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Woensdag 15 oktober om 13.00 uur in
het Huis van Gitaarlem in Haarlem.
Koop een boekje en steun Serious
Request. Schrijf u in via: 

Voorleesmiddag met Kim-Lian van der
Meij en Gitte Spee 

Beleef
Dierendorpje!

Luister, dans
en zing mee. 



Programma Oktober = Kindermaand 2014

In Haarlem is oktober al meer dan vijftien jaar dé Kindermaand. Het is een maand  
vol met leuke en verrassende activiteiten. Kijk in deze folder voor het programma.  
Er zit vast iets bij dat je leuk vindt!

In dit programmaboekje staat een korte omschrijving van de activiteiten. Kijk voor meer 
informatie 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. 

(Voor sommige activiteiten moet je van te voren nog wel even reserveren. Dit staat aangegeven, net 
als wanneer reserveren verplicht is.) 

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Voorleesuurtje op woensdagmiddag
Elke woensdagmiddag wordt er in vijf Bibliotheken 
voorgelezen. Voorlezen aan jonge kinderen stimuleert de 
taalontwikkeling, prikkelt de fantasie en bezorgt hen heel 
veel plezier. Vaak vinden kinderen het leuk om het verhaal 
nog een keertje thuis te horen, daarom heeft de Bibliotheek 
van de voorgelezen boeken vaak meerdere exemplaren 
in de collectie. Kom samen lekker luisteren en neem een 
voorleesboek mee naar huis.
Datum en tijd: iedere woensdag t/m woensdag 29 april, 15.00 - 15.30 uur
Informatie: bibliotheekzuidkennemerland.nl
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar
Kosten: gratis
Locatie:  Bibliotheek Haarlem Noord (Planetenlaan 170), Bibliotheek Haarlem Oost (Leonard 

Springerlaan 5), Bibliotheek Haarlem Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2), Bibliotheek 
Bennebroek (Bennebroekerlaan 3) en Bibliotheek Hillegom (Sportlaan 1)

HAARLEM EFFECT

Poppenhuis maken met restmateriaal
Iedere dinsdagmiddag vanaf 7 oktober tot en met de maand december (m.u.v. de 
schoolvakanties) wordt er een langdurige workshop aangeboden door Kathy, met 
ondersteuning van Marion Huisinhetveld. Samen met kinderen van 9 t/m 12 jaar 
bouwen zij van allerlei restmateriaal een prachtig poppenhuis. 
Datum en tijd: dinsdag, vanaf 7 oktober t/m december, 15.00 - 17.00 uur
Informatie/aanmelden (verplicht): cklippel@haarlemeffect.nl (max. 8 kinderen)
Leeftijd: 9 t/m 12 jaar
Kosten: onbekend
Locatie: Speeltuin Klarenhof, Brouwersplein 45, Haarlem

ARCHEOLOGISCH MUSEUM HAARLEM

Archeoloog of detective? Ontdek het zelf!
Met een troffel en een scherpe blik op zoek naar 
echte archeologische vondsten in de opgravingsput, 
grondmonsters onderzoeken of puzzel de gevallen 
borden weer in elkaar. Doe de opdrachten en kijk of er 
een echte archeoloog in jou schuilt! Er kan ook worden 
opgegraven op de computer en er zijn kleurplaten, of 
doe de speurtocht en ontdek het geheime woord. 



Datum en tijd: woensdag t/m zondag, 13.00 - 17.00 uur
Informatie/reserveren:  023 - 542 08 88
Leeftijd: 4 - 12 jaar (onder eigen begeleiding) 
Kosten:  gratis
Locatie:  Archeologisch Museum Haarlem, Grote Markt 18 (kelder Vleeshal), Haarlem

STEP & KO

Steptocht 
Op de steps een stoere steptocht maken.
Datum en tijd: woensdag, zaterdag en zondag, vanaf 14.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht): 06 - 252 921 25 of 023 - 529 95 15
Leeftijd: 8+
Kosten:  e 12,50
Locatie: De Watergeus (Recreatiegebied Spaarnwoude),  
 Genieweg 36, Velsen-Zuid

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 - 252 921 25 of 023 - 529 95 15
Leeftijd: 8+
Kosten:  e 12,50
Locatie:  De Watergeus (Recreatiegebied Spaarnwoude),  
 Genieweg 36, Velsen-Zuid

FRANS HALS MUSEUM

Vrolijke Frans voor de hele familie
Het Frans Hals Atelier is elke zondag vanaf 14.00 
uur toegankelijk voor kinderen met hun (groot)
ouders. Voor e 5,- per familie (exclusief toegang 
volwassenen, kinderen toegang gratis) ga je samen op 
ontdekkingstocht door het museum en na afloop met 
z'n allen aan de slag in het prachtige Frans Hals Atelier. 
Er zijn diverse opdrachten en knutselactiviteiten.
Datum en tijd: elke zondag, 14.00 - 16.00 uur
Informatie/reserveren: reserveringen@franshalsmuseum.nl 
Leeftijd:  alle
Kosten:  e 5,- per familie (excl. toegang museum)
Locatie:  Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, Haarlem

SPORTSUPPORT

JeugdSportPas
Maak kennis met verschillende sporten! Ben jij al lid van een sportvereniging of 
ben je op zoek naar een leuke sport? Met de JeugdSportPas kun je diverse sporten 
uitproberen, zonder dat je direct je eigen materiaal dient aan te schaffen. Tijdens het 
sporten maak je al snel nieuwe vrienden of vriendinnen. 
Datum en tijd: gehele schooljaar
Informatie: jeugdsportpas.nl
Leeftijd:  5 t/m 18 jaar
Kosten:  vanaf e 5,-
Locatie:  diverse locaties in Haarlem



CAPOEIRA SCHOOL SEMENTE

Privé groep Capoeira workshop
Kom met vijf tot tien vriendjes of vriendinnetjes 
voor een privé Capoeira workshop naar Capoeira 
School Semente. Capoeira is een combinatie van 
bewegingen, spel, cultuur, muziek en nog veel meer. 
Het is ontstaan uit de Braziliaanse slavencultuur. De 
slaven leerden zich te verdedigen tegen de slavernij 
door hun eigen lichaam als wapen te gebruiken en de 
bewegingen te camoufleren. 
Hou je er van om op je handen te staan, van 
muziek of lijkt Brazilië je een tof land? Bel je 
vriendjes en vriendinnetjes en meld je aan voor deze 
Oktobermaand Privé Capoeira workshop.
Datum en tijd: eigen keuze (workshop duurt 1 uur)
Informatie/reserveren (verplicht): capoeirahaarlem.nl, lisette@capoeirahaarlem.nl  
 of 06 - 479 507 17 
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar
Kosten:  e 30,- voor gehele workshop (5 - 10 kinderen).  

