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kom je spelen
in het huis van 

kees de muis?
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www.zandvoortsmuseum.nl



JANUARI

FEBRUARI

TIP Verborgen Verhalen: Dwaal door de Haarlemse binnenstad aan de hand 
van oude verhalen die in een modern jasje zijn gestoken. Tot en met 
februari. Kijk voor meer info op: 
www.visithaarlem.com/dwalen-met-verhalen

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

3 VR De Krakeling: The Ozard of Wiz (9+)
Het beroemde sprookje gegoten in een eigentijds jasje. Leuk voor de hele 
familie! 3 & 4 februari, zie site voor meer info: www.krakeling.nl

4 ZA CC Amstel: Hokje! 
In het circus staan de sterke jongens altijd onderaan en zweven de 
meisjes hoog in de lucht. Maar dat kan ook andersom.
Aanvang 19.00 uur. www.ccamstel.nl

4 ZA Museum De Cruquius: Stoomlab
Wil jij weten hoe een stoommachine werkt ? Doe dan mee aan de 
Stoomlab-workshop! Kijk voor meer info op: 
www.haarlemmermeermuseum.nl/agenda/stoomlab

5 ZO Cpunt : Pim & Pom vieren Feest (2+)
De twee beste katten vriendjes van het land beleven weer een nieuw, 
grappig, muzikaal maar bovenal feestelijk avontuur! 
www.cpunt.nl/agenda/peuterfestival-pim-pom-vieren-feest

5 ZO Nationaal Park Zuid-Kennemerland: IVN Kind & Ouder excursie
Terwijl kinderen met een gids op zoek gaan naar dierensporen, gaan de 
ouders ook met een IVN gids op pad. Reserveren via: 
www.np-zuidkennemerland.nl

TIP Zandvoort museum; op de zolder van het museum wonen Kees de Muis 
en zijn vriendinnetje Julia. Zij vinden het superleuk als ze bezoek krijgen. 
Het Kees de Muis huis is een plek waar je kunt ontdekken, spelen en 
leren. Een laagdrempelige presentatie waar ouders met hun kinderen 
heen gaan om te spelen en waar schoolklassen ontdekken en leren over 
het Zandvoort van vroeger.  Ideaal voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. 
www.zandvoortsmuseum.nl

8 WO Muziekgebouw aan 't IJ: Babyconcert BB 
Een warm muzikaal avontuur voor baby’s en hun ouders. Aanvang 09.30 
uur. Reserveren via:  www.muziekgebouw.nl

TIP Pieter Vermeulen Museum: Over Nachten (3+) Een speelse, 
interactieve tentoonstelling over nachtdieren. In een sfeervol 
vormgegeven sprookjesbos voert een speurtocht de bezoekers langs 
onder andere een vos, reekalf, konijn, bunzing, rat, vleermuis, nachtegaal, 
kerkuil, bosuil, slakjes en nachtvlinders. Alle de dieren kunnen uitgebreid 
van dichtbij bekeken worden. Ook kun je horen welk geluid sommige 
dieren maken. En eenvoudige teksten erbij vertellen meer over de 
levenswijze van de dieren. Nog te zien t/m 5 maart.  
www.pietervermeulenmuseum.nl/2022/07/ 
kindertentoonstelling-over-nachten/

25 WO Bibliotheek Zuid-Kennemerland: Van 25 januari t/m 4 februari zijn het 
de Nationale Voorleesdagen en is het feest in de bieb! Van de leukste 
activiteiten tot heel veel fijne voorleesboeken. Jij komt toch ook! Nog 
geen lid?  Schrijf je dan in tijdens de Nationale Voorleesdagen. Kinderen 
van 0 t/m 6 jaar worden gratis lid én krijgen een knuffeltje cadeau. 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/activiteiten/ 
nationale-voorleesdagen.html

28 ZA Philharmonie: Baboesjka & het Beest (6+)
Een muzikale familievoorstelling voor iedereen die houdt van beesten, 
verrassingen en de liefde! Aanvang 15.00 uur. 
www.theater-haarlem.nl

28 ZA Bibliotheek Heemstede: Maximiliaan Modderman geeft een feestje (4+)
Je ouders zijn niet thuis. Wat doe je dan? Je geeft natuurlijk een feestje! 
Kom jij ook? Aanvang 11.30, toegang gratis. 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

