
Oktober =
kindermaand
in Haarlem 

2015



STEP & KO

Survivalparcours door 
de prut en bagger
Wie wil er nou niet vies worden? Een survivalparcours 
met hindernissen door de prut en bagger.

DATUM EN TIJD: woensdag, zaterdag en zondag, vanaf 14.00 uur

INFORMATIE / RESERVEREN (VERPLICHT): 06-25292125 of 023-

5299515

LEEFTIJD: 8+

KOSTEN: € 12,50

LOCATIE: De Watergeus (Recreatiegebied Spaarnwoude), 

Genieweg 36, Velsen-Zuid    

STICHTING SPORTSUPPORT KENNEMERLAND

Sport in de Wijk
In opdracht van de gemeente Haarlem organiseren de
sportbuurtwerkers van SportSupport op meerdere locaties
laagdrempelige sportactiviteiten op pleinen en in zalen. 

DATUM EN TIJD: gehele schooljaar (volgens vast rooster)              

INFORMATIE: sportsupport.nl/buurtsport          

LEEFTIJD: 6+            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Diverse pleinen en zalen in Haarlem

SPORTSUPPORT

JeugdSportPas
Maak kennis met verschillende sporten! Volg een kennis-
makingsles bij de sportvereniging- of club bij jou in de
buurt. 

DATUM EN TIJD: gehele schooljaar              

INFORMATIE / RESERVEREN (VERPLICHT): jeugdsportpas.nl          

LEEFTIJD: 5 - 18 jaar             

KOSTEN: vanaf € 2,-            

LOCATIE: diverse locaties in Haarlem            

INFORMATIEBOERDERIJ  ZORGVRIJ

Egel lichtje
Prik de stekels los en vouw ze om. Knip daarna de egel uit
en niet de twee kanten aan elkaar. Zet in het midden een
glazen potje met een brandend waxinelichtje. 

DATUM EN TIJD: 1 t/m 31 oktober, 10.00 - 16.00 uur              

INFORMATIE: informatieboerderijzorgvrij.nl           

LEEFTIJD: 5 - 12 jaar            

KOSTEN: € 2,-            

LOCATIE: Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg 50, Velsen-Zuid

MUSEUM HAARLEM

Mug Haarloheim en de trein
De mug Haarloheim neemt je mee op de spannendste
treinrit van de vorige eeuw. Volg het spoor van het   
ontdek-pad en leer alles over de eerste spoorlijn van 
Nederland tussen Amsterdam en Haarlem. 

Natuurlijk speelt de legendarische stoomtrein ‘de Arend’
een belangrijke rol. Doe de speur- en doe opdrachten, 
knip je eigen treinkaartje en maak een ‘selfie’ in kleding
van vroeger. 

DATUM EN TIJD: 1 t/m 31 oktober              

INFORMATIE: museumhaarlem.nl          

LEEFTIJD: 4-10 jaar            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem            

MUSEUM HET DOLHUYS

Braingames
Kinderen vanaf 8 jaar ontdekken op eigen gelegenheid,
met hun ouders of met elkaar de werking van hun brein
door middel van grappige en leerzame opdrachtjes.

DATUM EN TIJD: hele maand oktober, tijdens openingstijden 

van het museum              

INFORMATIE: hetdolhuys.nl          

LEEFTIJD: 8+            

KOSTEN: € 2,50 (incl. potloden en kleurplaat)           

LOCATIE: Museum Het Dolhuys, museum van de geest,

Schotersingel, Haarlem            3

Programma Oktober =
Kindermaand 2015
In Haarlem is oktober al meer dan vijftien jaar dé
Kindermaand. Het is een maand vol met leuke en
verrassende activiteiten. In dit boekje staat alles wat
er te doen is. Er zit vast iets bij dat je leuk vindt!

HAARLEM MARKETING

Speurtocht 
door Haarlem
Wandel met de fotopuzzeltocht
‘Haarlems Zoekplaatje’ langs leuke
plekjes in de monumentale
 binnenstad van Haarlem. 

DATUM EN TIJD: elke dag

INFORMATIE / RESERVEREN:

www.haarlem.nl, VVV Haarlem of

webshop.haarlemmarketing.nl

LEEFTIJD: 4 t/m 10 jaar

KOSTEN: € 0,50

LOCATIE: binnenstad van Haarlem

LANDGOED DUIN & KRUIDBERG

Pizza bakken
Terwijl papa en mama genieten van een heerlijk glas 
wijn en diverse culinaire hapjes tijdens een DenK High
Wine kun jij je eigen pizza maken en natuurlijk opeten 
en  onbeperkt limonade  drinken. Op zaterdag en zondag
kun je ook nog spelen in het kinderparadijs!   

DATUM EN TIJD: elke dag, 15.00 - 18.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (VERPLICHT): duin-kruidberg.nl, 

023-5121835 of liza.buijs@duin-kruidberg.nl          

Leeftijd: 4+

KOSTEN: € 10,- per kind (incl. onbeperkt limonade), 

DenK High Wine voor volwassenen             

LOCATIE: Landgoed Duin & Kruidberg, Brasserie DenK, 

Duin en Kruidbergerweg 60, Santpoort            

CAPOEIRA SCHOOL SEMENTE

Privé groep Capoeira workshop
Kom met vijf tot tien vriendjes of vriendinnetjes voor een
privé Capoeira workshop bij Capoeira School Semente.
 Capoeira is een combinatie van bewegingen, spel, cultuur,
muziek en nog veel meer.  Het is ontstaan uit de Brazi -
liaanse slavencultuur. 

DATUM EN TIJD: eigen keuze (workshop duurt 1 uur)              

INFORMATIE / RESERVEREN (VERPLICHT): capoeirahaarlem.nl,

lisette@capoeirahaarlem.nl of 06-47950717          

LEEFTIJD: 7 t/m 12 jaar            

KOSTEN: € 35,- voor gehele workshop (5 - 10 kinderen). 

Deze prijs is alleen geldig tijdens Oktober = Kindermaand            

LOCATIE: Cultureel Centrum de Egelantier, Sementezaal,

Gasthuisvest 47, Haarlem 

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Speurtochtendag
Iedere dag kun je speurtochten doen in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Bezoekerscentrum de Kennemer -
duinen verhuurt diverse rugzakjes zoals Vosje Vos en
 Hulpboswachter om zelfstandig met kinderen een
 speurtocht te lopen. 

DATUM EN TIJD: dinsdag t/m zondag en maandag 19 oktober, 

vanaf 10.00 uur. Starten kan tussen 10.00-14.30 uur).                   

INFORMATIE / RESERVEREN: np-zuidkennemerland.nl/Bezoekers -  

c entrum-De-Kennemerduinen/Speurtochten of 023-5411123          

LEEFTIJD: 3+            

KOSTEN: van € 3,50 per kind Stijn Konijn € 15,-  

Vosje Vos (€ 15,- per rugzakje, max. 4 kinderen per rugzakje) 

LOCATIE: Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12,

Overveen        

STEP & KO

Steptocht
Op de step een stoere tocht maken.

DATUM EN TIJD: woensdag, zaterdag en zondag, vanaf 14.00 uur

INFORMATIE / RESERVEREN (VERPLICHT): 06-25292125 of 

023-5299515

LEEFTIJD: 8+

KOSTEN: € 12,50

LOCATIE: De Watergeus (Recreatiegebied Spaarnwoude), 

Genieweg 36, Velsen-Zuid2



KINDERTHEATER DE TOVERKNOL

Lies wil piraat worden
Lies heeft een boek
gevonden over hoe je
piraat kunt worden.
Het boek is in ge-
heime taal geschreven
door piraat Klaas
 Buitenbeentje. 
Lies besluit om hem 
te zoeken en van hem te leren hoe je een stoere, dappere
piraat kan worden…

DATUM EN TIJD: zaterdag 3 t/m woensdag 7 oktober, elke woens-

dag (10.30 en 14.00 uur) en elke zaterdag en zondag (10.30, 

12.15 en 14.00 uur). Kijk voor eventuele extra data op de website.               