Deze prijs is alleen geldig tijdens Oktober = Kindermaand
Locatie: Cultureel Centrum de Egelantier, Sementezaal, Gasthuisvest 47, Haarlem

KLIMMUUR HAARLEM

Klimmen voor Kids
Een super gezellige middag waarbij kinderen van 4 
t/m 12 jaar kennis kunnen maken met klimmen. Veel 
klimopdrachten, spelletjes en demonstraties.
Datum en tijd: woensdag 1 oktober, 13.00 - 17.00 uur
Informatie/reserveren:  deklimmuur.nl of  

haarlem@deklimmuur.nl
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten:  e 5,-
Locatie:  Klimmuur Haarlem, Spaarndamsweg 120b, Haarlem

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND EN KINDERBOEKWINKEL KIEKEBOEK

Haas wil worteltjestaart (poppenkastvoorstelling)
Terwijl Haas alle mogelijke moeite doet om eindelijk van de worteltjestaart te  
kunnen genieten, loert Raaf op een geschikt moment om er met de taart vandoor  
te gaan. Schrijver Annemarie Bon en illustrator Gertie Jaquet maken van deze middag 
een reuze feest. 
Datum en tijd: woensdag 1 oktober, 15.00 - 16.00 uur
Informatie/reserveren:  bibliotheekzuidkennemerland.nl
Leeftijd:  4 t/m 8 jaar
Kosten:  gratis
Locatie:  Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32, Haarlem

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

De ondeugende zeemeermin (presentatie)
De ondeugende zeemeermin is de 
nieuwe luister cd met prentenboek 
van Lilaluna Vertelt. Een vrolijk  
verhaal over een wel heel ondeugende 
zeemeermin die maar niet naar 
haar vader wil luisteren. Tijdens de 
presentatie maak je kennis met een 



paar hoofdrolspelers uit het boek, laten we je zien hoe het boek gemaakt is en worden 
er natuurlijk stukjes uit het verhaal verteld. Ben je nieuwsgierig hoe ondeugend deze 
zeemeermin is, kom dan kijken en luisteren.
Datum en tijd:  woensdag 1 oktober, 15.00 - 16.00 uur
Informatie/reserveren:  bibliotheekzuidkennemerland.nl
Leeftijd:  4 t/m 8 jaar
Kosten:  gratis
Locatie:  Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170, Haarlem

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Het geheim van Joris en Draakje
Joris en Draakje kijken naar de plaat aan de muur van de slaapkamer. ‘Kijk’ zegt Joris, 
‘ik zal je wat vertellen over elfjes en libellen. 
Het is een groot geheim dat niemand weet...‘ 
Na het verhaal gaan schrijver en liedjesmaker 
Jeroen Schipper en illustrator Vera de Backker 
met jullie zingen en dansen als elfen en 
trollen. Ook vieren we het bomenfeest en 
maken we een draken-feestmuts.
Datum en tijd:   woensdag 1 oktober, 15.00 - 16.00 uur (Heemstede) en woensdag 

8 oktober, 15.00 - 16.00 uur (Haarlem Noord)
Informatie/reserveren (verplicht): bibliotheekzuidkennemerland.nl
Leeftijd:  4 t/m 8 jaar
Kosten:  gratis
Locatie:   Bibliotheek Haarlem Noord, Planetenlaan 170, Haarlem en 

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, Heemstede

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Oh nee, niet weer een boek! 
Olifant is jarig. Hij hoopt dat zijn vrienden leuke cadeautjes voor hem meenemen. Een 
trein, een bal, een verrekijker of stoepkrijt. Maar tot groot verdriet van Olifant geven al 
zijn vrienden op zijn feestje een boek…. Of kan je van boeken nooit genoeg krijgen? 
Kom luisteren naar dit grappige verhaal dat verteld wordt met het verteltheatertje.
Datum en tijd:  woensdag 1 oktober, 15.00 - 15.30 uur (Haarlem Oost, Bennebroek en 

Zandvoort) en woensdag 8 oktober, 15.00 - 15.30 uur (Haarlem Schalkwijk, 
Bloemendaal en Heemstede)

Informatie/reserveren:  bibliotheekzuidkennemerland.nl
Leeftijd:  4 t/m 8 jaar
Kosten:  gratis
Locatie:   Bibliotheek Haarlem Oost (Leonard Springerlaan 5), Bibliotheek Haarlem 

Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2), Bibliotheek Bennebroek (Bennebroekerlaan 
3), Bibliotheek Zandvoort (Louis Davidscarré 1), Bibliotheek Bloemendaal 
(Korte Kleverlaan 9) en Bibliotheek Heemstede (Julianaplein 1)

IKEA HAARLEM

Pluchen speurtocht
Doe mee met onze pluchen speelgoedspeurtocht! Op 7 plaatsen in de Showroom vind 
je een bord met een puzzelopdracht. Los de puzzel op en neem steeds de letter van het 
goede antwoord over op je wedstrijdformulier. Je kan het wedstrijdformulier inleveren 
aan het einde van de Showroom bij de trap. Wie weet win jij één van de 3 pluchen 
speelgoedpakketten.
Datum en tijd: woensdag 1 oktober t/m zondag 19 oktober
Leeftijd:  4 t/m 12 jaar
Kosten:  gratis
Locatie:  IKEA Haarlem, Laan van Decima 1, Haarlem



TEYLERS MUSEUM

Kunst en Vliegwerk: Fantasieplaneet
Het heelal wemelt van de planeten, die allemaal 
om hun eigen zon (ster) draaien. Maar hoe zien 
ze eruit?  
Niemand heeft er ooit een écht gezien... Zijn 
ze zo rood als Mars? Hebben ze ringen, net als 
Saturnus? Of hebben ze ook bergen en oceanen, 
net als de aarde? Maak vandaag je eigen 
fantasieplaneet.
Datum en tijd:  zaterdag 4 oktober, 13.00 - 14.00 uur  

en 14.30 - 15.30 uur
Informatie/ reserveren (aanbevolen): 
  kunstenvliegwerk@teylersmuseum.nl  

of 023 - 516 09 72 (afd. Publiekszaken) 
Leeftijd:  4+ (4 t/m 6 jaar onder begeleiding van ouders)
Kosten:  gratis (excl. museumentree)
Locatie:  Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem

POPPENTHEATER DE ZILVEREN MAAN

Pats de paradijsvogel
Pats, net geboren uit het ei, nieuwsgierig, wil alles hebben en in zijn nest verzamelen. 
Emo het aapje heeft plezier met zijn vriendje Ties het kikkertje. Pats wil ook lachen. 
Het gaat niet. Een grillige waternimf helpt hem. De vogel doet wat zij zegt. Verliest 
het aapje alles? En het kikkertje? Onnoemba weet raad, ze gaan op reis naar de 
onnoembare oneindige oceaan. Hij zet Pats aan het werk en belooft hem dat als hij 
zijn werk goed heeft gedaan hij een paradijsvogel zal zijn. Samen met de kinderen doet 
Pats zijn best en krijgt het aapje alles weer terug. Pats is nu echt een paradijsvogel.
Datum en tijd:  zaterdag 5 oktober en woensdag 8 oktober, 14.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  poppentheaterdezilverenmaan.nl
Leeftijd:  4+
Kosten:  vanaf e 8,50
Locatie:   Poppentheater de Zilveren Maan, in de Aardappelkelder Landgoed 

