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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

Van 2 december 2022 t/m 8 januari 2023

Overdekte schaatsbaan, 

kerstmarkt, live muziek en meer!
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NOVEMBER

TIP Lekker lezen en meer… bij de Bibliotheek! Als lid van de Bibliotheek heb 
je toegang tot heel veel boeken. Van prentenboeken, eerste leesboekjes, 
informatieboeken en strips tot spannende leesboeken. Ze liggen allemaal 
op jou te wachten in de bieb. Duik (samen) in een mooi verhaal en ontdek 
andere werelden! Wist je dat je met een abonnement ook gebruik kunt maken 
van allerlei online diensten? Van Junior Einstein, digitale prentenboeken tot 
luisterboeken en nog veel meer. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

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

5 ZA Teylers Museum: Kijk mee met kunstenaar David Hockney (8+)
Een interactief minicollege voor de hele familie: maak kennis met het werk 
van deze bijzondere kunstenaar. Aanvang 11.30 uur. www.teylersmuseum.nl

6 ZO Stadsschouwburg: Juffenballet (6+)
Losgeslagen juffen in voorstelling vol dans, vette decorwisselingen, humor en 
liedjes. Aanvang 15.00 uur.  www.theater-haarlem.nl

6 ZO De Meerse: Het meisje met de zwavelstokjes (3+)
Een ontroerende voorstelling naar het beroemde winterse sprookje. 
Aanvang 14.00 uur.  www.demeerse.nl

TIP Pieter Vermeulen Museum: Over Nachten (3+) Een leuke, speelse en 
interactieve tentoonstelling over de dieren van de nacht. Te beleven en te zien 
tot en met 5 maart 2023. Meer info: www.pietervermeulenmuseum.nl

11 VR Sint Maarten!
13 ZO Theater de Schuur: Aan de andere kant (4+)

Een doldwaze voorstelling over knotsgekke vooroordelen die mensen over 
elkaar kunnen hebben! Aanvang 15.00 uur.  
www.schuur.nl/theater/aan-de-andere-kant

13 ZO Sinterklaasintocht Haarlem 2022
Vandaag komen de Sint en Pieten aan in Haarlem! Kom jij ze ook welkom 
heten? Meer info:  www.sintintochthaarlem.nl

TIP De Pakjesbootdagen komen eraan! 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 én 
ontmoet uiteraard Sinterklaas zelf in zijn werkkamer. Locaties: Hellevoetsluis, 
Rotterdam, Leiden, Lisse, Haarlem & Weesp (vanaf 13 november t/m 4 
december 2022). Meer informatie en tickets via: www.pakjesboot.nl

TIP Boerderij Zorgvrij: Jouw volgende kinderfeestje op een echte boerderij? 
Dan ben je echt een feestvarken! Leuk voor kinderen van 5 tot 7 jaar.  
www.informatieboerderijzorgvrij.nl
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Leuk voor 

kinderen van  

5 tot 7 jaar.

Jouw volgende kinderfeestje op een echte 
boerderij? Dan ben je echt een feestvarken! 
Kom naar boerderij Zorgvrij. Laarzen mee, 
overall aan en speuren maar! Maak kennis  
met de koeien, varkens en kippen.  
Borstel een geit en geef een kalf de fles.  
Jullie boerenzakdoek dwingt respect af  
bij Cor en Klaas, de boeren van Zorgvrij!

Op de boerderij  

is het altijd feest!

Informatieboerderij Zorgvrij ligt prachtig in 
het groen op een steenworp van Haarlem 
en Amsterdam. Voorkom teleurstellingen 
en reserveer vandaag nog. Kijk voor meer 
informatie op informatieboerderijzorgvrij.nl 
of scan de QR-code.



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/kinderen

HOF

*Voor de schilderworkshop en de kindertour geldt een toeslag.
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pietervermeulenmuseum.nl

i n t e r a c t i e v e  v o o r s t e l l i n g
 o v e r  n a c h t d i e r e n
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NOVEMBER

17 DO De Meerse: Matties! (12+)
Een meeslepende dansvoorstelling over het vinden van je plek. 
Aanvang 20.00 uur. Kijk voor meer info op:  www.demeerse.nl

19 ZA Het Fort van Sinterklaas
Bezoek in Hoofddorp het hoofdkwartier van Sint en de Pieten en beleef een 
zeldzaam inkijkje! 19, 20, 26 & 27 november. Info: 
www.hetfortvansinterklaas.nl

20 ZO Kennemer Theater: Kruimeltje (6+)
Een hartverwarmende familiemusical, vol leuke liedjes, ondeugende streken 
en avontuur! Aanvang 13.30 uur.  www.kennemertheater.nl

TIP Boek nu je kinderfeestje bij Monkey Town Uitgeest! 
www.monkeytown.eu/nl/uitgeest/kinderfeestjes