INFORMATIE / RESERVEREN (graag): detoverknol.nl          

LEEFTIJD: 1 - 9 jaar             

KOSTEN: € 9,-            

LOCATIE: Kindertheater de Toverknol, Spiegelstraat 8a, Haarlem            

TEYLERS MUSEUM

Plaatjes mixen als een echte DJ!
Altijd al DJ willen worden? Dit is je kans: leer plaatjes
draaien en mixen als een echte DJ! 

DATUM EN TIJD: zaterdag 3, zondag 4 oktober en dinsdag 20 

t/m vrijdag 23 oktober, 14.00 - 15.00 uur en 15.15 - 16.15 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN

(verplicht): teylersmuseum.nl 

(max. 9 deelnemers per keer)         

LEEFTIJD: 8+            

KOSTEN: € 5,- (excl.

museumentree)            

LOCATIE: Teylers Museum, 

Spaarne 16, Haarlem  

JOPENKERK

Schminken en poffertjes
Laat je schminken door Creatief Confetti. 
Er zijn gratis  poffertjes en limonade voor de kinderen.

DATUM EN TIJD: zaterdag 3 en 17 oktober, 11.30 - 13.30 uur              

INFORMATIE: jopenkerk.nl            

LEEFTIJD: 3+            

KOSTEN: gratis             

LOCATIE: Jopenkerk, Gedempte Voldersgracht 2, Haarlem            

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Nachtwachter
Als de avond valt, veranderen de kleuren. Ga mee met 
de Nachtwachter en beleef het duin in het donker met al 
je zintuigen. Doe donkere, warme, niet krakende kleding
en stevige schoenen aan. 

DATUM EN TIJD: zaterdag 3 en 17 oktober, 19.30 - 21.00 uur en 

 zaterdag 24 oktober, 18.45 - 20.15 uur           

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): np-zuid-kennemerland.nl          

LEEFTIJD: 8+            

KOSTEN: vanaf € 3,-            

LOCATIE: Koningshof, Duinlustweg ter hoogte van nr. 26, Overveen            

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Paddenstoelendag op Elswout
Kom je ook naar de jaarlijkse IVN Paddenstoelendag op
Landgoed Elswout? Een groots evenement over de wereld
van schimmels en paddenstoelen i.s.m. Staatsbosbeheer
en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

DATUM EN TIJD: zondag 4 oktober, 10.30 - 16.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN: ivn.nl/zuidkennemerland (voor

excursies kun je je

aanmelden bij de

informatiekraam in het

koetshuis)          

LEEFTIJD: alle            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Landgoed

Elswout, Elswoutlaan

12a, Overveen            

JOPENKERK

Sjakie’s Stinksokkenshow
De Stinksokkenshow staat bol van humor en onverwachte
gebeurtenissen. Als Sjakie begint wordt het al snel hila-
risch. Met z’n grote wasmand vol rekwisieten, een waslijn
en natuurlijk veel sokken, speelt hij de voorstelling met
veel energie. 

DATUM EN TIJD: zondag 4 oktober, 12.00 - 13.00 uur              

INFORMATIE: jopenkerk.nl           

LEEFTIJD: 3+            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Jopenkerk, 

Gedempte Voldersgracht 2, 

Haarlem            5

ARCHEOLOGISCH MUSEUM HAARLEM

Archeoloog voor een dag
Ga aan de slag als archeoloog voor een dag in het
 Archeologisch Museum Haarlem! Kom zelf opgraven 
met een troffel in onze mini-opgraving en graaf echte
vondsten op! Onderzoek de grondmonsters en kom
 erachter wat de mensen vroeger hebben gegeten! 

DATUM EN TIJD: vanaf vrijdag 2 oktober op woensdag t/m 

zondag, 13.00 - 17.00 uur              

INFORMATIE: archeologischmuseumhaarlem.nl           

LEEFTIJD: 6+            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Archeologisch Museum Haarlem, Grote Markt 18k,

Haarlem            

TEYLERS MUSEUM

Mad Science Show
Laat je wegblazen door Mad Science! De gekke professor
neemt je mee in een wervelende show over de kracht 
van lucht. Grote en kleine ballen zweven door de lucht,
rookkringen schieten door de zaal, en we gaan op zoek
naar de kracht van een vacuüm. 

DATUM EN TIJD: zaterdag 

3 oktober, 12.30 - 13.15 uur               

INFORMATIE:

teylersmuseum.nl / 023-

5160972 (afd. Publiekszaken)           

LEEFTIJD: 8+            

KOSTEN: gratis (excl.

museum entree)             

LOCATIE: Teylers Museum,

Spaarne 16, Haarlem

TEYLERS MUSEUM

Maak een droedel met Doodle3D!
Iedereen droedelt wel eens. Bijvoorbeeld tijdens een
 telefoongesprek of onder de les: in de kantlijn ontstaan
dan de prachtigste tekeningen. Kom nu 3D droedelen.

Teken op een iPad  je droedel dan wordt die door het
 programma Doodle3D omgezet naar een printversie. 

DATUM EN TIJD: zaterdag 3 oktober, 13.15 uur, 13.45 uur, 

14.45 uur en 14.45 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN: reserveringen@teylersmuseum.nl /

023-5160972 (afd. Publiekszaken)            

LEEFTIJD: 6+            

KOSTEN: gratis (excl. museumentree)            

LOCATIE: Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem  

STADSSCHOUWBURG HAARLEM

Narnia: de leeuw, de heks 
en de kleerkast
De nieuwe productie van de Junior Company van het
 Nationale Ballet en het cross-over gezelschap ISH. 
Marco Gerris en Ernst Meisner maken een verhalende
voorstelling naar het boek De leeuw, de heks en de
 kleerkast uit de succesvolle reeks Chronicles of Narnia 
van de Ierse schrijver C.S. Lewis. Een unieke en betove-
rende  familievoorstelling vol hiphop en ballet.  

DATUM EN TIJD: zaterdag 3  oktober, 19.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN:   theater-haarlem.nl          

LEEFTIJD: 8+             

KOSTEN: vanaf € 18,-            

LOCATIE: Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23, 

Haarlem
4



KLIMMUUR HAARLEM

Klimmen voor kids
Bij Klimmuur Haarlem organiseren we elke eerste
 woensdag van de maand het super gezellige evenement:
 klimmen voor kids! Het is de ideale kans om kennis te
maken met het spectaculaire sportklimmen. 
Kom gezellig langs bij Klimmuur Haarlem! 

DATUM EN TIJD: woensdag 7 oktober, 13.00 - 17.00 uur              

INFORMATIE: deklimmuur.nl           

LEEFTIJD: 4 t/m 12 jaar            

KOSTEN: € 5,- per kind (incl. materialen en instructie) 

alleen onder begeleiding van een volwassene 

LOCATIE: Klimmuur Haarlem, Spaarndamseweg 120b, Haarlem

Æ

MINDFULNESS HAARLEM /  
KINDERMEDITATIE HAARLEM

Workshop Mindfulness
Speelse kennismaking met Mindfulness, leren op 
een  plezierige manier te ontspannen door middel van
 oefe ningen, spel, ervaren en iets knutselen.  

DATUM EN TIJD: woensdag 7 oktober, 13.30 - 14.30 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): kindermeditatiehaarlem.nl,

of info@kindermeditatiehaarlem.nl          

LEEFTIJD: 6 - 12 jaar            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Office Hotel, praktijkruimte Mindfulness Haarlem, 

hoek Westergracht 70 / Simonszweg 101, Haarlem                         

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Virtual Reality
Rondlopen in een gebouw dat nog helemaal niet bestaat?
Stap in een virtual reality omgeving en verken nieuwe
 werelden met de Oculus Rift en een Gear VR. 
Beleef het samen met de mannen van Captain Motion.

DATUM EN TIJD: woensdag 7 oktober, 14.00 - 16.00 uur              

INFORMATIE: bibliotheekzuidkennemerland.nl           

LEEFTIJD: 8 t/m 12 jaar            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9,

Bloemendaal            

HET KOMPAS

Workshop Rots en Water
Rots & Water is een actieve training voor kinderen. 
Via fysieke oefeningen en spelvormen leer je letterlijk en
figuurlijk stevig te staan en grenzen aan te geven. 
Na  afloop van de training kun je moeilijke situaties beter
het hoofd bieden door flexibel te zijn als water en,
 wanneer nodig, stevig als een rots.   