Elswout, Elswoutlaan 28, Overveen

HISTORISCH MUSEUM HAARLEM

Muziek is feest! 
Ontwerp zelf een platenhoes. Vroeger had je geen cd’s, maar singles en lp’s van vinyl. 
Deze platen hadden de mooiste hoezen. Kom kijken naar de tentoonstelling over de 
Haarlemse muziekindustrie en laat je inspireren. Maak zelf een platenhoes en neem 
deze mee naar huis. 
Datum en tijd:  zaterdag 4 en zaterdag 25 oktober, 14.00 - 16.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  info@historischmuseumhaarlem.nl of 023 - 542 24 27
Leeftijd:  7 - 12 jaar
Kosten:  e 6,- inclusief materiaal en limonade
Locatie:  Historisch Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Kinderkunstlab: Unieke print
Onder begeleiding van kunstenares Sarah Barkmeijer ga je aan de slag met een oude 
druktechniek “monotype” maar dan in een modern jasje. Eerst verzamel je mooie 
bladeren, grassen en takjes en deze ga je afdrukken met verf op een gelplaat. Je zal 
verrast staan van de super leuke resultaten en je gaat naar huis met een dikke stapel 
afdrukken die je het liefst allemaal wilt inlijsten.



Datum en tijd:  zondag 5 oktober, 10.00 - 12.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  5 - 10 jaar
Kosten:  e 19,50
Locatie:  Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen

STADSSCHOUWBURG HAARLEM & KINDERBOEKWINKEL KIEKEBOEK

2e Haarlemse Voorleesfeest 
met Erik van Muiswinkel & vrienden
Wat is leuker dan voorlezen en voorgelezen te 
worden? En wat is er leuker wanneer dat gebeurt 
op plekken die voor anderen niet toegankelijk 
zijn? In de Stadsschouwburg Haarlem zitten 
Erik van Muiswinkel en zijn vrienden met mooie 
boekjes in diverse hoekjes. De kinderen krijgen 
bovendien een spannende rondleiding door 
de Stadsschouwburg, in de kleedkamers, de 
vipruimtes, de artiestenfoyer en nog veel meer 
geheimzinnige plekjes. Van Muiswinkel sluit met hulp van de andere voorlezers het 
feest muzikaal af in de grote zaal. 
Datum en tijd:  zondag 5 oktober, 10.30 uur en 14.00 uur
Informatie/reserveren:  theater-haarlem.nl / 023 - 512 12 12
Leeftijd:  5+
Kosten:  vanaf e 7,50
Locatie:  Stadsschouwburg, Wilsonsplein 23, Haarlem

JOPENKERK

Nienke van Z@pp
Samen met Nienke van Z@ppelin de allerleukste liedjes zingen! Na afloop mag je 
natuurlijk met haar op de foto.
Datum en tijd:  zondag 5 oktober, 12.00 - 13.00 uur
Informatie/reserveren:  jopenkerk.nl
Leeftijd:  3+
Kosten:  gratis
Locatie:  Jopenkerk, Gedempte Voldersgracht 2, Haarlem 

TEYLERS MUSEUM

Kunst en Vliegwerk: Marsmannetjes
Wie wonen er eigenlijk op die andere planeten?  
Zijn het groene marsmannetjes? Of lijken ze meer op 
Yoda uit Star Wars? Bedenk je eigen alien. Dat kan 
bij de planeet die je misschien op 4 oktober hebt 
gemaakt, maar je kunt ook een alien zonder planeet 
en met ruimteschip maken.
Datum en tijd:   zondag 5 oktober, 12.45 - 13.45 uur 

en 14.45 - 15.45 uur
Informatie/ reserveren (aanbevolen): 
  kunstenvliegwerk@teylersmuseum.nl  

of 023 - 516 09 72  
(afd. Publiekszaken) 

Leeftijd:  4+ (4 t/m 6 jaar onder begeleiding van ouders)
Kosten:  gratis (excl. museumentree)
Locatie:  Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem



DIGITAAL LABORATORIUM

Feest
Bedenk een mooi verhaal over een feest 
en maak met klei, papier en/of lego je 
eigen feestelijke animatiefilm. Dat doe je 
door je figuurtjes telkens een beetje te 
verleggen en er dan met de webcam een 
foto van te maken. Als je alle foto’s achter 
elkaar afspeelt, zie je je film. Natuurlijk 
zetten we alle filmpjes op YouTube. Dan 
kun je je film aan iedereen laten zien!
Datum en tijd:   zondag 5 oktober, 13.00 - 17.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  info@digi-lab.org 
Leeftijd:  8+ (ook leuk voor ouders, grootouders en alle andere volwassenen)
Kosten:  gratis entree (vrijwillige bijdrage is welkom)
Locatie:  Badhuis, Leidseplein 49, Haarlem

TEYLERS MUSEUM

Hallo! Is daar iemand? 
Kindercollege van Govert Schilling over de 
zoektocht naar buitenaards leven
In het heelal wemelt het van de planeten! Net als 
de aarde draaien ze rondjes om hun eigen zon 
(ster). Hoe zoeken wetenschappers naar planeten? 
Welke zijn er tot nu toe al gevonden? Hoe zien ze 
eruit en is er eigenlijk leven op die planeten?  
Kom luisteren naar wat Govert Schilling daarover 
weet. Of vraag hem het hemd van het lijf over alles wat je altijd al wilde weten over 
Mars en de Marsmannetjes.
Datum en tijd: zondag 5 oktober, 13.45 - 14.45 uur 
Informatie/reserveren (verplicht):  reserveringen@teylersmuseum.nl 
Leeftijd:  8 t/m 14 jaar
Kosten:  gratis deelname (excl. museumentree)
Locatie:  Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

IVN Paddenstoelendag
IVN Zuid-Kennemerland organiseert weer de 
jaarlijkse Paddenstoelendag op het sfeervolle 
Landgoed Elswout. Doe samen de puzzeltocht en 
kom onderweg sprookjesfiguren tegen. Leuk voor 
de kleinsten! Ook wordt er volop geknutseld en is 
er een verhalenverteller. Kinderen (4-10 jr.) kunnen 
met een IVN gids mee op zoek naar paddenstoelen 
tijdens de kinderexcursie. Ook voor volwassenen 
zijn er excursies, naast lezingen en presentaties, 
over paddenstoelen en schimmels. Dit evenement is 
inmiddels een begrip in Haarlem! (Tip: kom op de 
fiets, er is weinig parkeergelegenheid) 
Datum en tijd: zondag 5 oktober
Informatie/reserveren:  ivn.nl/zuidkennemerland of np-zuidkennemerland.nl 
Leeftijd:  alle
Kosten:  gratis
Locatie:  Landgoed Elswout, Elswoutlaan 12a, Overveen



NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Paddenstoelen in Duin en Kruidberg
Plotseling schieten ze in de herfst uit de grond: 
paddenstoelen. In de duinen en in het bos kom je ze 
op allerlei plaatsen tegen. De Vliegenzwam en het 
Elfenbankje ken je vast wel, maar ken je ook de Judasoor 
of de Koraalzwam? Een gids neemt je mee en zal je heel 
veel over de paddenstoelen kunnen vertellen….maar 
nog leuker is om ze ook zelf te bekijken. Neem daarom 
een klein spiegeltje mee naar de excursie. Hiermee kun 
je onder de ‘hoed’ gluren.
Datum en tijd:  dinsdag 7 oktober en zondag 12 oktober, 11.00 - 12.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  alle (advies vanaf 8 jaar)
Kosten:  vanaf e 3,-
Locatie:   Verzamelen bij het informatiepaneel,  

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

STICHTING ONTDEKPLEK

Thema 10
Doe 10 activiteiten bij de Ontdekplek en laat deze aftekenen. 
Bij 10 afgetekende opdrachten mag je een hanger/oorbel 
printen met de 3D-printer. Thema 10 is het thema van de 
Haarlemse Week van de Opvoeding. Daarnaast kun je ook een 
pop-up kaart of boekje maken i.s.m. Kinderboekenweek. 
Datum en tijd:  woensdag 8 oktober, 14.30 - 16.30 uur
Informatie/reserveren: ontdekplek.nl
Leeftijd:  4 - 12 jaar
Kosten:  e 3,-
Locatie:  Stichting Ontdekplek, Leidseplein 36rb, Haarlem

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

De ondeugende zeemeermin (voorstelling)
Koning Koraal wil dat zijn ondeugende dochter Parel een slimme en wijze prins uitzoekt om 
mee te trouwen. Maar Parel heeft daar helemaal geen zin in. Ze geeft liever feestjes of haalt 
kattenkwaad uit. Dan ontmoet ze Pedro de parelvisser. Ze is op slag verliefd en wil met hem 
trouwen. Koning Koraal probeert daar een stokje voor te steken, maar of dat lukt?
Datum en tijd: woensdag 8 oktober, 15.00 - 16.00 uur
Informatie/reserveren: bibliotheekzuidkennemerland.nl
Leeftijd:  4 t/m 8 jaar
Kosten:  gratis
Locatie:  Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32, Haarlem

KINDERTHEATER DE TOVERKNOL

Ik wil een krokodil
Greetje is morgen jarig. Als eerste staat 
op haar verlanglijstje; een echte krokodil! 
Maar pappa heeft een beter idee ... een 
leuk, lief, tam konijn ... Als Greetje wakker 
is, verschijnt er opeens een krokodil 
in haar kamer! Greetje en de krokodil 
worden vriendjes en samen beleven ze 
leuke avonturen. Een voorstelling met 
leuke liedjes en grappige dialogen.



Datum en tijd:   woensdag 8 oktober t/m woensdag 12 november, elke woensdag 
om 10.30 en 14.00 uur, zaterdag en zondag om 10.30 uur, 12.15 
uur en 14.00 uur. 

Informatie/reserveren (advies):  detoverknol.nl
Leeftijd:  1 - 9 jaar
Kosten:  e 9,- (incl. koffie/thee, limonade en koekjes)
Locatie:  Kindertheater De Toverknol, Spiegelstraat 8a, Haarlem

TONEELSCHUUR

Leo & Lena van NTJong
(theatervoorstelling)
Twee verwende pubers komen in opstand als ze 
voor het eerst in hun leven door hun ouders tot 
iets worden gedwongen. Ze vluchten de wijde 
wereld in op zoek naar extreme avonturen en 
echte liefde. Hun eerste ontmoeting zet alles op 
z’n kop. NTJong, de jeugdtheaterafdeling van het 
Nationale Toneel, maakt een absurde komedie over 
de prinsjes en prinsesjes die tegenwoordig van 
kinderen gemaakt worden.
Datum en tijd: donderdag 9 oktober, 19.30 uur
Informatie/reserveren:  toneelschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  9+
Kosten:  vanaf e 10,-
Locatie:  Toneelschuur, grote theaterzaal, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Nachtwachter
Als de avond valt, begint de taak van de Nachtwachter. De Nachtwachter zorgt voor de 
dieren en de planten in de duinen. Neem al je zintuigen mee en ontdek de geheimen 
van de nacht. Doe donkere, warme, niet krakende kleding aan die tegen een stootje 
kan. Denk ook aan stevige schoenen, want het gaat door ruig terrein. 
Datum en tijd:  vrijdag 10 oktober en zaterdag 25 oktober, 19.15 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  8+
Kosten:  vanaf e 3,-
Locatie:  Landgoed Koningshof, Duinlustweg, Overveen

TEYLERS MUSEUM

André Kuipers vertelt
Iedereen wil natuurlijk wel horen wat André Kuipers 
te vertellen heeft! Hoe ziet de aarde eruit vanuit de 
ruimte? Kan je bijvoorbeeld de Afsluitdijk zien, of 
de Chinese muur? Hoe voelt het om gewichtsloos 
te zijn? Hoe moeilijk is het om al zwevend 
onderzoek te doen? Kom luisteren en hang aan 
zijn lippen!
Datum en tijd:  een dag in de herfstvakantie,  

van 14.00 - 15.00 uur. Houd de website 
teylersmuseum.nl goed in de gaten! 

Informatie/ reserveren (verplicht): 
 reserveringen@teylersmuseum.nl
Leeftijd:  8+ 
Kosten:  gratis deelname (excl. museumentree)
Locatie:  Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem



KUNST CENTRUM HAARLEM

Maak van E-waste je eigen kunstbeest!
Samen met beeldend kunstenaar Daphne van 
Duivenbode, ga je aan de slag om van elektronisch afval 
je eigen fantasie kunstbeest te maken. Samen met de 
juf ga je nog veel meer leren over elektronisch afval en 
maken we van het afval iets moois. Aan het einde van 
de workshop ga je samen met jouw kunstbeest op de 
foto en wie weet win jij wel de prijs voor het mooiste 
kunstbeest!
Datum en tijd:  4 keer in de herfstvakantie,  

zie kunstcentrum-haarlem.nl
Informatie/reserveren (verplicht):  kunstcentrum-haarlem.nl 
Leeftijd:  7 t/m 10 jaar
Kosten:  e 12,50
Locatie:  Kunst centrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht 117/121, Haarlem

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Kinderkunstlab: Verenpracht
Als je goed kijkt naar een veer van een vogel ontdek je prachtige details. Dons, stipjes, 
kleuren en nog veel meer. Je gaat onder begeleiding van kunstenares Sarah Barkmeijer 
aan de slag met een vergrootglas, inkt en een Japanse pen en maakt de mooiste veren 
illustraties naar waarneming en naar fantasie.
Datum en tijd: zaterdag 11 oktober, 10.00 - 12.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  5 - 10 jaar
Kosten:  e 19,50
Locatie:  Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen

FILMSCHUUR

Peter Pan 
(i.h.k.v. Cinekid in de Filmschuur)
Klassieke verfilming van J.M. Barrie's 
tijdloze verhaal, live begeleid door muziek 
en een verteller. Zwijgende speelfilmversie 
uit 1924 van J.M. Barrie's tijdloze verhaal 
over de jongen die kan vliegen en niet 
ouder wil worden. Met schitterende 
special effects, prachtige decors en dito 
kostuums wekt regisseur Herbert Brenon 
Nooitgedachtland tot leven. Als Tinkerbel 
haar lichtje laat schijnen, verandert de film 
in een betoverend schaduwspel.
Kevin Toma componeerde voor dit bonte 
sprookje frisse, dromerige en soms ook 
swingende muziek, die hij live op de piano 
en de computer uitvoert. Een verteller 
vertaalt de Engelse tussentitels naar het Nederlands.
Datum en tijd:  zaterdag 11 oktober, 14.00 uur
Informatie/reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10 
Leeftijd:  7+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem



POPPENTHEATER DE ZILVEREN MAAN

Spoekie het Spookje
Spoekie wordt opgehaald van de aarde door Mama Mia en Papa Grotensterk.
Papa gaat Spoekie leren spoken om iedereen aan het schrikken te maken. Spoekie dolt, 
grapt en grolt. Nieuwsgierig zweeft hij terug naar de aarde. Daar ziet hij de vos, die 
brutaal wil stelen. Hij probeert de vos aan het schrikken te maken. De boerderijdieren 
helpen hem. Pas op de boerin! Gelukkig ze schrikt zich ’n hoedje. Wat komt er uit dat 
gespikkelde ei? Dan moet Spoekie weer naar huis.
Datum en tijd:  zaterdag 11 oktober, 14.30 uur en zaterdag 18 oktober, 14.30 uur 
Informatie/reserveren (verplicht):  poppentheaterdezilverenmaan.nl
Leeftijd:  3+
Kosten:  vanaf e 8,50
Locatie:   Poppentheater de Zilveren Maan, in de Aardappelkelder Landgoed 

Elswout, Elswoutlaan 28, Overveen

FILMSCHUUR

Krantenwijk 
(interactieve installatie i.h.k.v. Cinekid  
in de Filmschuur)
Stap in de wereld van een Amerikaanse 
krantenbezorger! Ken je die Amerikaanse 
krantenbezorgers, die zo vanaf hun fiets de krant 
in de tuinen smijten? Nu kun je zelf uitvinden 
hoe goed jij daar in bent. Hoe? Met een virtual 
reality-bril (Oculus rift) op zie je goed waar je moet 
mikken.
Datum en tijd:   zaterdag 11 oktober t/m zaterdag 18 oktober, doorlopend vanaf het moment 

dat de kassa opent tot 17.00 uur. 
Informatie/reserveren: filmschuur.nl of 023 - 517 39 10 
Leeftijd:  6+
Kosten:  e 1,- per spel
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

TEYLERS MUSEUM

Aliens in Teylers? 
Iedereen kan meewerken aan de roltekening in de 
hal van het museum. Teken een fantasieplaneet, 
de aliens die er wonen of het ruimteschip dat je 
er naartoe brengt. Vorig jaar was het kunstwerk 
uiteindelijk 75 meter lang: lukt het om hem nóg 
langer te maken? Of doe mee met een van de 
workshops, die ook alles te maken hebben met 
planeten, aliens en ruimteschepen!
Datum en tijd:   zaterdag 11 oktober t/m zondag  

19 oktober. Roltekening:  
continu tijdens openingstijden  
en workshops, 13.00 - 14.00 uur  
en 14.30 - 15.30 uur

Informatie: teylersmuseum.nl 
Leeftijd:  4+
Kosten:  gratis deelname  
 (excl. museumentree)
Locatie:  Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem 



NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Hoera het is vakantie! 
Iedere dag van de herfstvakantie is er iets te 
beleven bij Bezoekerscentrum de Kennemerduinen. 
Ken je ons bezoekerscentrum? Je maakt er kennis 
met onze aaidieren, je kunt luisteren naar de 
vogels in de vogelboom en je verbazen over 
de dierendrollen! In de vakantie wordt iedere 
dag iets leuks georganiseerd. Doe bijvoorbeeld 
een speurtocht in de duinen (te koop bij de 
balie) of een leuke workshop (zie website) in 
de workshopruimte. Sluit af met een lekkere 
zelfversierde pannenkoek van het Duincafé!
Datum en tijd:  vrijdag 11 t/m zondag 19 oktober
Informatie/reserveren:  np-zuidkennemerland.nl 
Leeftijd:  alle
Kosten:  onbekend
Locatie:  Bezoekerscentrum De Kennemerduinen en het Duincafé, Zeeweg 12, Overveen

SNOWPLANET

KidsDagen
De SnowPlanet KidsDag betekent heel de dag sneeuw en fun! Om 09.00 uur 
verwachten we je bij SnowPlanet, waar je de hele dag op de piste kan skiën 
of snowboarden. Natuurlijk krijg je dan les van één van onze stoere ski- of 
snowboardleraren die je de basis van het skiën en boarden op leuke wijze gaan 
bijbrengen. Met de lunch ga je patat en kipnuggets eten met de hele groep en  
de ski- en snowboardleraar. Dan kan je meteen een beetje op adem komen, want  
na het snacken ga je weer de sneeuw in! Maar het belangrijkste is dat dit een 
supervette dag wordt met allemaal leeftijdsgenoten! Om 16.00 uur is de KidsDag 
helaas weer afgelopen.
Datum en tijd:   zaterdag 11 oktober t/m zondag 19 oktober en woensdag  

22 oktober, 9.00 - 16.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  snowplanet.nl of 0255 - 545 848
Leeftijd:  5 t/m 12 jaar
Kosten:  e 59,50 per dag per kind
Locatie:  SnowPlanet, Heuvelweg 6-8, Velsen-Zuid

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Juttersgeluk
Juttersgeluk is het gevoel als je iets vindt waar je niet naar op zoek bent, maar toch 
erg blij van wordt. Bij ’t Wed is genoeg te vinden. Niet alleen spannende sporen van 
dieren, maar ook mooie luchten, de frisse wind, het geluid van het kabbelende water 
en de vogels in de lucht. En ….ook veel mensensporen: spullen die niet in de duinen 
thuis horen. Je kunt je geluk daardoor laten verstoren. Maar dat is niet nodig. Wat er 
niet hoort, rapen we op. Wat we niet kunnen gebruiken gooien we weg. Van wat er 
overblijft maken we iets moois. Gegarandeerd dat je daar blij van wordt en wie wil dat 
nu niet?
Datum en tijd:  zondag 12 oktober, 11.30 - 13.00 uur en 14.00 - 15.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  6 - 12 jaar
Kosten:  e 3,-
Locatie:  Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen



JOPENKERK

Goochelaar Henk Romeijn
Een wervelende goochelshow, kom versteld staan en verbaas je! Hoe doet hij dat nou…
Datum en tijd:  zondag 12 oktober, 12.00 - 13.00 uur
Informatie:  jopenkerk.nl
Leeftijd:  3+
Kosten:  gratis
Locatie:  Jopenkerk, Gedempte Voldersgracht 2, Haarlem

DIGITAAL LABORATORIUM

Workshop Programmeren met Scratch
In de Nederlandse Codeweek kun je op 
een makkelijke manier kennis maken met 
programmeren. Met Scratch programmeer je 
je eigen interactieve verhalen, muziek, kunst, 
spelletjes, presentaties en animaties. Je sleept de 
code met blokjes aan elkaar. De stapels blokjes 
vormen een code waar je computer naar luistert. 
Scratch is makkelijk, uitdagend, gratis en in het 
Nederlands. Iedereen die kan lezen, kan meteen 
aan de slag. Binnen een paar minuten heb je al een eerste resultaat, bijvoorbeeld een 
kat die achter de muis aanloopt. Scratch is speciaal ontworpen voor 8- tot 14-jarigen, 
maar wordt gebruikt door mensen van alle leeftijden. Na een korte presentatie ga je 
aan de slag met oefenkaarten om ervaring op te doen met het programmeren. Daarna 
ga je verder met je eigen ideeën.
Datum en tijd:  zondag 12 oktober, 13.00 - 15.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  info@digi-lab.org 
Leeftijd:  8+ (ook leuk voor ouders, grootouders en alle andere volwassenen)
Kosten:  gratis entree (vrijwillige bijdrage is welkom)
Locatie:  Badhuis, Leidseplein 49, Haarlem

TONEELSCHUUR 

Gedonderdag
Er zijn zeven dagen te verdelen. Welke 
god is groot genoeg om een dag naar zich 
te vernoemen? Dat is het startschot voor 
een wilde wedstrijd in sterke verhalen, 
waarbij reuzenkoppen rondvliegen, rotsen 
versplinteren en iedereen elkaar bedondert. 
Trek een dikke jas aan en ga mee naar het 
hoge Noorden, naar het begin der tijden. 
Theater Gnaffel brengt het verhaal met 
mensgrote poppen op magische wijze tot 
leven en laat en passant weten waarom 
woensdag eigenlijk woensdag heet.
Datum en tijd:   zondag 12 oktober en 

maandag 13 oktober, 15.00 uur 
Informatie/reserveren:  toneelschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  6+
Kosten:  vanaf e 7,-
Locatie:  Toneelschuur, grote theaterzaal, Lange Begijnestraat 9, Haarlem



NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Met de herder en schapen op pad
Pak deze kans en ga in de herfstvakantie mee met de herder en haar schapen. Tijdens 
deze excursie laat de herder zien wat er allemaal bij komt kijken om een goede herder 
te zijn. Om de kudde te sturen en te leiden 
heeft ze hulp van haar trouwe border collie.
Datum en tijd:   zondag 12 t/m dinsdag 14 

oktober, 10.30 en 13.30 uur
Informatie/ reserveren (verplicht): 
 np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  5+
Kosten:  vanaf e 3,-
Locatie:   Verzamelen bij 

Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen  
(bij parkeerplaats Koevlak)

FILMSCHUUR

Levende bezems 
(film i.h.k.v. Cinekid in de Filmschuur)
Kleine Giorgio leidt een arm maar vrij leven 
in de bergen van Zwitserland. Op een dag 
bezeert zijn moeder zich en moet Giorgio 
geld verdienen zodat er een dokter kan 
komen. Hij wordt naar Milaan gestuurd om 
daar schoorstenen te vegen. Het werk is 
zwaar en de schoorsteenvegers wonen niet 
in de meest ideale omstandigheden. Giorgio 
sluit een verbond met zijn lotgenoten en 
samen vechten ze terug tegen hun ellende.
Datum en tijd:  zondag 12 oktober en donderdag 16 oktober, 14.45 uur
Informatie/reserveren: filmschuur.nl of  023 - 517 39 10
Leeftijd:  9+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

FILMSCHUUR

Hocus pocus met Alfons Alfrink 
(film i.h.k.v. Cinekid in de Filmschuur)
Zal Alfons Alfrinks droom van een eigen 
hondje uitkomen?
Alfons Alfrink droomt van een eigen hondje. 
Hij heeft er al zijn spaargeld voor over, 
maar zijn vader vindt hem nog te klein. 
Het liefst wil hij een vrolijk hondje, zoals 
die van de oude goochelaar uit de buurt. 
Alfons is er van overtuigd dat de goochelaar 
hem kan helpen zijn droom werkelijkheid te laten worden. Maar dat blijkt nog niet zo 
gemakkelijk. Zal zijn droom in vervulling gaan?
Datum en tijd:   zondag 12 oktober t/m zaterdag 18 oktober, 13.15 uur  

en zondag 19 oktober, 14.45 uur
Informatie/reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  4+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem



FILMSCHUUR

Het leven volgens Nino 
(film i.h.k.v. Cinekid in de Filmschuur)
Het leven lacht de achtjarige Nino toe totdat 
zijn moeder plots wegvalt. Vanaf dan gaat 
Nino totaal zijn eigen gang: hij gaat niet 
meer naar school, eet chips als ontbijt en 
slaapt in een tentje in de tuin. Dit lijkt even 
leuk, maar zijn vader doet steeds vreemder 
en zijn broer is ‘s nachts op pad. Als Nino 
ontdekt dat hij met dieren kan praten, 
probeert hij samen met zijn beste vriend, het grappige en slimme konijn Bobby, het 
gezin weer bijeen te brengen.
Datum en tijd:  zondag 12 oktober t/m zondag 19 oktober, 13.30 uur
Informatie/reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  8+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Paddenstoelen op Koningshof
Plotseling schieten ze in de herfst uit de grond: 
paddenstoelen. In de duinen en in het bos kom je 
ze op allerlei plaatsen tegen. De Vliegenzwam en 
het Elfenbankje ken je vast wel, maar ken je ook de 
Judasoor of de Koraalzwam? Een gids neemt je mee 
en zal je heel veel over de paddenstoelen kunnen 
vertellen….maar nog leuker is om ze ook zelf te 
bekijken. Neem daarom een klein spiegeltje mee naar 
de excursie. Hiermee kun je onder de ‘hoed’ gluren.
Datum en tijd:  maandag 13 oktober, 10.00 - 11.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  alle (advies vanaf 8 jaar)
Kosten:  vanaf e 3,-
Locatie:  Infopaneel op parkeerplaats Koningshof, Duinlustweg  
 t.h.v. nr 26, Overveen

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Speurneuzen gezocht
Hoe kun je ontdekken wat voor dieren er in het Nationaal Park leven, zonder dat je ze 
direct kunt zien? Juist; door als een ware detective te letten op hun sporen! Van poep, 
veertjes tot knaagsel. Loop maar mee. 
Datum en tijd:  maandag 13 oktober, 14.00 - 15.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  6+
Kosten:  e 3,-
Locatie:  Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen

THE LITTLE GYM HAARLEM

Vakantieprogramma herfst
Unieke vakantiekampjes voor kinderen 
tussen de 3 - 8 jaar vol sport, spel & 
knutselactiviteiten onder supervisie 
van gekwalificeerde en enthousiaste 
instructeurs!



