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MAART

19 ZO DE KOM Nieuwegein: De regels van Floor (8+)
Een geweldige familievoorstelling vol humor en herkenbare 
familieproblemen. Aanvang 16.00 uur. 
www.dekom.nl

20 MA Lente!
TIP Bij De Fabriek in Woerden kunnen kinderen verschillende activiteiten 

ondernemen. Bijvoorbeeld Golf in the Dark spelen, geschikt vanaf 8 jaar en 
ouder. Ook is er de creatieve workshop 'Gooien met Verf', waarbij jong en 
oud op een unieke manier een kunstwerk kunnen maken. Voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar is er de binnenspeeltuin De Pretfabriek  en er is ook een 
escaperoom genaamd Gascape, geschikt voor groepen van 3 tot 7 personen 
vanaf 15 jaar en ouder. www.fabriekwoerden.nl

22 WO De Toverknol: De Superheld (5+)
Een voorstelling met leuke liedjes, dans en humoristische Toverknolse 
karakters en dialogen. Te zien t/m 23 april.  
www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-utrecht

24 VR Landelijke Kindermuziekweek
Een dikke week boordevol (live)muziek voor kinderen van 0-12 jaar. 
Met meer dan 350 activiteiten in heel Nederland. Van concerten, 
schooloptredens, en theatervoorstellingen tot aan muzikale energizers, 
workshops en Doe Maar Mee Bands door ’t hele land. t/m 2 april.
www.kindermuziekweek.nl

25 ZA Mobility Experience Amsterdam: F1 Racen Workshop (12+)
Ben jij een fanatieke gamer of circuitrijder en wil je graag de fijne kneepjes 
van het simracen leren? Elke laatste zaterdag van de maand.
www.move.amsterdam/nl/f1-racen-workshop

26 ZO Escape-expo Missie Spacebot (6+)
Iedere zondag kun je bij De Vrijstaat escape-expo Missie Spacebot (6+) 
bezoeken! Lukt het jou om met creatieve missies defecte een spacebot 
te repareren? Maak in ons ruimteschip kennis met de wereld van slimme 
computers.
https://bit.ly/3yw6WvB

26 ZO Ridder Ridder (4+)  
Een grappige theatervoorstelling, waarin al gauw duidelijk wordt dat de 
standaard ridder-prinses-rollen losgelaten moeten worden om het verhaal 
van Ridder Ridder tot leven te brengen. Wie weet ontdek jij ook kanten van 
jezelf die je nog niet kende. 
www.podiumsprits.nl/ridder-ridder

In 2023 bestaat DierenPark Amersfoort 75 jaar. Naar 
aanleiding van dit feestelijke jubileum haken drie musea 
in Amersfoort aan met een tentoonstelling waarin het dier 
centraal staat. 

Het Mondriaanhuis bijt het spits af met de expositie 
Vogels en Vissen – De kunst van het weglaten.

Vogels en Vissen
10 maart 2023 t/m 17 september 2023
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MAART

TIP Telekids Musical School & Nederlandse Musical School. Schrijf je nu in 
voor het nieuwe schooljaar 2023-2024! www.telekidsmusicalschool.nl

29 WO Strek (2+) 
Strek is een tekstloze muziekvoorstelling van vier musici in een strakke en 
rechte wereld. Waar van alles wordt opgetrokken en afgebroken, scherp 
afgesteld en keurig opgeruimd. Alles gaat hier netjes rechtdoor. Strikt 
binnen de lijntjes. Meestal dan..
www.podiumsprits.nl/strek

TIP Bij de tentoonstelling "Vogels en Vissen" in het Mondriaanhuis kunnen 
kinderen leren over de fascinatie van de kunstenaar Piet Mondriaan voor 
vogels en vissen. Ze kunnen deelnemen aan een speurtocht door het 
museum en creatieve activiteiten doen, zoals het maken van een eigen 
Mondriaan-achtige vogel of vis. Daarnaast zijn er interactieve schermen 
waarop kinderen kunnen experimenteren met het maken van abstracte 
kunst. http://bit.ly/3Lh9uoW

APRIL

TIP Zwemschool Midden sinds 2004 & internationaal erkend 
www.zwemschoolmidden.nl

1 ZA Hoeve Ravenstein: In de maand april zijn er weer veel jonge dieren te 
vinden in de kraamstal! Kom je ook op kraamvisite? De jonge dieren van 
Hoeve Ravenstein groeien samen met de moeder op en mogen zo vaak 
drinken als zij zelf willen. Van 1 april t/m 6 mei. Landgoed Groeneveld, 
Ravensteinselaan 3 Baarn. www.hoeveravenstein.nl/jonge-dieren-maand

1 ZA Forteiland Pampus
Vanaf vandaag is dit spannende eiland weer open voor regulier bezoek!
www.pampus.nl

2 ZO TivoliVredenburg: Ben je SERIÓÓS!? (10+
Een leuke voorstelling vol hiphop en humor. Aanvang 14.00 uur.
www.tivolivredenburg.nl

2 ZO Slot Zeist: Lentefestival
Straattheater, clowns, acrobaten, muzikanten, steltlopers: je kunt het zo gek 
niet bedenken of je komt het tegen! Aanvang 13.00 & 15.00 uur.
www.slottuintheater.nl/lentefestival