DATUM EN TIJD: woensdag 7 oktober, 15.00 - 16.00 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht):

kindermeditatiehaarlem.nl, info@kindermeditatiehaarlem.nl of 

023-5324213          

LEEFTIJD: 6 - 12 jaar            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Office Hotel, hoek Westergracht 70 / 

Simonszweg 101, Haarlem            

H. DE VRIES BOEKEN

Kinderboekenweek
Ook dit jaar organiseert H. de Vries Boeken weer bruisende
activiteiten voor kinderen. Op de eerste zaterdag van 
de Kinderboekenweek krijgen we  bezoek van de bekende
schrijfster Carry Slee. Haar pas geschreven boek heet
Kapot, waar ze uit voorleest en dat ze zal signeren. 
Verder is het mogelijk om workshops te volgen, waarbij 
je leert hoe je een boek schrijft en hoe je experimenteert
als Einstein. 

DATUM EN TIJD: woensdag 7 

t/m zondag 18 oktober              

INFORMATIE: devriesboeken.nl          

LEEFTIJD: divers            

KOSTEN: onbekend            

LOCATIE: H. de Vries Boeken,

Gedempte Oude Gracht 27, 

Haarlem 
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TEYLERS MUSEUM

Knetterend Lab! 
Kom zelf experimenteren met
Kracht, Licht en Elektriciteit en
schrik niet van de vonken! 

DATUM EN TIJD: zondag 4 oktober, 

elk half uur van 12.30 - 16.45 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (inschrijven

in het museum): teylersmuseum.nl / 

023-5160972 (afd. Publiekszaken)         

LEEFTIJD: 10 - 12 jaar            

KOSTEN: gratis (excl. museumentree)            

LOCATIE: Teylers Museum, Spaarne 16,

Haarlem 

STADSSCHOUWBURG HAARLEM

De kleine Kapitein
De kleine kapitein is een stoere familievoorstelling naar 
de boeken van Paul Biegel. Al drie generaties dromen
 kinderen mee met zijn verhalen over De Nooitlek, het
 Eiland van Groot en Groei, De Spookstad en het Tover-
schip. Een fraaie cast brengt onder regie van Bruun Kuijt
de avonturen van de kleine kapitein en zijn maatjes dikke
druif, bange  Toontje en Marinka tot leven. 

DATUM EN TIJD: zondag 4 oktober, 14.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN: theater-haarlem.nl          

LEEFTIJD: 6+            

KOSTEN: vanaf € 10,-            

LOCATIE: Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23, Haarlem 

DRUM- EN PERCUSSIESCHOOL ZWAANSWIJK

Braziliaans drummen 
in Circus Hakim
Percussionist Pepijn Zwaanswijk brengt 5 t/m 12 jarigen
op een speelse manier in de wereld van ‘Het Orkest’. 
De nadruk van deze workshops van 60 minuten ligt op het
samenspel, waarbij het spelen van Braziliaanse ritmes en
muzikaal ‘vraag en antwoord’ op een aanstekelijke manier
aan bod komen. 

DATUM EN TIJD: zondag 4 en 11 oktober, 12.00 - 13.00 uur en

13.00 - 14.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): zwaanswijkpercussion.nl          

LEEFTIJD: 5 t/m 12 jaar            

KOSTEN: € 10,-            

LOCATIE: Circus Hakim,

Korte Verspronckweg 7,

Haarlem         

TEYLERS MUSEUM

Kunst & Vliegwerk: 
Bouw je eigen grammofoon
Plaatjes draaien op een echte grammofoonspeler is weer
helemaal terug. In alle hifi-winkels zie je de platenspelers
weer in de etalage staan. Vind je ze te duur? Dan bouw 
je er toch gewoon zelf een. Ontdek vandaag hoe een
 grammofoon werkt en zet hem in elkaar.  

DATUM EN TIJD: zondag 4 oktober en maandag 19 en dinsdag 

20 oktober, 13.00 - 14.00 uur en 14.30 - 15.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (aan te raden): teylersmuseum.nl / 

023-5160972 (afd.

Publiekszaken)          

LEEFTIJD: 4 t/m 104 jaar

(4-6 jaar: onder bege -

leiding van ouders)            

KOSTEN: gratis 

(excl. museumentree)            

LOCATIE: Teylers Museum,

Spaarne 16, Haarlem            

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND 

EN NATUURMONUMENTEN

Paddenstoelen excursie 
met Natuurmonumenten
Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de meeste
zijn toch in de herfst te bewonderen. In de vochtige, koele
weken van het najaar staan ze op allerlei plaatsen in het
bos en in de duinen.  Tijdens de tocht door bos en duin 
kom je allerlei paddenstoelen tegen. Een klein spiegeltje 
is leuk om ‘onder de hoed’ te kunnen kijken. 

DATUM EN TIJD: dinsdag 6 oktober, 11.00 - 12.30 uur en 

woensdag 7 oktober, 14.00 - 15.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): natuurmonumenten.nl           

LEEFTIJD: 8+         

KOSTEN: zie website (leden

Natuurmonumenten krijgen

korting)            

LOCATIE: Koningshof, 

Duinlust-weg t.h.v. nummer 26,

Overveen   6



DATUM EN TIJD: donderdag 8 oktober (Bibliotheek Heemstede),

vrijdag 9 oktober (Haarlem Noord) en donderdag 15 oktober

 (Bibliotheek Haarlem Schalkwijk), 15.00 - 17.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht):

bibliotheekzuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 8 t/m 12 jaar             

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, Heemstede /

Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170, Haarlem /

Bibliotheek Haarlem Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2, Haarlem 

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND 
EN NATUURMONUMENTEN

Excursie burlende damherten
Het is bronsttijd voor de damherten! De mannetjes probe-
ren elkaar en de vrouwtjes te imponeren. We zoeken in 
het gebied naar 'burlende' herten. De boswachter vertelt
over de rol van de damherten in het duin en hun leefwijze. 
De tocht voert deels ook buiten de normale paden, dus
stevige schoenen zijn nodig. Doe stille kleding aan.
 Vergeet je verrekijker niet!

DATUM EN TIJD: vrijdag 9 oktober, 18.00 - 19.30 uur en 

vrijdag 16 oktober, 17.30 - 19.00 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): natuurmonumenten.nl          

LEEFTIJD: 10+            

KOSTEN: zie website (leden Natuurmonumenten krijgen korting)            

LOCATIE: Infopaneel

op parkeerplaats Duin

en Kruidberg, 

Duin en Kruidberger -

weg t.h.v. nummer 74,

Santpoort-Noord     

HAARLEM EFFECT

Workshopcarrousel ouder & kind
Tijdens de opvoedweek organiseren verschillende organi-
saties in de Leidsebuurt een leuke workshopcarrousel voor
ouders & kinderen. Binnen het thema ‘Geef me de Vijf’ ligt
de nadruk op samenwerking. Neem je ouders mee naar
een rots & watertraining of doe mee met de workshop
mindfullness voor gezinnen. Het hele gezin mag mee. 
Voor de kleinsten verzorgt de kinderopvang een plekje 
om te spelen of een middagslaapje te doen.

DATUM EN TIJD: zaterdag 10 oktober, 12.30 - 16.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (wenselijk): weekvandeopvoeding.nl          

LEEFTIJD: alle            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Locatie: Speeltuin Floragaarde, 

Van Oosten de Bruijnstraat 62, Haarlem  

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Wisent wandeling
Ga samen op zoek naar de wisenten! Tijdens deze unieke
en spannende wandelexcursie ga je onder begeleiding van
een boswachter van PWN het Kraansvlak in, een gebied
dat normaal gesproken gesloten is voor het publiek. Het
Kraansvlak is het eerste gebied in Nederland waar wisen-
ten onder natuurlijke omstandigheden leven. De wisent is
verwant aan de Amerikaanse bizon en wordt ook wel de
Europese bizon genoemd. We adviseren goede wandel-
schoenen en een verrekijker.  

