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NOVEMBER

TIP Waterliniemuseum: Kinder Doe Expo’s. Waanzinnige Boomhut en Onder 
Water. Beleef leuke avonturen in 2 kinderexpo’s, naar de kinderboeken! 
Ontdek Onder Water in 1672 met een Hollands Kamp, postduiven, 
sneeuwballen en een schatkamer in de 17de eeuw. Met De Waanzinnige 
Boomhut ga je de ruimte in. Ontcijfer de code en ga via de lasers naar de 
raket! Kom en dwaal lekker over het fort. www.waterliniemuseum.nl

11 VR Sint Maarten!
11 VR Sint Maarten Parade XL

De parade start om 18.00 uur bij het Spoorwegmuseum. Kijk voor meer info 
en de route op:  www.sintmaartenparade.nl

12 ZA Museum Catharijneconvent: Huis van Sinterklaas
Ook dit jaar logeert de Sint weer in het museum! Van 12 november t/m 
5 december kun je bij hem op bezoek! 
www.catharijneconvent.nl

13 ZO Sinterklaasintocht Utrecht 2022
Vandaag zetten de Sint en Pieten voet aan wal in de Domstad! Kom jij ze 
ook welkom heten? Aanvang 11.30 uur, Ledig Erf. Info:
www.intochtutrecht.nl

13 ZO Bibliotheek Utrecht: Rondleiding (8+)
Wist je dat de bieb op het Neude vroeger een postkantoor was? Elke 
zondagmiddag kan je de geheimen van dit gebouw ontdekken!
www.bibliotheekutrecht.nl

Beleef leuke avonturen in twee 
kinderexpo’s! Ontdek Onder Water 
in 1672 met een Hollands Kamp, 
postduiven, sneeuwballen en een 
schatkamer in de 17de eeuw. 

Met De Waanzinnige Boomhut ga je de ruimte in. Ontcijfer de code en 
ga via de lasers naar de raket! 

Kom en dwaal lekker over het fort.

Met
Doe-boekjes

Waterliniemuseum Fort bij Vechten - Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik - www.waterliniemuseum.nl
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www.intochtutrecht.nl
www.bibliotheekutrecht.nl


NOVEMBER

DECEMBER

4 ZO Stadsschouwburg: Controle (12+)
Een medley van breakdance, fysieke komedie, livemuziek, film en bizarre 
humor. Aanvang 16.00 uur. Info & tickets: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

4 ZO Theater Zuilen: ’t Zet je schoen concert (3+)
Een heus popconcert waarin het feest van Sinterklaas wordt gevierd! 
Aanvang 15.00 uur.  www.podiumsprits.nl

5 MA Sinterklaas! 
7 WO Bibliotheek Utrecht: Voorlezen (2+)

Op woensdag wordt er in verschillende bibliotheken in de stad voorgelezen. 
Kijk voor meer info en aanvangstijden op: 
www.bibliotheekutrecht.nl

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

10 ZA X-MAS Swan Neude
Bezoek dit weekend deze leuke en gezellige kerstmarkt! 11.00-17.00 uur. 
Check: 
www.swanmarket.nl/agenda-events

11 ZO TivoliVredenburg: Tempo met Frenk de Slak (6+)
De allereerste Nederlandse familie hiphopshow met harde beats en scherpe 
teksten! Aanvang 10.30 uur. Info: 
www.tivolivredenburg.nl

TIP Kasteel de Haar: Magische Kerst. Bezoek deze feestelijke 
decembermaand eens dit sprookjesachtige kasteel! 
Tot en met 5 januari 2023. 
www.kasteeldehaar.nl

17 ZA Winter Wonderland Zeist: Verlichte Truck Parade
Vandaag staat het kerstdorp in het teken van een prachtige optocht van 
schitterend verlichte trucks! Meer info op: 
www.winterwonderlandzeist.nl

18 ZO Griftsteede: Bijenwaskaarsen maken
Kom tijdens deze leuke middag je eigen kaars maken! (Meer mag ook!) 
Aanvang 13.30 uur. Aanmelden via:
www.utrechtnatuurlijk.nl