6 DO Matzes maken bij Joods Museum Junior
Matzes spelen een belangrijke rol in de Joodse geschiedenis. Ze worden 
vooral gebakken en gegeten rond Pesach, als het einde van de Joodse 
slavernij in Egypte wordt herdacht. Kom matzes bakken in de keuken van 
het museum! Van 6 t/m 13 april. 
www.jck.nl/nl/event/matzes-maken-de-keuken-voor-kinderen

7 VR Geofort: Paasweekend
Dit weekend (7 t/m 10 april) is er van te doen en te beleven in en rond het 
fort. www.geofort.nl/agenda/paasweekend-bij-geofort

8 ZA Hoeve Ravenstein: Paasmarkt
Bezoek vandaag deze leuke markt. Ook voor kinderen is er genoeg te 
beleven! 10.00 t/m 17.00 uur. 
www.hoeveravenstein.nl/boeren-zondagmarkt

9 ZO Pasen!
9 ZO Spoorwegmuseum: Open Trein Festijn

Het museum gooit de deuren open! Kom dit paasweekend langs voor een 
bijzonder kijkje achter de schermen!  
www.spoorwegmuseum.nl

10 MA Stadsschouwburg: Pippi Powerrrrr (8+)
Een avontuurlijk onderzoek naar jezelf durven zijn. Aanvang 16.00 uur.
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

12 WO Sonnenborgh: Internationale dag van de ruimtevaart (8+)
Kom vandaag je eigen ballonraket maken en natuurlijk lanceren! Ready for 
take-off? Aanvang 15.30 uur.
www.sonnenborgh.nl/internationale-dag-van-de-ruimtevaart

TIP Hoeve Ravenstein: Kuiken speurtocht. De kuikens van de hoeve 
zijn ontsnapt! Help jij mee ze te vinden? Haal de speurtocht op in het 
Boerderijcafé. Deelname: €3,50 inclusief biologisch sapje. 1 april t/m 6 
mei. www.hoeveravenstein.nl/jonge-dieren-maand

16 ZO Stadsklooster Utrecht: Daar vraag je me wat! (8+)
Kinderboekenschrijver Bette Westera gaat met kids filosoferen over de 
grote vragen in het leven. Aanvang 15.30 uur.  
www.stadskloosterutrecht.nl

16 ZO Familie Wolf komt hier wonen (6+) 
Op jacht naar een nieuw leefgebied belanden broer en zus Wolf per ongeluk 
op de speelvloer van een theater. Een kudde publiek, die maar niet aan de 
kant wil gaan, staart de twee aan. En wie is toch die commentaarstem die 
alles weet? www.podiumsprits.nl/familie-wolf

19 WO Theater Lombok: Verdwalen (2+)
Een woordenloos verhaal vol goochelen, muziek en poppenspel. 
Aanvang 11.00 & 15.00 uur.
www.theaterlombok.nl/19-april-23.html
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Domstad Kids is een uitgave van Stichting Cultuurpromotie Gezinnen en is onderdeel van het Re-
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21 VR Suikerfeest!
23 ZO ZIMIHC theater Wittevrouwen: Worteltjes van Oranje (4+)

Een verhaal uit de 16e eeuw over wortels, knuffels… en opkomen voor 
jezelf en anderen. Aanvang 11.00 uur. 
www.zimihc.nl

23 ZO De Speeldoos Baarn: Hé, wie zit er op de wc? (2+)
Een fysieke theatervoorstelling vol verrassingen en humor naar het 
bekende kinderboek. Aanvang 10.30 & 12.00 uur. 
www.speeldoosbaarn.nl

27 DO Vandaag is het feest! Kijk op deze handige site wat er allemaal te beleven 
valt in Utrecht! Veel plezier! www.koningsdaginutrecht.nl

29 ZA Uk & Puk Festival
Theater Kikker en Podium Hoge Woerd presenteren dit weekend de vijfde 
editie van dit leuke peuter en kleuter theaterfestival!
www.podiumhogewoerd.nl

TIP Nationaal Militair Museum: De Klas van ’45 Hoe was het om als 
kind de Tweede Wereldoorlog mee te maken? Ontdek het tijdens deze 
tentoonstelling. www.nmm.nl

3 WO De Speeldoos Baarn: Pip & Pelle Chaos in het sprookjesbos! (4+)
Een sprookjesachtige doldwaze komedie voor het hele gezin! Aanvang 
14.00 uur.
www.speeldoosbaarn.nl

3 WO Kermis Zuilen
Kom in de meivakantie naar deze leuke kermis in het Van Heukelompark! 
Van 3 t/m 7 mei. 
www.kermis.nu

5 VR Bevrijdingsdag!
7 ZO Stadsschouwburg: Nijntje (2+)

Swingend feest met een splinternieuw verhaal vol vrolijke liedjes van Ivo de 
Wijs. Aanvang 13.30 & 15.30.
www.stadsschouwburg-utrecht.nl
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KLEURPLAAT



De leukste indooractiviteiten voor jong en oud!

www.fabriekwoerden.nl

T/m de meivakantie 

Beestenboel in de Pretfabriek!

Ook voor 
vergaderingen

A12 afslag Woerden 
Gratis parkeren