DATUM EN TIJD: zaterdag 10 oktober, 14.00 - 16.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): np-zuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 12+  obv volwassene   

KOSTEN: € 15,-            

LOCATIE: Parkeerterrein Restaurant de Bokkedoorns, 

Zeeweg 53, Overveen            

KINDERTHEATER DE TOVERKNOL

Hallo wereld! 
Puk is nieuwsgierig naar alle bijzondere en mooie dingen
en mensen in de wereld. Elke avond kijkt ze op haar
 wereldkaart en fantaseert over verre reizen! Puk besluit 
op wereldreis te gaan en komt allerlei leuke, spannende
mensen tegen. 9

BIBLIOTHEEK ZUID-

KENNEMERLAND

Waarom?
Daarom! 
Waarom brandt vuur?
Waarom vliegt een
vliegtuig? Waarom
duurt een dag 24 uur?
Met potlood, papier, 
of klei en een webcam
maak je een stop-
 motion-animatie van
de vraag mét het
 antwoord.

DATUM EN TIJD: woensdag 7 oktober (Bibliotheek Haarlem Noord),

vrijdag 9 oktober (Bibliotheek Zandvoort) en woensdag 14 oktober

(Bibliotheek Heemstede, 15.00 - 17.00 uur              

INFORMATIE/RESERVEREN (verplicht):
bibliotheekzuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 8 t/m 12 jaar            

KOSTEN: gratis            
LOCATIE: Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170, Haarlem /

Bibliotheek Zandvoort, Louis Davidscarré, Zandvoort / 

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, Heemstede  

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Experimenteer met 3D printers!
3D printen is raar maar waar! Joury Galis van RADA 3D
laat je zien hoe 3D printers worden gebruikt om rare
 experimenten mee te doen. 
Wetenschap + techniek + raar = leuk! 

DATUM EN TIJD: woensdag 7 oktober, 13.00 - 17.00 uur, 
zaterdag 10 oktober, 12.00 - 16.00 uur, maandag 12 oktober, 
13.00 - 17.00 uur, woensdag 14 oktober, 13.00 - 17.00 uur en 
zaterdag 17 oktober, 12.00 - 16.00 uur              
INFORMATIE: bibliotheekzuidkennemerland.nl          
LEEFTIJD: 8 t/m 12 jaar            
KOSTEN: gratis            
LOCATIE: Bibliotheek Haarlem Centrum, Medialab, 
Gasthuisstraat 32, Haarlem            

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Bibberbeestjes bouwen
Bouw een robot bibberbeest met alles erop en eraan. 
Je laat hem lopen, dansen en springen net wat je maar
wilt. En hoe ziet een bibberbeest
eruit? Dat bepaal jijzelf. Voor han-
dige en onhandige knutselaars.

DATUM EN TIJD: woensdag 7 oktober,
15.00 - 16.30 uur (Bibliotheek Haarlem
Noord) en woensdag 14 oktober, 15.00 -
16.30 uur (Bibliotheek Bloemendaal)      

INFORMATIE/RESERVEREN (verplicht):

bibliotheekzuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 9 t/m 12 jaar            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170, Haarlem

en Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal            

ABC ARCHITECTUURCENTRUM HAARLEM

Bouwen met stenen
Demonstratie van een steenmachine die wordt gebruikt 
in Mali. Workshop onder leiding van een architect: 
“Wat kan je bouwen met steen?”.

DATUM EN TIJD: woensdag 7, 14, 21 en 28 oktober, 14.00 -16.00 u          

INFORMATIE/RESERVEREN (verplicht):

educatie@architectuurhaarlem.nl, 023-5340584,

architectuurhaarlem.nl          

LEEFTIJD: 8-12 jaar            

KOSTEN: € 7,50            

LOCATIE: ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47,  Haarlem            

HAARLEM EFFECT

Sport & Spel in de speeltuin
Het sport- en spelteam is aanwezig in Speeltuin
 Floragaarde. 

DATUM EN TIJD: woensdag 7, 14 en 28 oktober, 14.30 - 16.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN: haarlemeffect.nl,

mgemser@haarlemeffect.nl of 06-12080873          

LEEFTIJD: 9 - 12 jaar            

KOSTEN: gratis            
LOCATIE: Speeltuin Floragaarde, Van Oosten de Bruijnstraat 62,
Haarlem

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Do it yourself! 
De wereld van 3D-printen komt naar je toe! Met de 3D-
printer wordt het mogelijk om alles uit te printen wat je
maar wilt! Ontdek het zelf en verras iedereen met een
zelfgemaakte 3D-print.  8



DATUM EN TIJD: zondag 
11 oktober, 15.00 uur              
INFORMATIE /
RESERVEREN:
toneelschuur.nl of 
023-5173910          
LEEFTIJD: 6+            
KOSTEN: vanaf € 7,-            
LOCATIE: Toneelschuur,
grote theaterzaal, 
Lange Begijnestraat 9,
Haarlem

PIPPA’S

Smakelijk eten
Vrolijke, muzikale kindervoorstelling door theaterduo
 Tjalling en Kees over eten en drinken. Tjalling is een rare
kwiebus die niets snapt, 
maar gelukkig is Kees altijd 
in de buurt om hem te helpen. 
Ze zingen en spelen gitaar,
klarinet en veel andere
 instrumenten.   

DATUM EN TIJD: zondag 

11  oktober, 16.00 - 17.00 uur              

INFORMATIE: pippas.eu           

LEEFTIJD: 3 t/m 8 jaar            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Pippa’s,

Stationsplein 64, Haarlem            

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Mad Science? 
Wetenschap te gek? Zeker weten!  Kom met je ouders
naar de Mad Science Show met verbluffende experimen-
ten door wetenschappers met vuur en ijs. Na de show kun
je zelf aan de slag met bijvoorbeeld een vortex kanon of
het maken van een putty. Of zet je haren recht overeind.
Niet met gel of met haarlak, maar... met elektriciteit!

DATUM EN TIJD: dinsdag 13 oktober, 19.00 - 20.45 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): bibliotheek-

zuid kennemerland.nl           

LEEFTIJD: 9 t/m 12 jaar (en hun ouders)            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32, Haarlem

DE EGELANTIER

Vliegers versieren met Nurdys
Onder begeleiding versier je een vlieger van 38 x 49 cm
met vrolijke Nurdys beesten. Laat de herfstvakantie straks
maar beginnen!

DATUM EN TIJD: woensdag 14 oktober, 14:30 - 16:30 uur

RESERVEREN (verplicht): info@nurdys.com

LEEFTIJD: 4 t/m 12 jaar

KOSTEN: € 5,-

LOCATIE: de Egelantier, Gasthuisvest 47, Haarlem             

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Agent en Boef
Boef is voor de zoveelste keer ontsnapt. Hij heeft alle lijm
van de school gestolen en de kinderen en de juf aan het
schoolplein vastgeplakt. Natuurlijk wil Agent Boef pakken.
Zal hem dat lukken?

DATUM EN TIJD: woensdag 14 oktober, 15.00 - 16.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht):

bibliotheekzuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 6 t/m 12 jaar             

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32, Haarlem             

ARCHEOLOGISCH MUSEUM HAARLEM

Middeleeuws knutselen in 
het Archeologisch Museum 
Daal af in het leukste museum onder de grond en knutsel
mee! Op woensdagmiddag 14 oktober en zondagmiddag
18 oktober organiseert het Archeologisch Museum
 Haarlem middeleeuws knutselen samen met Kids & Cake
(www.kidsencake.nl/). Onder begeleiding ga je iets leuks
maken, dat je ook mee naar huis kunt nemen! 

DATUM EN TIJD: woensdag 14 oktober en

 zondag 18 oktober, vanaf 13.00 uur              

INFORMATIE:

archeologischmuseumhaarlem.nl          

LEEFTIJD: 3 t/m 12 jaar            

KOSTEN: een kleine onkostenvergoeding              

LOCATIE: Archeologisch Museum Haarlem,

Grote Markt 18k     

STICHTING ONTDEKPLEK

Wetenschap in het Wetenlab
In het Wetenlab onderzoek je een aantal merkwaardige
verschijnselen uit de techniek en natuurkunde van de
 EncyclopeDoe. Uiteraard doe je dat zelf met een beetje
hulp Naast het Wetenlab zijn er nog 100 andere activi -
teiten. Dammen bouwen in stromend water, flipperkast
timmeren, ballonwagentje, solderen, Lego-robot, naam 
in 3D-printen enz.