16 WO Museum Speelklok: Sinterklaasrondleiding
Ga mee met de Muzikale Sinterklaasrondleiding en zet je zelfgemaakte 
schoentje in het museumcafé! Tot en met 5 december. 
www.museumspeelklok.nl

20 ZO ZIMIHC Theater Stefanus: Feest voor Sinterklaas
Een leuke Sinterklaasvoorstelling voor het hele gezin! Aanvang 11.00 & 
13.30 uur. Info en tickets via:  
www.hetfeestvoorsinterklaas.nl

20 ZO De Toverknol: Ik wil hulppiet worden! (3+)
Polleke en Nolleke hebben een bijzondere wens: ze willen hulppiet worden. 
Gaat ze dat lukken? Aanvang 12.15 uur. Info: 
www.detoverknol.nl

20 ZO Theater Zuilen: De Kleine Zeemeermin (3+)
Beleef de betoverende wereld onder water in deze nieuwe mini-musical! 
Aanvang 11.00 uur. Kijk op: 
www.podiumsprits.nl/de-kleine-zeemeermin

20 ZO Nationale Opera & Ballet: Operetta Land (8+)
Familievoorstelling over de kracht van de verbeelding. Vanaf 20/11. Diverse 
voorstelling in november en december. Meer info: 
www.operaballet.nl

23 WO Theater Zuilen: Dikkie Dik en de taart (2+)
Dikkie Dik is jarig en dat komt hij samen met jou vieren! Aanvang 10.30 uur. 
www.podiumsprits.nl/dikkie-dik

25 VR Winter Wonderland Zeist
Vanaf vandaag is dit gezellige kerstdorp met ijsbaan weer geopend! 
Tot en met 8 januari 2023. 
www.winterwonderlandzeist.nl

26 ZA Sonnenborgh: Sterrenkijkavond (6+)
Met eigen ogen gasnevels, planeten en het maanoppervlak van dichtbij 
zien? Elke zaterdagavond vanaf 19.30 uur. Tickets via: 
www.sonnenborgh.nl/sterrenkijkavonden

27 ZO Stadsschouwburg: Wil je een snoepje? (10+)
Een lichte voorstelling over een zwaar onderwerp. Aanvang 14.00 uur. 
Meer info: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

27 ZO Podium Hoge Woerd: Wachten op Cadeau (4+)
Een voorstelling over wachten en geduld hebben, maar ook over uit de band 
springen, over feesten en uitpakken. Aanvang 15.00 uur. 
www.podiumhogewoerd.nl

30 WO Botanische Tuinen Universiteit Utrecht: Tropisch Vlinderfestival
Kom genieten van de meest prachtige en wonderlijke vlinders! Te 
bewonderen tot en met 1 december. Info: 
www.uu.nl
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18 ZO Stadsschouwburg: Het Lijflied (6+)
Een wonderbaarlijke muzikale reis door ons lichaam uitgevoerd door Opera 
Zuid. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

TIP Ontdek Mondriaan in het Mondriaanhuis! Het Mondriaanhuis in 
Amersfoort is het geboortehuis van Piet Mondriaan en een museum voor 
jong en oud. Stap in de wereld van deze kunstenaar en maak kennis met zijn 
leven en werk. In de kerstvakantie zijn er leuke kinderworkshops te doen! 
www.mondriaanhuis.nl

21 WO Winter!
21 WO Carré: Wereldkerstcircus 2022

Dit geweldige circus in hartje Amsterdam is weer te zien van 21 december 
t/m 8 januari! Komt dat zien! 
www.carre.nl

21 WO Erik of het klein insectenboek: beestachtig leuk theater! 
Stadsschouwburg Utrecht presenteert in de kerstvakantie een moderne 
geremixte versie van Bomans’ klassieker. HNTjong maakt er een 
beestachtig leuke muzikale familievoorstelling van, waarbij je ogen en oren 
tekort komt. 21 t/m 30 december, middag- en avondvoorstellingen.
www.ssbu.nl

24 ZA Spoorwegmuseum: Winter Station 2022
Van 24 december t/m 8 januari is het museum ondergedompeld in een 
romantische wintersfeer met als hoogtepunt: schaatsen tussen de treinen! 
www.spoorwegmuseum.nl/ontdek/nu-in-het-museum/winter-station