28 ZA IJmuider Zee- en Havenmuseum: Motorendraaidag
Elke laatste zaterdagmiddag van de maand is het motorendraaidag. 
Indrukwekkend en interessant! Meer info: 
www.zeehavenmuseum.nl

29 ZO Zaantheater: Wachten op Kado (4+)
Een voorstelling over wachten en geduld hebben, maar ook over uit de 
band springen, over feesten en uitpakken. 14:00 & 16:00 uur. 
www.zaantheater.nl

29 ZO Teylers Museum:  Spelen met spiegels (4+)
Maak in deze leuke workshop kennis met de wondere wereld van 
spiegels! Meer info & reserveren via:  www.teylersmuseum.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.spaarnwoudepark.nl/zorgvrij/over-zorgvrij
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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

Voorjaarsvakantie in het
Frans Hals Museum 

In de voorjaarsvakantie is er extra veel voor jou te ze zien én te doen in het 
Frans Hals Museum. Doe mee met de kindertour vol verhalen en leuke 
opdrachten die je anders laten kijken naar de schilderijen én naar elkaar. 
Of maak een portret in de stijl van Frans Hals tijdens de schilderworkshop. 
Gluur naar binnen in het poppenhuis en ga zelf op ontdekking met de 
vernieuwde speurtocht. 

Gratis entree t/m 18 jaar, je betaalt alleen een 
toeslag voor de workshop en de kindertour. 

Reserveer via: 
www.franshalsmuseum.nl/kinderen

Foto: Arno Stevens

www.franshalsmuseum.nl/kinderen




FEBRUARI

9 DO Speeltuin Nieuw Leven Spaarndam: doejemeeatelier 9+
Kom lekker knutselen en ontdek nieuwe technieken en gereedschappen! 
9 & 16 februari, aanvang 16.15 uur. 
Meer info + inschrijven:  
www.doejemeeatelier.nl

10 VR MAAK Haarlem: Week van de Circulaire Economie 
Maak van je eigen plastic afval gerecycled speelgoed (ouders en kinderen 
vanaf 6 jr) Vanaf 14.00 uur. Meer info: 
www.deweekvandecirculaireeconomie.nl

11 ZA Stadsschouwburg: Erik of het klein insectenboek (8+)
Een geremixte versie NAAR de gelijknamige klassieker van schrijver 
Godfried Bomans. 11 & 12 februari. Kijk op:  www.theater-haarlem.nl

12 ZO Zaantheater: Juf Roos gaat op avontuur! (2+)
Juf Roos en Gijs beleven weer een vrolijk nieuw muzikaal avontuur! 
Aanvang 13.30 & 16.00 uur.
 www.zaantheater.nl

12 ZO Stadsschouwburg Velsen: De regels van Floor (8+)
Een geweldige familievoorstelling doorspekt met humor en herkenbare 
familieproblemen. Aanvang 13.30 & 16.00 uur. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl

14 DI Valentijnsdag! 
18 ZA Zandvoort Light Walk

Ontdek Zandvoort op een bijzondere manier: in het donker en verlicht 
door prachtige lichtkunstwerken! 18.00-22.00 uur. Info: 
www.visitzandvoort.nl

18 ZA De Meervaart: Mijs met de Zwavelstokjes (6+)
Een muzikale wintervoorstelling waarin film, dans, droom en 
werkelijkheid aan de hand van live muziek, in elkaar overvloeien. 
Aanvang 19.30 uur.   www.meervaart.nl

19 ZO NEMO Science Museum: MuseumJeugdUniversiteit (8+)
Waarom is mijn plas goud waard? Leer er alles over tijdens dit 
interessante college! Aanvang 11.00 uur. Schrijf je snel in via:
www.museumjeugduniversiteit.nl

19 ZO Stadsschouwburg: FTBLL - Can you kick it (8+)
Een knallende voorstelling voor de hele familie met straatvoetbal, 
freestyle voetbal en breakdance! Meer info:  www.theater-haarlem.nl

19 ZO Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Stuivende Duinen (10+)
Ontdek alles over het ontstaan van de duinen en de geschiedenis van 
Groot Olmen o.l.v. een gids. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 
www.np-zuidkennemerland.nl