DATUM EN TIJD: woensdag 14 en 28 oktober              

INFORMATIE: ontdekplek.nl           

LEEFTIJD: 4 - 12 jaar            

KOSTEN: € 3,-            

LOCATIE: Stichting Ontdekplek, Korte Verspronkweg 7-9, Haarlem 11

DATUM EN TIJD: zaterdag 10 t/m zaterdag 31 oktober, elke

 woens dag (10.30 en 14.00 uur) en elke zaterdag en zondag (10.30,

12.15 en 14.00 uur). Kijk voor eventuele extra data op de website.               

INFORMATIE / RESERVEREN (graag): detoverknol.nl          

LEEFTIJD: 1 - 9 jaar             

KOSTEN: € 9,-            

LOCATIE: Kindertheater de Toverknol, Spiegelstraat 8a, Haarlem            

JOPENKERK

Ballonnenclown Bloony 
en poffertjes
Ballonnenclown Bloony maakt de mooiste balloncreaties
en voor alle kinderen zijn er gratis poffertjes en limonade.

DATUM EN TIJD: zaterdag 10 en 24 oktober, 11.30 - 13.30 uur              

INFORMATIE: jopenkerk.nl           

LEEFTIJD: 3+            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Jopenkerk, Gedempte Voldersgracht 2, Haarlem            

KINDERYOGA DE BLOEMENTUIN

Workshop Ouder-kindyoga
Samen gaan we bewegen, spelen, zingen, dansen en ont-
spannen. Op deze manier leren kinderen goed hun adem
en zintuigen te gebruiken en leren ze te ontspannen door
middel van een massage op de rug, handen en  voeten.
Kortom een heerlijk rustmoment 
samen met papa of mama!

DATUM EN TIJD: zondag 11 oktober, 

10.30 - 12.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht):

info@kinderyogadebloementuin.nl          

LEEFTIJD: 4 - 11 jaar            

KOSTEN: € 15,- ouder/kind samen 

(incl. drinken en iets lekkers)            

LOCATIE: Centrum voor Welzijn en 

Gezondheid, St. Jorisveld 1, Haarlem 

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND 
EN NATUURMONUMENTEN

Paddenstoelen excursie 
met Natuurmonumenten
Op zoek naar vliegenzwam, koraalzwam en elfenbankje!
Paddenstoelen komen voor in allerlei kleuren, soorten en
maten. Samen met de boswachter ga je in de ochtend op
pad. De boswachter vertelt je alles over de paddenstoelen
en je gaat uiteraard ook naar ze op zoek. Iets waarvoor 
de herfst het perfecte seizoen is. Reuze interessant.
 Vergeet niet een spiegeltje mee te nemen. 

DATUM EN TIJD: zondag 11 oktober, 11.00 - 12.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): natuurmonumenten.nl          

LEEFTIJD: 8+            

KOSTEN: zie website (leden Natuurmonumenten krijgen korting)            

LOCATIE: Infopaneel op parkeerplaats Duin en Kruidberg, 

Duin en Kruidbergerweg t.h.v. nummer 74, Santpoort-Noord            

JOPENKERK

Julian’s
kindershow
Julian’s kindershow, een
interactieve show met
een magische keuken.
Op geweldige wijze
weet deze fantastische
jongen de kinderen te
verrassen. Uiteraard is
er limonade voor ieder
kind.

DATUM EN TIJD: zondag 11 oktober, 12.00 -13.00 uur              

INFORMATIE: jopenkerk.nl           

LEEFTIJD: 3+            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Jopenkerk, Gedempte Voldersgracht 2, Haarlem            

TEYLERS MUSEUM

Kunst & Vlieg -
werk: Flipper -
knikkeren
Ken je dat spelletje waarbij je
een knikker in een piepklein
gaatje moet wiebelen? 
En dat hij er dan nét langs
rolt...? Maak vandaag zelf een
toestel waarbij je een knikker
met veel toeters en bellen
 precies in zo’n gaatje schiet.  

DATUM EN TIJD: zondag 11 oktober, 13.00 - 14.00 uur en

14.30 - 15.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (aan te raden): teylersmuseum.nl / 

023-5160972 (afd. Publiekszaken)          

LEEFTIJD: 4 t/m 104 jaar (4-6 jaar: onder begeleiding van ouders)            

KOSTEN: gratis (excl. museumentree)            

LOCATIE: Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem            

TONEELSCHUUR

Ben niet bang
Een boze wolf of een spook onder je bed: dat is niet leuk.
Maar niets is zo vervelend als volwassenen die in jouw
 bijzijn zitten te bekvechten. Zoals Virginia en Wolf, die 
de hele nacht ruzie maken, zelfs als de buren op bezoek
komen. ‘Ben niet bang’ zorgt met een mix van theater,
acrobatische dans en mime voor een happy end.  10



TEYLERS MUSEUM

Overal muziek! 
Op de etage boven de hal gaan we de langste tekening
ooit maken! Iedereen kan mee tekenen aan de roltekening
die vanuit de hal naar beneden hangt. Teken je lievelings-
instrument of je favoriete artiest. 

DATUM EN TIJD: zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober,

 continu vanaf 11.00 uur (op zondag vanaf 12.00 uur). 

Je kunt aanschuiven en weggaan wanneer je wilt.     

INFORMATIE: teylersmuseum.nl / 023-5160972 (afd. Publiekszaken)     

LEEFTIJD: 4 - 104 jaar     

KOSTEN: gratis deelname (excl. museumentree)   

LOCATIE: Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem     

FRANS HALS MUSEUM

Kom speuren in
het poppenhuis
Jong en oud kan in het
Frans Hals Museum
 ge nieten van een zaal vol
pop penhuis kamers. 
Op basis van bestaande
17e en 18e eeuwse pop-
penhuizen is een fabel-
achtige collage gemaakt

van 71 kamertjes, waarvan een deel in 3D. Zo krijg je de
kans om details te ontdekken die vaak verborgen blijven. 
Bron van inspiratie is het monumentale poppenhuis van 

de  Amsterdamse koopmansvrouw Sara Rothé, één van 
de pronkstukken van het Frans Hals Museum. 

DATUM EN TIJD: zaterdag 17 oktober t/m zondag 1 november,

maandag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur en zondag 

12.00 - 17.00 uur              

INFORMATIE: Judith Reitsma Harren; j.harren@franshalsmuseum.nl,

023-5115853 en franshalsmuseum.nl/kinderen          

LEEFTIJD: ca. 5 - 11 jaar            

KOSTEN: gratis             

LOCATIE: Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, Haarlem            

STADSSCHOUWBURG HAARLEM

3e Haarlemse Voorleesfeest
Het Haarlemse Voorleesfeest is na drie jaar al een mooie
 traditie aan het worden. Onder de bezielende leiding van
Erik van Muiswinkel krijgen 5-plussers de unieke kans om
op leuke en verborgen plekken in de Stadsschouwburg de
prachtigste en spannendste verhalen te horen. Ze worden
voorgelezen door Inci Pamuk, Mylou Frencken, Dieuwertje
Blok, Elsje de Wijn, Servaes Nelissen, Maarten Wansink,
Hans Kluit, René Retèl, Ruud Douma en Peter de Jong.
 Ouders, opa’s en oma’s mogen niet mee, die worden ver-
maakt in de Jos Brink Foyer en krijgen een speciale rond-
leiding door de schouwburg van Erik van Muiswinkel. 
Het leesfeest wordt afgesloten met de kinderen en ouders
in de grote zaal tijdens een algehele voorleessessie.

DATUM EN TIJD: zondag 18 oktober, 10.30 uur en 14.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN: theater-haarlem.nl           

LEEFTIJD: 5+             

KOSTEN: € 7,50            

LOCATIE: Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23, Haarlem

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Met de herder op pad
Altijd al willen weten wat een herder doet? Ga met het
gezin op pad met de kudde. Je wordt opgehaald bij het
Bezoekerscentrum en maakt daarna een korte wandeling
naar de schapen. 13

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Voorleesuurtje op 
de woensdagmiddag
Kom samen gezellig luisteren naar de mooiste verhalen 
en neem een stapel boeken mee naar huis.