TIP Odiezee, een muzikale zwerftocht. In deze In deze bewerking van de 
Odyssee door Abdelkader Benali woont een meisje met haar 3 moeders in 
een flatje, 3-hoog achter. Deze kerstvakantie te zien in de Veerensmederij in 
Amersfoort. Odiezee is prachtig voor iedereen vanaf 6 jaar. 
www.hollandopera.nl/operavoorstelling/328/odiezee

25 ZO Vrolijk kerstfeest!
25 ZO Komische theatervoorstelling As You Like It (8+) 

Een radicale en muzikale bewerking van de Shakespeare-klassieker. 
Voor iedereen vanaf 8 jaar. 25 t/m 30 december in Internationaal 
Theater Amsterdam. “'As you like it' is een feestje voor de hele familie” - 
Noordhollands Dagblad 
www.ita.nl

28 WO TivoliVredenburg: My First Festival
Speciaal voor jou (én een heleboel andere kinderen) is TivoliVredenburg op 
deze dag omgetoverd tot één groot festivalterrein! Info:
www.tivolivredenburg.nl

30 VR Theater Zuilen: BullyBully (3+)
Een hilarische peutermusical over kinderachtige volwassenen én 
vriendschap! Aanvang 11.00 & 15.00 uur. 
www.podiumsprits.nl/bully-bully-1

31 ZA Nationale Opera & Ballet: The Sleeping Beauty (8+)
Dit meesterwerk moet je een keer ervaren hebben! 31 december en 
1 & 2 januari. Tickets en meer info: 
www.operaballet.nl

JANUARI

1 ZO Gelukkig nieuwjaar!
2 MA DeLaMar Theater: Kruimeltje (6+)

Een echte feel good-musical, gebaseerd op de bekende klassieker van Chris 
van Abcoude. Aanvang 15.00 & 19.00 uur.
www.delamar.nl/voorstellingen/kruimeltje

3 DI Bibliotheek Neude: Behoorlijk Boos (5+)
Een vrolijke, innemende voorstelling over boos zijn, waarin de taal van Toon 
Tellegen werkelijk tot leven komt. Aanvang 14.00 uur. 
www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/jeugd/kerstvakantie.html

4 WO DeLaMar Theater: Wolfgang, het wonderjong (8+)
Een muzikale familievoorstelling vol puberverlangens, hartstochtelijke 
vriendschappen en rake noten. Diverse speeldata, zie: 
www.delamar.nl/voorstellingen/wolfgang-het-wonderjong

6 VR Driekoningen!
7 ZA Stadsschouwburg: Nijntje de musical (2+)

Een swingend feest met een splinternieuw verhaal vol vrolijke liedjes van 
Ivo de Wijs! Aanvang 13.30 & 15.30 uur. 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

8 ZO TivoliVredenburg: De Vos, de Raaf & het Meisje (6+)
Een muzikale voorstelling naar het sprookje van La Fontaine.
Aanvang 16.00 uur. 
www.tivolivredenburg.nl
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ONTDEK 
MONDRIAAN!

LEUK 
UITJE 

MET DE  
KIDS!

MONDRIAANHUIS.NL

Het Mondriaanhuis in Amersfoort is het 
geboortehuis van Piet Mondriaan en een 
museum voor jong en oud. Stap in de wereld 
van de eigenzinnige kunstenaar en maak 
kennis met zijn leven en werk. Bezoek 
bijvoorbeeld Mondriaans nagebouwde atelier
in Parijs. Of beleef zijn artistieke ontwikkeling 
in twee bijzondere video-installaties. Aan het 
einde van je bezoek kun je zelf aan de slag in 
het Doe-het-zelf-atelier. In de kerstvakantie 
zijn daar leuke creatieve workshops. 
Kijk voor meer informatie 
op de website. 

IN HET MONDRIAANHUIS

BESTEL 
TICKETS 
ONLINE

MHA 22-033 Advertentie 100 x 297 mm v1.indd   1 25-10-2022   10:45