TIP Voorjaarsvakantie in het Frans Hals Museum. In de voorjaarsvakantie 
is er extra veel voor jou te ze zien én te doen in het Frans Hals Museum. 
Doe mee met de kindertour vol verhalen en leuke opdrachten die je 
anders laten kijken naar de schilderijen én naar elkaar. Of maak een 
portret in de stijl van Frans Hals tijdens de schilderworkshop. Gluur naar 
binnen in het poppenhuis en ga zelf op ontdekking met de vernieuwde 
speurtocht. Gratis entree t/m 18 jaar, je betaalt alleen een toeslag voor de 
workshop en de kindertour. Reserveer snel via: 
www.franshalsmuseum.nl/kinderen

25 ZA Voorjaarsvakantie in Theater De Krakeling! 
25 februari t/m 5 maart barst Theater De Krakeling los met een 
sprankelend voorjaarsprogramma: Martin Luther King (8+), Johannes 
de Parkiet (6+), Tuimel & Bounce (3+), Nacht (2,5+), BullyBully (3+) en 
Poppenkast (5+). www.krakeling.nl

26 ZO C: Hermannosaurus Rex (7+)
Een knotsgekke familievoorstelling over de allereerste hergebruiker en 
duurzaamheid. Grappig en leerzaam! Aanvang 14.00 uur. 
www.cpunt.nl

27 MA DeLaMar: Assepoester de musical (4+)
Een meeslepende musical vol betoverende liedjes, 
prachtige meerstemmigheid en schitterende kostuums! 
Aanvang 13.00 &  16.00 uur. www.delamar.nl

28 DI De Schuur: Johannes de Parkiet (6+)
Een kleurrijke, beeldende en muzikale poppenvoorstelling over vreemde 
vogels... Aanvang 15.00 uur. 
www.schuur.nl

1 WO Stadsschouwburg: Jungleboek (6+)
Een leuke familiemusical over avontuur en vriendschap in de jungle. 
Aanvang 15.00 uur. www.theater-haarlem.nl

2 DO Zaantheater: Poppenkast (5+)
Poppenkast geeft een licht satirische blik op de actualiteit en 
vraagt zich af: welke verhalen mag en wil je nog vertellen? 
Aanvang 14.00 uur. 
www.zaantheater.nl

MAART
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2 DO De Schuur: Chef Kanin laat zich niet kisten! (8+)
Interactieve kindercrime over een schrijver en haar personage, 
dat zich niet laat kisten. 11.30 & 15.00 uur.
www.schuur.nl

2 DO CC Amstel: De Prinses op de Erwt (3+)
Een wervelende voorstelling vol humor en verrassende wendingen.
Leuk voor jong en oud! Aanvang 13.00 & 15.00 uur. 
www.ccamstel.nl

3 VR Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Dierenmanieren
Ontdek samen met de boswachter het park en leer alles over de dieren en 
hun manieren die daar leven! Reserveren via: 
www.np-zuidkennemerland.nl

4 ZA DeLaMar: Wat vreet er aan Donnie Druif? (8+)
Een prachtig verhaal over knellende familiebanden, onvoorwaardelijke 
liefde en het vinden van je eigen stem. Kijk voor meer info op: 
www.delamar.nl

5 ZO Stadsschouwburg: Buurman & Buurman gaan verhuizen (4+)
De twee onhandige buurmannen gaan verhuizen. Als dat maar goed gaat! 
Aanvang 13.30 & 16.00 uur. 
www.theater-haarlem.nl

5 ZO Stadsschouwburg Velsen: De Scheepsjongens van Bontekoe (9+)
Een avontuurlijke familievoorstelling naar het beroemde boek van Johan 
Fabricius. Aanvang 13.30 uur. Meer info: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl

Voor je het weet, is het zomer… 

Wil jij werken aan een sterk 
en soepel lijf?

Neem vandaag nog contact met mij op voor een 
vrijblijvende kennismaking en proefsessie

• Personal Training
• Essentrics
• Bewust bewegen buiten
 
Essentrics L2 certified teacher
06 26 522 342
info@rosadepalma.com

FIT BYRosa
www.rosadepalma.com
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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.

Boerderij Zorgvrij
Spaarnwoude Park