DATUM EN TIJD: op woensdag in de periode 14 oktober 2015 

t/m 27 april 2016, 15.00 - 15.30 uur               

INFORMATIE: bibliotheekzuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 4 t/m 6 jaar            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Bibliotheek Haarlem

Noord, Planetenlaan 17,

Haarlem / Bibliotheek Haarlem

Oost, Leonard Springerlaan 5,

Haarlem / Bibliotheek Haarlem

Schalkwijk, Fie Carelsenplein

2, Haarlem / Bibliotheek

Hillegom, Sportlaan 1,

Hillegom            

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Schemerexcursie
Schemeren door het duin met aansluitend de mogelijkheid
van een bezoek aan Volkssterrenwacht Copernicus. 
Deze excursie is geschikt voor gezinnen met kinderen
(maar niet bedoeld voor kinderpartijtjes). 

Datum en tijd: vrijdag 16 oktober, 19.00 - 20.00 uur              

Informatie / reserveren (verplicht): np-zuidkennemerland.nl          

Leeftijd: 6+            

Kosten: vanaf € 3,-             

Locatie: Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12,

Overveen            

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Peuterbieb
Wat is er fijner dan samen luisteren naar een verhaal. 
We lezen voor, maken muziek, we spelen en dansen.

DATUM EN TIJD: vrijdag 16, 23 en 30 oktober, 10.00 - 11.00 uur              

INFORMATIE: bibliotheekzuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: voor peuters en hun (groot)ouders            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9,

Bloemendaal            

LYDIA’S DANCE CENTER

Dansen
Streetdance, dansmix en een frozendansworkshop. 
Dans jij mee?  

DATUM EN TIJD: zaterdag 17 oktober              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): info@lydiasdancecenter.nl

en lydiasdancecenter.nl           

LEEFTIJD: 3 groepen (leeftijd van 4 t/m 12 jaar)            

KOSTEN: onbekend             

LOCATIE: Lydia’s dance center, Gonnetstraat 5, Haarlem            

TEYLERS MUSEUM

Kunst & Vliegwerk:
Eénpersoonsorkest
Een orkest bestaat uit heel veel instrumenten: fluiten,
trompetten, violen, een drumstel, soms een piano - te veel
om op te noemen. Maar er bestaan mensen die in hun

eentje een heel
orkest bespelen!
Hoe dat ze doen?
Onderzoek het
vandaag en maak
je eigen één
 persoonsorkest.

DATUM EN TIJD: zaterdag 17 en zondag 18 oktober, 

13.00 - 14.00 uur en 14.30 - 15.30 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN (aan te raden): teylersmuseum.nl /

023-5160972 (afd. Publiekszaken)          

LEEFTIJD: 4 t/m 104 jaar (4-6 jaar: onder begeleiding van ouders)            

KOSTEN: gratis (excl. museumentree)            

LOCATIE: Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem            

FILMSCHUUR

Cinekid in de Filmschuur
(filmfestival)
Herfstvakantie = Cinekid! Van zaterdag 17 t/m zondag 
25 oktober draaien er elke dag twee jeugdfilms in de
 Filmschuur én kun je deelnemen aan te gekke workshops. 

DATUM EN TIJD: zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober              

INFORMATIE / RESERVEREN: filmschuur.nl 

of 023-5173910          

LEEFTIJD: alle             

KOSTEN: vanaf € 5,-            

LOCATIE: Filmschuur, 

Lange Begijnestraat 9, Haarlem12



 winden en ruig onweer. Na een korte pauze met limonade
en wat lekkers maak je je eigen donderbuis, een muziek-
instrument dat het geluid maakt of het echt onweert!  

DATUM EN TIJD: dinsdag 20 oktober, 10.00 - 12.00 uur en

 donderdag 22 oktober, 14.00 - 16.00 uur              
INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): peetvandam@gmail.com
of 06-53238799          
LEEFTIJD: 7 - 12 jaar            
KOSTEN: € 7,50            
LOCATIE: Het Verhaaltheater, Westergracht 69H 
(rechtsachter in de poort), Haarlem            

MOOIZOOI

Mooizooi mobielen
Met allerlei gekke restmaterialen maak je een mobiel 
om op te hangen in je kamer!

DATUM EN TIJD: dinsdag 20 oktober, 10.30 - 11.30 uur en
 donderdag 22 oktober, 14.30 en 15.30 uur              
INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): mooizooi.org, 
023-5767935 of info@mooizooi.org          
LEEFTIJD: alle             
KOSTEN: € 5,-            
LOCATIE: Mooizooi, Terschellingpad 2, Haarlem            

NME HAARLEM

Uilenbraakballen uitpluizen
Na een verhaal over braakballen van vogels en in het
 bijzonder van uilen van Nederland, krijgt iedereen een
braakbal en gaat daar met behulp van een pincet en loep
de  onderdelen van determineren en op een kaart plakken.
Aan de hand van de inhoud van de uilenbal kun je zien
wat er op het menu van de uil stond. 

DATUM EN TIJD: dinsdag 20 oktober, 
14.00 - 16.00 uur              
INFORMATIE / RESERVEREN 
(verplicht): 023-5114702 of 
nmeactiviteiten@haarlem.nl          
LEEFTIJD: 6 t/m 12 jaar            
KOSTEN: € 3,-            
LOCATIE: Stadskweektuin, Educatief-
lokaal, Kleverlaan 9, Haarlem  

MOOIZOOI

Herfst hoofdtooien
Maak een hoofdtooi van herfsttakken, bladeren en 
nog meer moois!

DATUM EN TIJD: dinsdag 20 oktober, 14.30 - 15.30 uur en 
donderdag 22 oktober, 10.30 - 11.30 uur              
INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): mooizooi.org, 
023-5767935 of info@mooizooi.org          
LEEFTIJD: alle            
KOSTEN: € 5,-            
LOCATIE: Mooizooi, Terschellingpad 2, Haarlem            

KICKZY

Herfsteditie De Strandreddertjes
Word jij een Strandreddertje? Help mee en word de held
van het strand! Tijdens deze stoere belevenis op het strand
ga je samen met je vriendjes en vriendinnetjes op zoek
naar de schatten van de zee. Je leert alles over schelpjes,
windrichting en het leven in zee. Maar het belangrijkste is
dat jullie het strand opruimen. Je zelf gevonden schatten
mag je mee naar huis nemen in je zelfgemaakte schat-
kistje en na afloop ontvang je een echt Strandreddertjes -
diploma!

DATUM EN TIJD: dinsdag 20 en zondag 25 oktober              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): kickzy.nl of info@kickzy.nl          

LEEFTIJD: 5 - 12 jaar            

KOSTEN: € 9,50 (incl. diploma, schatkistje, limonade en een

kleurplaat)            

LOCATIE: Reddingsbrigade Bloemendaal, Zeeweg 78, Overveen

WORKSHOP HAARLEM

Leren weven
In de herfstvakantie organiseert
Workshop Haarlem weer een leuke
kinderworkshop ‘leren weven’.   

DATUM EN TIJD: woensdag 21 oktober, 

14.00 - 16.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht):

workshophaarlem.blogspot.nl,

workshophaarlem@hotmail.com of whatsapp 06-42216505          

LEEFTIJD: 5-12 jaar            

KOSTEN: € 15,- (incl. materiaal, drinken en wat lekkers)            

LOCATIE: THUYS in het Dolhuys, Schotersingel 2, Haarlem            

TEYLERS MUSEUM

Kunst & Vliegwerk: 
Etsen als Rembrandt
Ervaar hoe het is om zelf een
droge naald ets te maken,
net als Rembrandt deed. Je
krast met een scherpe naald
een tekening in een etsplaat
en drukt hem daarna af op
papier. En dan trots naar 
huis met een zelf gemaakte
etsplaat én afdruk!

