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Spetterplezier in de 
voorjaarsvakantie
Je beleeft het in
Zevenkampse Ring!

25 ZA Maaspodium: BULLYBULLY (3+)
Een peutermusical à la West Side Story over vriendschap en "het 
onbekende". 25 & 26 februari. Kijk voor meer info op: 
www.maastd.nl

26 ZO Theater Zuidplein: Koos & Moos (4+)
Een vrolijke jeugdvoorstelling die laat zien dat je meer voor de 
natuur kunt doen dan je denkt! Aanvang 14.00 uur. Info: 
www.theaterzuidplein.nl

TIP Hofpleintheater vakantieworkshops (8+): werk deze 
voorjaarsvakantie aan je theaterskills! 
Van 27 februari t/m 1 maart. Check snel:  
www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/vakantieworkshops

28 DI Centrale Bibliotheek: Laser je naam uit hout (6+)
Altijd al eens willen snijden met een laser? Tijdens deze activiteit 
leer je het! Aanvang 11.00 uur. Inschrijven via: 
www.bibliotheek.rotterdam.nl

28 DI Nieuwe Luxor: Samson & Marie Show en het Theaterspookje (3+)
In deze warme, knusse theatershow beleven Samson & Marie 
samen hun eerste avontuur. Aanvang 13.30 & 16.30 uur. 
Meer info: www.luxortheater.nl

1 WO Poppentheater de Fighter: Fairy Tales Contest (4+)
Zes beroemde sprookjesfiguren nemen het op tegen elkaar op. 
Wie gaat er winnen? Aanvang 15.00 uur. Reserveren via: 
www.defighter.nl/fairy-tales-contest

2 DO Strandtheater Houten Kaap: Steven Kazàn en Jamie
Een bizarre familieshow vol droge humor, interactie en natuurlijk 
magie! Aanvang 19.30 uur. Tickets: 
www.houtenkaap.nl

3 VR Belasting en Douane Museum: Dierbare goederen (8+)
De Douane vindt nog steeds allerlei voorwerpen van zeldzame, 
bedreigde diersoorten. Ontdek er alles over tijdens deze 
rondleiding. 11.00 & 13.00 uur. 
www.bdmuseum.nl

4 ZA Theater aan de Schie: Buurman & Buurman gaan verhuizen (4+)
De twee onhandige buurmannen gaan verhuizen. Als dat maar 
goed gaat! Aanvang 14.00 & 16.00 uur. Reserveren & tickets via: 
www.theateraandeschie.nl/voorstelling/buurman-buurman-gaan-
verhuizen

5 ZO Theater Rotterdam: Geen oog dicht (8+)
Een surrealistisch sprookje voor iedereen die wel eens bang is. 
Aanvang 15.00 uur. Meer info & tickets via: 
www.theaterrotterdam.nl
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TIP Circus Rotjeknor: de circusschool in Rotterdam! Kijk op de site 
welke les bij jou past! Diverse locaties in de regio!  
www.circusrotjeknor.nl

18 WO De Doelen Kids (6+)
Iedere woensdagmiddag zijn er in de Doelen Studio gratis 
activiteiten voor basisschoolkinderen. Voor meer info check: 
www.dedoelen.nl

21 ZA Oude Luxor: Bing is jarig! (1+)
Bing is jarig en komt dat samen met jou in het theater vieren! 
Aanvang 14.00 & 16.00 uur. Meer info & tickets via: 
www.luxortheater.nl

22 ZO Theater Walhalla: De Vreselijk Vieze Voorstelling (5+)
Een humoristische voorstelling over alles wat je vies kan vinden! 
Herkenbaar en nieuw!! Aanvang 11.00 uur. Tickets: 
www.theaterwalhalla.nl/voorstelling/de-vreselijk-vieze-
voorstelling-5

22 ZO De Buurvrouw: Pigeons Crew Workshops (12+)
The Pigeons Crew is één van de bekendste dansgroepen uit de 
Nederlandse underground scene. Kom jij je skills tonen? Aanvang 
14.00 uur. 
www.buurvrouwrotterdam.nl/theater

22 ZO Theater Zuidplein: De Wenteltoren (4+)
Familievoorstelling over verschillen en overeenkomsten tussen 
mensen, over samenleven en de kracht van samenwerken. 
Aanvang 14.30 uur. www.theaterzuidplein.nl

25 WO Nationale Voorleesdagen 2023
Kom tijdens de Nationale Voorleesdagen naar een van de 
Rotterdamse bibliotheken. Er is van alles te doen! T/m 4 februari. 
Info: www.bibliotheek.rotterdam.nl

26 DO Maaspodium: The Ozard Of Wiz (9+)
Een familievoorstelling vol muziek en wijze lessen! 
Aanvang 19.30 uur.  www.maastd.nl

27 VR Theater Walhalla: De Dingen Die We Niet Zien (8+)
Een filosofische show over alles wat je niet kunt zien... 
Aanvang 19.30 uur. 
Meer info:  www.theaterwalhalla.nl

28 ZA Theater Het Kruispunt: Als het sneeuwt (2+)
Een grappige en levendige voorstelling over de droom van een 
reiziger en natuurlijk sneeuw. Aanvang 11.00 uur. 
Meer info: www.theaterhetkruispunt.nl

29 ZO Theater De Willem: Robin Hood (8+)
Een leuke familiemusical naar het beroemde verhaal van Robin 
Hood! Aanvang 14.30 uur. Meer info & tickets via: 
www.theaterdewillem.nl