25 VR Stadsschouwburg Velsen: Checkpointtheater Vetter dan ooit! (6+)
Een show vol ontploffingen, interactie en spectaculaire tests die nog nooit 
eerder in een theater zijn uitgevoerd! Start 19.30 uur!  
www.stadsschouwburgvelsen.nl

27 ZO Theater de Schuur: Van Hamelen & The Rats (7+)
Een muzikale rattenkomedie over blinde volgzaamheid.... Aanvang 15.00 uur. 
Meer weten? Check:  www.schuur.nl/theater/van-hamelen-the-rats

27 ZO Jansstraat 33: Het muzikale verhaal van Monkie (2+)
Een hoopvolle muzikale reis aan de hand van een meeslepend kinderboek: 
Monkie van Dieter Schubert. Aanvang 15.00 uur. Info: 
www.jansstraat33.nl/events/concerten-van-de-hoop

27 ZO Verhalenfestival Haarlem: Stadse Fratsen! 
Tijdens dit festival staan verhalen en figuren uit de tijd van het beleg van 
Haarlem (1572-73) centraal.

30 WO Artwise: Sinterklaasknutselmiddag (6+)
Op deze gezellige knutselmiddag vieren je bij Atelier Artwise het gezellige 
Sinterklaasfeest! Aanvang 13.30 uur. Aanmelden via:  www.artwise.nu

DECEMBER

1 DO Amsterdam Light Festival
Ga jij de kunstwerken varend of wandelend beleven (of allebei)?
 Van 1 december t/m 23 januari 2023. Kijk voor meer info op:
www.amsterdamlightfestival.com

TIP Pannenkoekenparadijs Haarlem is dé uitvalsbasis om te genieten met het hele 
gezin. Van 2 december t/m 8 januari 2023 is er een overdekte schaatsbaan, 
kerstmarkt, live muziek en meer! www.pannenkoekenparadijs.nl

3 ZA De Meerse: De regels van Floor (8+)
Een geweldige familievoorstelling doorspekt met humor en herkenbare 
familieproblemen. 3/12 19.30 uur, 4/12 15.00 uur.  www.demeerse.nl

4 ZO Muziekgebouw aan 't IJ: SoundLab Workshop (7+)
Maak kennis met de meest gekke en wonderlijke muziekinstrumenten! 
Aanvang 13.00 uur.  www.muziekgebouw.nl

5 MA Sinterklaas! 
9 VR Kerstmarkt Haarlem

Bezoek van 9 t/m 11 december deze gezellige kerstmarkt in de binnenstad! 
www.visithaarlem.com/kerstmarkt-volgende-editie

10 ZA Expo Greater Amsterdam: World of Dinos
Van 10 december t/m 15 januari kan je deze tentoonstelling met levensechte 
dinosaurussen bezoeken!  www.worldofdinos.nl

11 ZO Stadsschouwburg: Een leuk avondje uit (8+)
Een gefluisterde musical over alles wat ingewikkeld is in het leven. Aanvang 
15.00 uur.  www.theater-haarlem.nl

17 ZA Great Christmas Circus Beverwijk
Bezoek tijdens de kerstvakantie dit bijzondere circus! Een sensatie voor de hele 
familie! Van 17 december t/m 8 januari!  www.greatchristmascircus.nl

17 ZA Verhalenhuis Haarlem: Jozef en het Kerstkind (1+)
Een speelse musical waarin het kerstverhaal op een eenvoudige manier wordt 
verteld. Diverse aanvangstijden. Kijk voor info op:
www.verhalenhuishaarlem.nl

18 ZO Theater de Schuur: De tijd loopt (4+)
Tijdens deze voorstelling van De Stilte vol humor en natuurlijk dans raak je de 
tijd even helemaal kwijt! Nieuwsgierig?  Meer info: 
www.schuur.nl/theater/de-tijd-loopt

22 DO Stadsschouwburg: Moby Dick, de kerstmusical
Dé familiemusical in de kerstvakantie, alleen te zien in Haarlem! 22 december 
t/m 5 januari. Meer info:  www.theater-haarlem.nl

24 ZA Philharmonie: Familie Meezing Kerstconcert met Nienke de la Rive Box
Zing mee met kerstklassiekers en kerstkrakers! Aanvang 16.00 uur
www.theater-haarlem.nl

25 ZO Kerstvakantie in het Frans Hals Museum
Doe mee met de kindertour vol verhalen en leuke opdrachten. Maak een 
portret in de stijl van Frans Hals tijdens de schilderworkshop. Of verkleed je als 
schutter en ga op de foto met Frans Hals. Gratis entree t/m 18 jaar, er geldt een 
toeslag voor de workshop en kindertour. www.franshalsmuseum.nl/kinderen 

27 DI Theater de Schuur: Nietes! (4+)
Een voorstelling om NEE tegen te zeggen! 27 & 28 december, diverse 
aanvangstijden. Zie voor info:  www.schuur.nl/theater/nietes
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Erik van Muiswinkel
& Club Kenau

vanaf 22 december
stadsschouwburghaarlem.nl



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