DATUM EN TIJD: woensdag 21, donderdag 22 en zondag 25 okto-

ber, 13.00 - 14.00 uur en 14.30 - 15.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (aan te raden): teylersmuseum.nl /

023-5160972 (afd. Publiekszaken)          

LEEFTIJD: 4 t/m 104 jaar (4-6 jaar: onder begeleiding van ouders)            

KOSTEN: gratis (excl. museumentree)            

LOCATIE: Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem 15

De herder demonstreert hoe ze met haar honden de 
kudde drijft. Ondertussen hoor je over nut en noodzaak
van de schaapskudde in het duingebied. Natuurlijk mag 
je ook even een schaapje knuffelen en aaien. En na afloop
krijg je een kleurplaat en een plukje schapenwol. 
(Voor op je  tekening of voor thuis in het vogelhuisje!)
DATUM EN TIJD: zondag 18 oktober, 13.30 - 15.00 uur, 

maandag 19 oktober, 10.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.00 uur en

dinsdag 20 oktober, 10.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): np-zuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 5+            

KOSTEN: vanaf € 3,-            

LOCATIE: Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12,

Overveen            

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Strandexcursie
Wat vind je allemaal op het strand, een nonnetje, 
een  kokkel of een venusschelp? Als je goed jut vind je
 misschien wel een ei van de hondshaai of van een rog!
Weet je hoe eb en vloed ontstaan? Dit en nog meer 
wordt uitgelegd  tijdens deze excursie. Trek warme 
kleding aan als het wat frisser is! 

DATUM EN TIJD: maandag 19 oktober, 10.00 - 11.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): np-zuidkennemerland.nl           

LEEFTIJD: 6+                                                 

KOSTEN: vanaf € 3,-            

LOCATIE: Parnassia, Parnassiaweg, Bloemendaal aan Zee           

SNOWPLANET

KidsDagen
De SnowPlanet KidsDag betekent de hele dag sneeuw en
pret voor kinderen van 5 t/m 12! Je krijgt les van één van
onze stoere ski- of snowboardleraren die je de basis van
het skiën en boarden leren. Even op adem komen tijdens

de gezellige
lunch met de
hele groep en
de leraren. 
Na de lunch
ga je weer de
heerlijk de
sneeuw in tot
16.00 uur. 

DATUM EN TIJD: Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober, 

09.00 - 16.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): snowplanet.nl/kidsdag         

LEEFTIJD: 5 t/m 12 jaar            

KOSTEN: € 59,50 per dag            

LOCATIE: Snowplanet, Heuvelweg 6-8, Velsen-Zuid            

POPPENTHEATER HANS SCHOEN

Hansje, Pansje…!
Vandaag gaat Hans, Pansje helpen met opruimen. 
Dat lijkt hem leuk. Maar Pansje is er helemaal niet. 
Waar zou ze zijn? 

DATUM EN TIJD: maandag 19 t/m vrijdag

23 oktober, 14.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht):

hansschoenpoppentheater.nl of 06-

18523351          

LEEFTIJD: 2½ t/m 5 jaar (+ begeleiders)            

KOSTEN: € 6,-            

LOCATIE: Zaaltje Merlijn, 

Hasselaersplein 35, Haarlem            

REBUPART /  THEATER PIEPKLEIN

Marie van de galerie & 
de toneelmeester
Boven galerie rebupART is een theatertje. Theater Piep-
klein. Een heeel klein theatertje met echte theater stoeltjes
en mooie rode gordijnen. Marie begrijpt er niets van! 
Komt het publiek nu naar haar galerie om kunst te bekij-
ken of komen al die kinde-
ren voor het toneel boven
bij de toneelmeester? 

DATUM EN TIJD: maandag 

19 t/m zondag 25 oktober, 

14.00 - 15.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN

(verplicht): info@rebup.nl 

(er zijn slechts 15 zitplaatsen),

rebup.nl          

LEEFTIJD: 5 t/m 11 jaar            

KOSTEN: € 5,-            

LOCATIE: Theater Piepklein,

Kruistochtstraat 54, Haarlem            

HET VERHAALTHEATER

Maak je eigen donderbuis
In de herfstvakantie dondert het in het theater! Verhalen-
verteller Petra vertelt een stoer zeeverhaal over gure
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DATUM EN TIJD: donderdag 22 oktober, 14.00 - 15.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): natuurmonumenten.nl          

LEEFTIJD: 6+            

KOSTEN: zie website (leden Natuurmonumenten krijgen korting)            

LOCATIE: Infopaneel op parkeerplaats Duin en Kruidberg, 

Duin en Kruidbergerweg t.h.v. nummer 74, Santpoort-Noord            

STADSSCHOUWBURG HAARLEM

Introdans Ensemble voor de Jeugd
Met Sapperdeflap geeft Introdans een feest vol clowneske
humor en gekkigheid. De partij wordt geopend met TooT
van Didy Veldman, een theatraal circus vol acrobatische
toeren. 

DATUM EN TIJD: donderdag 22 oktober, 14.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN: theater-haarlem.nl          

LEEFTIJD: 6+            

KOSTEN: vanaf € 9,-            

LOCATIE: Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23, Haarlem            

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Fee in het duin
In het Duinbos zijn allerlei aanwijzingen te vinden dat er
wonderbaarlijke dingen gebeuren. Kom mee spannende
avonturen beleven in het duin. De tocht is speciaal voor
kinderen van 4 tot 8 jaar, maar ouders mogen mee op
avontuur.

DATUM EN TIJD: vrijdag 23 oktober, 10.30 - 12.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): np-zuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 4-8 jaar             

KOSTEN: vanaf € 3,-            

LOCATIE: Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12,

Overveen            

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND 
EN NATUURMONUMENTEN

Nacht van de Nacht
Het is de Nacht van de Nacht. Hoe donker is de nacht
 eigenlijk? We gaan op zoek naar de lichtste en donkerste
plekken in het Nationaal Park! Normaal is het Nationaal

Park na zonsondergang niet toegankelijk. Dit keer wordt
een uitzondering gemaakt. Tijdens de excursie kunnen 
we reeën, damherten, bosuilen en misschien zelfs
 vleermuizen tegen komen. Dieren maar ook mensen
 hebben steeds meer last van licht. Donker is een oer-
 kwaliteit die rust geeft. 

DATUM EN TIJD: zaterdag 24 oktober, 19.30 - 21.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): natuurmonumenten.nl          

LEEFTIJD: 10+             

KOSTEN: zie website (leden Natuurmonumenten krijgen korting)            

Locatie: Infopaneel op parkeerplaats Duin en Kruidberg, Duin en

Kruidbergerweg t.h.v. nummer 74, Santpoort-Noord  en Infopaneel

op parkeerplaats Midden-Herenduin, Duin en Kruidbergerweg 

t.h.v. nummer 18, Driehuis          

JOPENKERK

Arie Safari Show
Arie Safari is net terug van een reis rond de wereld en 
is altijd blij als hij de zon op ziet komen. Ook deze morgen
is hij weer vroeg opgestaan om naar nieuwe reisgenoten
te gaan zoeken. Zijn er nog kinderen die de natuur op
 willen zoeken? Misschien komt de vreemde vogel Toekie
Toekan ook nog even langs. Uiteraard is er limonade voor
ieder kind.

DATUM EN TIJD: zaterdag 25 oktober, 

12.00 - 13.00 uur              

INFORMATIE: jopenkerk.nl           

LEEFTIJD: 3+            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: Jopenkerk, 

Gedempte Voldersgracht 2, 

Haarlem            
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NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Uilenballen pluizen
Hoeveel muizen heeft de uil gegeten? Ontdek samen met
een deskundige van welke muis de botjes en schedeltjes
afkomstig zijn, misschien heeft de uil ook wel een jong
 vogeltje verorberd! (Binnen activiteit.)

DATUM EN TIJD: woensdag 21 en vrijdag 23 oktober, 

14.00 - 15.30 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): np-zuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 6+            

KOSTEN: vanaf € 3,-            

LOCATIE: Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12,

Overveen            

STICHTING SPORTSUPPORT KENNEMERLAND

Pim Mulier Sportdag
Sportdag op het Pim Mulier Sportpark. Maak kennis 
met verschillende sportactiviteiten (voetbal, tennis,
 atletiek, softbal en honkbal).