29 ZO Theater Koningshof: Juf Roos gaat op avontuur (2+)
Een vrolijke en muzikale voorstelling met Juf Roos en Gijs. 
Aanvang 12.00, 14.00 & 16.00 uur. Reserveren via: 
www.theaterkoningshof.nl

TIP Bounce Valley: beleef 1.000 meter luchtkussen. Bounce Valley 
Springt Eruit! Dit luchtkussenpark van bijna 1.000 vierkante 
meter is een sensatie in Nederland! Hier beleef je samen puur 
plezier op de vele elementen en attracties op het park voor alle 
leeftijden! www.bouncevalley.nl/rotterdam
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1 WO Theater Zuidplein: Thuis (2+) 
De Oekraïense Anastasiia Liubchenko neemt je mee in een door 
haarzelf getekende wereld. Vol met mime en geprojecteerde 
animaties. 10.00 & 14.30 uur. 
www.theaterzuidplein.nl

TIP Futureland: Doggerland. In deze tentoonstelling maak je een 
tijdreis naar een verdwenen prehistorische wereld in de Noordzee. 
Te zien t/m 5 maart. 
Info: www.portofrotterdam.com/nl/eropuit/futureland

5 ZO Hofpleintheater: Don Quichot (3+)
Een fantasierijke voorstelling over een fantasierijke ridder. 
Aanvang 11.00 uur. Meer info & tickets: 
www.jeugdtheaterhofplein.nl/agenda/don-quichot

5 ZO Rotterdam Ahoy: The Magical Music of Harry Potter
Ervaar Harry Potter en de geheime kamer met betoverende live 
muziek! Kijk voor meer info & tickets op: 
www.ahoy.nl
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Zwempret in de 
voorjaarsvakantie
Recreatiecentrum Oostervant

Altijd een belevenis!

5 ZO Rijksmuseum van Oudheden: MuseumJeugdUniversiteit (8+)
Kom alles te weten over de Oudheid tijdens een boeiend college! 
Meerdere colleges t/m 4 juni. Kijk voor meer info op: 
www.museumjeugduniversiteit.nl

10 VR Theater Walhalla: De Zaak Vlaskamp (8+)
Een hilarische whodunnit. Help jij mee de zaak op te lossen? 
Aanvang 19.30 uur. Check voor meer info: 
www.theaterwalhalla.nl/voorstelling/de-zaak-vlaskamp-8-2

11 ZA Strandtheater Houten Kaap: De Winter Gruffalo (3+)
Een spannende fysieke slapstickvoorstelling naar het 
legendarische kinderboek. Aanvang 11.00 uur. 
Meer info & reserveren: 
www.houtenkaap.nl

12 ZO Circus Rotjeknor: CircusZondag Katendrecht
Kom genieten van heerlijk circus en ga zelf aan de slag als artiest! 
Aanvang 14.30 uur. Meer info & tickets: 
www.circusrotjeknor.nl/agenda/circuszondag12feb

TIP Monkey Town Sliedrecht is altijd een goed idee!. Kom lekker 
spelen in het allerleukste speelparadijs in de regio: Monkey Town 
Sliedrecht. Hier kunnen kinderen klimmen, glijden, springen en 
natuurlijk rondrennen. Geen betere plek om lekker overdekt uit te 
razen!  www.monkeytown.eu/sliedrecht

14 DI Valentijnsdag! 
16 DO Nieuwe Luxor: Charlie and the Chocolate Factory (8+)

Een onweerstaanbare musical naar het beroemde boek van Roald 
Dahl. Nederlands gesproken. Te beleven t/m 19 februari. 
Meer info: www.luxortheater.nl

17 VR Bibliotheek Rotterdam IJsselmonde: De Kleine IJsbeer (2+)
Een ontroerend verhaal over vriendschap, je thuis voelen en de 
ongelofelijke kracht en schoonheid van de natuur. 
Aanvang 10.30 uur. 
www.bibliotheek.rotterdam.nl

19 ZO Schouwburg Kunstmin: Assepoester de Musical (4+)
Dit wereldberoemde komt tot leven in deze betoverende 
familiemusical! Aanvang 13.30 uur. Zie voor meer info: 
www.kunstmin.nl/programma/assepoester-vanaf-4-jaar-16423

19 ZO Theater Rotterdam: Liegebeesten (7+)
Een opzwepende, muzikale voorstelling over een dapper jongetje 
op zoek naar de waarheid. Aanvang 15.00 uur. Meer info:
www.theaterrotterdam.nl

TIP Spetteren en knallen in de voorjaarsvakantie!  Een uitje in het 
natte of op het droge? Kom naar Recreatiecentrum Oostervant. 
Beleef waterpret in het zwembad tijdens het extra vrijzwemmen 
of ga ballen knallen op de bowlingbanen. Wil je allebei in de 
voorjaarsvakantie? Ook dat kan! Niets is te gek bij Oostervant! 
www.oostervant.nl

22 WO Studio de Bakkerij: Babyconcert (0+)
Laat je baby kennismaken met klassieke muziek. En het geeft niet 
als de baby's niet helemaal stil kunnen… Aanvang 09.30 uur.
www.studiodebakkerij.nl

TIP Spetterplezier in de voorjaarsvakantie! Zin in een heerlijke 
middag spetteren en plonsen? Kom vrijzwemmen! Gezellig met 
vrienden of de hele familie. Glijden van de waterglijbaan, spelen 
in de splash area. Bij Recreatiecentrum Zevenkampse Ring kan je 
op verschillende dagen en tijden waterpret beleven! Meer info: 
www.zevenkampsering.nl
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