMBER

Ga jij de uitdaging aan?
Wakzwemmen, wat doe je als je met je fiets te 
water raakt, vallen uit een bootje en er weer in 

klimmen natuurlijk, popduiken, je vriendje redden.
Samen met je vriendje op een uitdagende en 
speelse manier werken aan zelfredzaamheid.

Dus neem je broer, zus, buurmeisje, neef, nicht en 
je vriendjes mee en ga de uitdaging aan!

Inschrijven kan door een email te sturen naar 
fk.evenementen@sportfondsen.nl

Inschrijven is definitief na betaling. A DIPLOMA VERPLICHT

Zondag 11 december 2022
Van 13.00 – 15.00 uur Kosten: € 12,40

TIP Ontdek de wonderlijke wereld van M.C. Escher. Maurits Cornelis 
Escher was niet echt een goede leerling. Alleen de tekenlessen 
volgde hij met plezier. Hij bleef twee maal zitten en zakte voor zijn 
eindexamen. Zijn vader wilde dat hij architect zou worden, maar hij 
koos voor grafiek. Gelukkig maar! Doe de speurtocht! 
www.escherinhetpaleis.nl

4 ZO Concertzaal Amare: Rise & Shine (4+)
Lekker onthaasten op de zondagochtend met het Residentie Orkest! 
Leuk voor het hele gezin! Vanaf 10.00 uur. 
www.residentieorkest.nl

5 MA Sinterklaas! 
8 DO Royal Christmas Fair The Hague 2022

Bezoek van 8 t/m 23 december deze prachtige en gezellige 
kerstmarkt in het hartje van de stad!
www.royalchristmasfair.nl

11 ZO Ga jij de uitdaging aan?
Sportcentrum Forum Kwadraat. Wakzwemmen, wat doe je als 
je met je fiets te water raakt, vallen uit een bootje en er weer in 
klimmen natuurlijk, popduiken, je vriendje redden. Inschrijven via 
email:  fk.evenementen@sportfondsen.nl  A DIPLOMA VERPLICHT 
Van 13.00 – 15.00 uur Kosten: € 12,40 
www.forumkwadraat.nl

11 ZO Theater aan het Spui: STUCK (6+)
In deze tragikomische voorstelling kijk je dwars door de muren van 
een flatgebouw... Aanvang 15.00 uur. Meer info: 
www.hnt.nl

15 DO Koninklijke Schouwburg: Erik of het klein insectenboek (8+)
Een visuele en muzikale familievoorstelling, waarbij je ogen en 
oren tekortkomt. Aanvang 19.30 uur.
www.hnt.nl

15 DO Julianapark Schiedam: Winterlicht Festival
Kom van 15 t/m 17 december genieten van een magisch 
lichtkunstfestival! 
www.winterlicht.nl

TIP Kom het Mauritshuis ontdekken tijdens de kerstvakantie!! 
www.mauritshuis.nl/kerst

20 DI Nieuwe Luxor: Wolfgang, het wonderjong (8+)
Een sprankelende en muzikale familievoorstelling over Wolfgang 
Amadeus Mozart. Te zien van 20 t/m 31 december. Info: 
www.luxortheater.nl

25 ZO Vrolijk kerstfeest!
25 ZO Amare: A Christmas Carol (6+)

Een tijdloze klassieker naar het beroemde kerstverhaal van Dickens. 
Diverse speeldata t/m 29 december. Info: 
www.amare.nl

27 ZO Koninklijke Schouwburg: Juffenballet (6+)
Een muzikale voorstelling voor de hele familie met veel humor! 
Aanvang 14.00 uur.
www.hnt.nl
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JANUARI

1 ZO Gelukkig nieuwjaar!
1 ZO Nieuwjaarsduik Scheveningen

Ga als een echte durfal het nieuwe jaar in en neen een duik in de 
zee! 
www.unox.nl/acties/nieuwjaarsduik.html

2 MA Theater Merlijn: Smelt (4+)
Een fysieke, beeldende voorstelling over de opwarming van de 
aarde. Te zien van 2 t/m 6 januari. 
www.rabarber.net/voorstellingen/smelt

2 MA AFAS Circustheater: Assepoester 
Deze sprookjesvoorstelling is leuk voor het hele gezin! Aanvang 
13.30 uur. Tickets via: 
www.stage-entertainment.nl/nl/stp-assepoester

4 WO Koninklijke Schouwburg: Nijntje de musical (2+)
Deze theaterervaring een feest voor peuters én ouders. Aanvang 
13.30 & 15.30 uur. 
www.hnt.nl

6 VR Driekoningen!
7 ZA Theater aan het Spui: Ping Win (3+)

Een voorstelling over verandering voor peuters & kleuters en hun 
volwassenen. Aanvang 11.30 & 14.00 uur. 
www.hnt.nl

8 ZO Theater aan het Spui: NIETES (4+)
Een voorstelling waarvoor niemand is uitgenodigd, die 
waarschijnlijk niet gaat beginnen en nooit zal eindigen. Aanvang 
14.00 uur. 
www.hnt.nl

8 ZO Amare: Brandweer Sam Live! (2+)
Ga mee met Sam op een piratenavontuur! 
Aanvang 13.30 & 16.00 uur. 
www.amare.nl

DECEMBER

26 MA Maaspodium: The Ozard Of Wiz (9+)
Een avontuur voorbij de regenboog! Aanvang 15:00 & 19:30 uur. 
Info en tickets: 
www.maastd.nl

29 DO De Doelen: De Notenkraker (4+)
Reis mee naar een sprookjeswereld met sneeuw, snoepgoed en 
betoverende dansen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest! 
Info:
www.rotterdamsphilharmonisch.nl

31 ZA One Planet: Dino's van de Zuidpool
Wat ligt er verborgen onder de gletsjers van de Zuidpool? Te zien tot 
en met 31 december.
www.oneplanet.nl/film/dino-s-van-de-zuidpool
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Ontdek meer op 
mauritshuis.nl/kerst