DATUM EN TIJD: donderdag 22 oktober, 09.30 - 15.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): jeugdsportpas.nl /

sportsupport.nl/pimmuliersportdag         

LEEFTIJD: 6 t/m 12 jaar            

KOSTEN: € 6,-            

LOCATIE: Pim Mulier Sportpark, Jaap Edenlaan 3, Haarlem

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Speurtochtendag
Iedere dag heeft Bezoekerscentrum de Kennemerduinen
speurtochten, in de schoolvakanties 1x per week tegen
 gereduceerd tarief. Er worden diverse rugzakjes zoals Vosje
Vos en Hulpboswachter verhuurd om zelfstandig met de
kinderen een speurtocht te lopen (normaal € 15,- per
 rugzakje maar vandaag € 13,50, maximaal 4 kinderen per
rugzakje. Je kunt hiervoor starten tussen 10.00-14.30 uur).
U kunt ook met de allerkleinsten speuren naar Stijn Konijn
met een kleurrijk boekje (normaal € 3,50 per kind maar
vandaag € 2,75, dit kan de hele dag). 

DATUM EN TIJD: donderdag 22 oktober, vanaf 10.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN (verplicht): np-zuidkennemerland.nl          

LEEFTIJD: 3+            

KOSTEN: vanaf € 2,75            

LOCATIE: Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12,

Overveen            

HAARLEM EFFECT

Crazy 88 in vakantiehuiskamer
Tamariki Salon
In de vakantie is kinderhuiskamer Tamariki Salon de 
hele middag open. We gaan de stad in met een lijst met 
88 (te) gekke opdrachten

DATUM EN TIJD: donderdag 22 oktober, 12.30 - 16.30 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN (wenselijk): haarlemeffect.nl,

mgemser@haarlemeffect.nl of 06-12080873          

LEEFTIJD: 9 - 12 jaar            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: BC de Til, Leidseplein 36rd, Haarlem

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND 
EN NATUURMONUMENTEN

Herfstverhalen in het bos
Laat je verrassen door mooie herfstverhalen in de duinen.
Via een tocht door het bos word je bij de verteller gebracht.
Doe warme kleding aan en neem zelf een thermoskan 
met chocomel en een kussentje om op te zitten mee.16
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WORDT VERWACHT:

STADSSCHOUWBURG HAARLEM

Nijntje viert feest
Nijntje is jarig. Zij wordt maar liefs zestig jaar en viert dat
met een concert voor de allerkleinsten. Zij neemt een live
band mee en natuurlijk de hele konijnenfamilie. Ivo de Wijs
vertaalde de verhalen van Dick Bruna naar speelse en
 herkenbare liedjes. Joop Stokkermans maakte er tijdloze
muziek bij. En speciaal voor de gelegenheid schrijven 
Ivo de Wijs en Henny Vrienten splinternieuwe feestliedjes. 

DATUM EN TIJD: zondag 1 november, 13.30 uur en 16.00 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN: theater-haarlem.nl          

LEEFTIJD: 3+            

KOSTEN: vanaf € 9,-             

LOCATIE: Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23, Haarlem            

PATRONAAT 

Dirk Scheele
Kinderpopster Dirk Scheele toert al 15 jaar met zijn vrolijke
kinderliedjes langs theaters en poppodia in Nederland en
België. In zijn liedjes gebruikt hij diverse muziekstijlen als
rock & roll, blues-, pop-, dance-, klassiek en wereldmuziek
in een eigen herkenbare stijl, die hij vertaalt naar het
 niveau van de kinderen.

DATUM EN TIJD: zaterdag 7 november, 10.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN: patronaat.nl           

LEEFTIJD: 2+            

KOSTEN: € 10,-            

LOCATIE: Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem            

Meer informatie op haarlem.nl
In dit programmaboekje staat een korte omschrijving van
de activiteiten. Kijk voor meer Informatie / reserveren (ver-
plicht): en meer leuke Oktober = Kindermaand activiteiten
op haarlem.nl. Hier vind je niet alleen nu, maar ook het
hele jaar door veel leuke activiteiten en evenementen. 

Wil je automatisch op de
hoogte blijven van de leukste
tips? Word dan vriend (of 
vraag je ouders dit te doen) 
op de Haarlem kids pagina 
op Facebook:
facebook.com/haarlemkids

Mugjes
Mugjes is hét boek voor ouders, opa’s en oma’s,
 crècheleidsters, juffen, meesters en oppassers in
 Haarlem en omstreken. Je vindt hierin de leukste,
spannendste en gezelligste plekjes voor Mugjes 
van 0 tot 5 jaar! 

Het boek ‘Mugjes’ 
is voor €9,95 te
koop op mugjes.nl 
of via een van de
 verkooppunten in
Haarlem, Heemstede
en  Bloemendaal.

Mugjes.nl

COLOFON

Productie en redactie: Haarlem Marketing - haarlem.nl
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Jackson tot K3 en Kinderen voor Kinderen, alles komt voor-
bij  tijdens de razend populaire Springende Spruiten Disco. 

DATUM EN TIJD: zondag 

25  oktober, 16.00 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN:

toneelschuur.nl of 023-5173910           

LEEFTIJD: alle            

KOSTEN: gratis             

LOCATIE: Toneelschuur, café,

Lange Begijnestraat 9, Haarlem            

TONEELSCHUUR

Red Earth Revisited (Rode aarde)
1856: de vijftienjarige Nongqawuse verandert de toekomst
van het eens zo machtige Xhosavolk uit Zuid-Afrika ingrij-
pend als zij een boodschap ontvangt van haar voorouders:
haar volk moet als offer al het vee slachten en het graan
verbranden. Alleen dan zullen zij onoverwinnelijk zijn. 

DATUM EN TIJD: woensdag 28 oktober, 19.30 uur              

INFORMATIE / RESERVEREN: toneelschuur.nl of 023-5173910           

LEEFTIJD: 10+            

KOSTEN: vanaf € 10,-            

LOCATIE: Toneelschuur, grote theaterzaal, Lange Begijnestraat 9,

Haarlem       

KUNSTLIJN HAARLEM EN REBUP

Rebup Kunstlijn
Tijdens de Kunstlijn is er ook de Rebup Kunstlijn, waar
Haarlemse rebupers (lees rebup omgekeerd) hun  kunst-
zinnige kwaliteiten aan een groot publiek laten zien. Er
zijn onder andere exposities bij de galeries van rebupART,
 diverse winkels in de Grote Houtstraat en V&D, waar ook
een live kunstact in de etalage zal plaatsvinden! 

DATUM EN TIJD: vrijdag 30 oktober t/m zondag 1 november              

INFORMATIE: rebup.nl          

LEEFTIJD: 12+            

KOSTEN: gratis            

LOCATIE: diverse locaties in Haarlem                

TONEELSCHUUR

Vlieg op! 
Wat zou jij doen als je al zo lang op het vliegveld staat 
te wachten, dat je je te pletter verveelt? Het overkomt 
de drie acrobaten uit Vlieg op!, die hun fantasie de vrije
loop laten om de tijd te doden. 

DATUM EN TIJD: zondag 25 oktober, 15.00 uur               

INFORMATIE / RESERVEREN: toneelschuur.nl of 023-5173910           

LEEFTIJD: 4+            

KOSTEN: vanaf € 7,-            

LOCATIE: Toneelschuur, grote theaterzaal, Lange Begijnestraat 9   

PIPPA’S

Schminken en liedjes zingen
Laat je vanmiddag schminken en zing gezellig liedjes mee
met beertje Pippa’s!  

DATUM EN TIJD: zondag 25 oktober, 16.00 - 17.00 uur              

INFORMATIE: pippas.eu          

LEEFTIJD: 2 t/m 7 jaar            

KOSTEN: € 2,50            

LOCATIE: Pippa’s, Stationsplein 62, Haarlem            

TONEELSCHUUR

Springende Spruiten Disco
Hoera! DJ Rebelsa draait als afsluiting van de herfst-
 vakantie weer de allerfijnste dansplaten. Van Michael