Datum en tijd:  maandag 13 en dinsdag 14 oktober, 09.00 - 12.00 uur en  
13.00 - 16.00 uur en donderdag 16 oktober, 13.00 - 16.00 uur 

Informatie/reserveren (verplicht):  haarlem@thelittlegym.eu of 023 - 576 73 16
Leeftijd:  3 t/m 8 jaar
Kosten:  leden: e 21,- per dagdeel / niet-leden: e 25,- per dagdeel
Locatie:  The Little Gym Haarlem, Zijlweg 148a (Prinsessenhof), Haarlem

POPPENTHEATER HANS SCHOEN

Een kleine held
“Een kleine held” is een tafelspel, met een decor 
bestaande uit drie tafels, waarop het strand, het 
bos en het paleis te zien zijn. Op de tafels wordt 
gespeeld met tafelpoppen. “Ergens op een mooi 
strand woont een kleine krab, die zo graag een 
held wil zijn. Hij droomt er zelfs van. Een held 
worden is erg moeilijk, zeker als je zo klein en een 
beetje bangig bent als Krab. Als er op een dag een 
gevaarlijke, boze aap in het bos verschijnt, lukt het 
niemand om hem weg te jagen. Dit is de kans voor 
de kleine krab. Hij overwint zijn angst en knijpt met 
zijn scharen in de billen van de boze aap. Zo wordt 
de aap verjaagd en wordt Krab een held. Natuurlijk 
krijgt de kleine held een grote beloning van de koning.”
Datum en tijd:  maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober, 14.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  06 - 185 233 51 
Leeftijd:  4 t/m 7 jaar
Kosten:  e 6,-
Locatie:  Zaaltje Merlijn, Hasselaersplein 35, Haarlem 

FILMSCHUUR

Mother I love you 
(film i.h.k.v. Cinekid in de Filmschuur)
Raimond heeft het zwaar te verduren op school. Hij is 
een aantal keer ernstig bestraft en doet er alles aan 
om zijn moeder daar niet achter te laten komen. Zo 
trekt hij simpelweg de stekker uit de telefoon wanneer 
de juf zijn moeder probeert te bellen. Raimonds moeder heeft het op haar beurt ook niet 
makkelijk. Ze werkt overuren in een kliniek om rond te komen. Beide hebben het druk met 
hun eigen problemen. Als klap op de vuurpijl, ontdekt Raimond dat zijn moeder hem niet 
helemaal de waarheid vertelt en komt hun relatie flink onder druk te staan.
Datum en tijd:  maandag 13 oktober en vrijdag 17 oktober, 14.45 uur
Informatie/reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  10+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

STICHTING REBUP

Theater feestweek
Theateroptredens van gast-theaters in theater Piepklein. 
Datum en tijd:   maandag 13 t/m zondag 19 oktober, 

14.00 - 15.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht): 
 info@rebup.nl
Leeftijd:  6 t/m 10 jaar
Kosten:  e 5,- inclusief limonade en koekje
Locatie:  Theater Piepklein, rebupART, Kruistochtstraat 54, Haarlem



WORKSHOP HAARLEM

Mooie dromenvanger maken
Kom gezellig een mooie dromenvanger maken die al je 
dromen opvangt. In 2 uur maak je zelf een dromenvanger 
die je mag versieren met allerlei materiaal.
Datum en tijd:  zaterdag 14 oktober, 9.30 - 11.30 uur
Informatie/ reserveren (verplicht): 
 workshophaarlem@hotmail.com  
 of workshophaarlem.blogspot.nl
Leeftijd:  6 t/m 12 jaar
Kosten:  e 15,- inclusief materiaal, limonade en koek
Locatie:   Lunchroom tante Sientje,  

Julianapark 12-14, Haarlem

FILMSCHUUR

Sjef de superchef 
(workshop i.h.k.v. Cinekid in de 
Filmschuur)
Iedereen kan filmpjes maken! Tijdens 
deze workshop gaan kinderen samen 
met een professionele animator een 
filmpje maken met in de hoofdrol Sjef 
de Superchef. Wat gebeurt er allemaal 
in de keuken? Wat zijn de lievelingsrecepten van Sjef? Vinden zijn klanten het eten 
lekker? Alles kan gemaakt worden in de keuken van Sjef de superchef! 
Datum en tijd:  dinsdag 14 oktober, 13.00 en 15.00 uur
Informatie/reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  3+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

FRANS HALS MUSEUM

Workshop emoticon-maskers maken
In het Frans Hals Museum is een grote 
tentoonstelling over emoties: hoe laten 
kunstenaars zien dat iemand lacht, 
huilt, boos of verdrietig is? Goede 
gezichtsuitdrukkingen schilderen is best 
moeilijk. Na bestudering van een paar 
mooie voorbeelden in de tentoonstelling 
ga je in het Frans Hals Atelier een 
emoticon-masker maken dat laat zien hoe 
jij je voelt als je bang, boos of blij bent.
Datum en tijd:   dinsdag 14 oktober t/m 

donderdag 16 oktober,  
14.00 - 16.00 uur

Informatie/reserveren (verplicht): 
 reserveringen@franshalsmuseum.nl 
Leeftijd:  7 t/m 12 jaar
Kosten:  e 7,50
Locatie:  Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, Haarlem



MOOIZOOI

Stempels maken
Maak van restafval hele coole stempels en probeer ze meteen uit!
Datum en tijd:   dinsdag 14 oktober en donderdag  

16 oktober, 11.00 - 12.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht): 
 info@mooizooi.org of 023 - 576 79 35
Leeftijd:  4+
Kosten:  e 5,-
Locatie:  Mooizooi, Terschellingpad 2, Haarlem

ABC ARCHITECTUURCENTRUM HAARLEM

Doe als een echte architect
In het kader van de expositie met werk van 
architect Jeanne Dekkers over zintuiglijke 
architectuur organiseert het ABC voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar in de herfstvakantie op 14 
en 16 oktober een workshop. Kinderen kunnen 
bijvoorbeeld een heel aaibaar ontwerp maken of 
juist een heel stoere constructie. Er wordt onder leiding van echte architecten aan de 
slag gegaan met niet-alledaagse materialen.
Datum en tijd: dinsdag 14 oktober en donderdag 16 oktober, 13.00 - 16.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  023 - 534 05 84 (di. t/m zo. van 13.00-17.00 uur)
Leeftijd:  8 -12 jaar
Kosten:  e 7,50
Locatie:  ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem

MOOIZOOI

Windklingels maken
Maak van petflesjes en restafval hele gave windklingels!
Datum en tijd:   dinsdag 14 oktober en donderdag  

16 oktober, 14.00 - 15.00 uur
Informatie/ reserveren (verplicht): 
 info@mooizooi.org of 023 - 576 79 35
Leeftijd:  6+
Kosten:  e 5,-
Locatie:  Mooizooi, Terschellingpad 2, Haarlem

FILMSCHUUR

Believe 
(film i.h.k.v. Cinekid in de Filmschuur)
Georgie steelt tijdens het zakkenrollen 
de portefeuille van Sir Matt Busby, de 
legendarische voetbalmanager van 
Manchester United. Deze besluit om 
de politie niet te roepen, maar het 
schoffie te volgen en hem te trainen. 
Dit verandert beide levens. Georgie blijkt een buitengewoon begaafde voetballer en 
aanvoerder van een team van onhandelbare talenten. Sir Matt zet zijn werk als trainer 
na zijn pensioen voort, deze keer met jonge rakkers.
Datum en tijd:  dinsdag 14 oktober en zaterdag 18 oktober, 14.45 uur
Informatie/reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  8+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem



POPPENTHEATER DE ZILVEREN MAAN

Katrijntje m’n Mijntje! Waar ben je
Katrijntje en Jan Klaeszen gaan samen naar een lichtjesfeest. Iedereen moet een kaarsje 
meenemen. Die domme Jan Klaeszen vergeet het lichtje. Hierdoor wordt die arme 
Katrijntje door de watergeest gevangen genomen. Lukt het Jan Klaeszen om haar te 
redden? Deze voorstelling gaat over de liefde en aan het eind gaan Jan Klaeszen en 
Katrijntje zelfs trouwen. Een leuke, spannende voorstelling!
Datum en tijd: woensdag 15 oktober t/m vrijdag 17 oktober, 14.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht): poppentheaterdezilverenmaan.nl
Leeftijd:  4+
Kosten:  vanaf e 8,50
Locatie:   Poppentheater de Zilveren Maan, in de Aardappelkelder Landgoed Elswout, 

Elswoutlaan 28, Overveen

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Kinderkunstlab: Vogels op een stokje
Met zelf drogende klei, ijzerdraad en gevonden takjes maken we ruimtelijke vogels. De 
bestaande soorten en fantasievogels. Met verf worden de vogels afgemaakt.
Datum en tijd: woensdag 15 oktober, 10.00 - 12.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht): np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd: 5 - 10 jaar
Kosten:  e 19,50
Locatie:  Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen

KUNST VOOR KIDS

Zeepjes, shampoo en haargel maken
Je maakt je eigen zeepjes, shampoo en haargel. Alles 
wordt mooi verpakt mee naar huis genomen.
Datum en tijd:  woensdag 15 oktober, 12.00 - 13.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht): kunstvoorkids.com
Leeftijd:  4 t/m 12 jaar
Kosten:  e 10,-
Locatie:  Wijkgebouw Hof van Eden, Muiderslotweg 222a, Haarlem

HART

Theaterworkshop Papegaaien, papegaai!!
Papegaaien, papegaai is een vrolijke, grappige en actieve theaterworkshop waarbij je 
theater leert spelen door elkaar te imiteren. De kinderen veranderen in levensechte 
papegaaien. Kom en speel je mee?
Datum en tijd:  woensdag 15 oktober, 12.30 - 14.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht): hart-haarlem.nl
Leeftijd: 7 - 10 jaar
Kosten:  e 8,-
Locatie:  Hart, Kleine Houtweg 18, Haarlem

HART

Striptekenen
Maak je eigen strip met je eigen helden. Breng jouw poppetjes tot leven en laat ze 
avonturen beleven. Plaatje voor plaatje ontstaat er een strip.
Datum en tijd:   woensdag 15 oktober, 12.30 - 14.30 uur  

(8 - 10 jaar) en 15.00 - 17.00 uur  
(10 - 12 jaar)

Informatie/reserveren (verplicht): hart-haarlem.nl
Leeftijd: 8 - 12 jaar
Kosten:  e 10,-
Locatie:  Hart, Kleine Houtweg 18, Haarlem



RABOBANK HAARLEM EN OMSTREKEN

Voorleesmiddag met Kim Lian en Gitte Spee uit het 
boekje ‘Dierendorpje’
Schrijfster en musicalster Kim Lian 
leest en zingt samen met Gitte Spee 
(illustrator) verhalen voor uit het 
boekje ‘Dierendorpje’ en het nieuwe 
boekje ‘Dierendorpje in rep en roer’. 
Dit is een primeur want het nieuwe 
boekje komt pas in november uit! 
Na afloop signeren ze de boekjes en 
kunnen de kinderen met hen op de 
foto. Ook is er plaats en gelegenheid 
om een mooi Dierendorpje kleurplaat 
in te kleuren. 
Ter plekke worden de boekjes ‘Dierendorpje’ incl. cd verkocht voor een aantrekkelijke 
prijs, waarvan een deel van de opbrengst naar 3FM Serious Request gaat. 
Datum en tijd: woensdag 15 oktober, 13.00 - 14.00 uur
Informatie/aanmelden (verplicht):  rabobank.nl/haarlem
Leeftijd:  tot 12 jaar
Kosten:  gratis
Locatie:  Huis van Gitaarlem, Grote Houtstraat 5, Haarlem

FILMSCHUUR

Casting
(workshop i.h.k.v. Cinekid in de Filmschuur)
Ben jij het nieuwe acteertalent van Nederland?
Bij een casting presenteren verschillende 
acteurs zich bij de makers van een film 
of tv-serie. Tijdens deze workshop kun 
je een casting meemaken van het echte 
kindercastingbureau Elske’s Kast. Vorig jaar is 
tijdens deze workshop in Nijmegen de nieuwe 
hoofdrolspeelster van de nieuwe kinderfilm 
Apestreken gevonden. Het kan dus zo maar 
gebeuren dat je ontdekt wordt!
Datum en tijd:   woensdag 15 oktober,  

13.00 en 15.00 uur
Informatie/ reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  6+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

MOOIZOOI

Verhalenlijn
Petra vertelt een verhaal in het Verhaaltheater en daarna maken wij een verhaallijn met 
plaatjes uit tijdschriften, een lamineerapparaat en waslijn... Nieuwsgierig? Kom langs!
Datum en tijd:  woensdag 15 oktober, 14.00 - 15.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  info@mooizooi.org of 023 - 576 79 35
Leeftijd:  6+
Kosten:  e 7,50
Locatie:  Mooizooi, Terschellingpad 2, Haarlem



BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Braakballen 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! De botjes worden opgeplakt en mag je mee naar huis nemen!
Datum en tijd:  woensdag 15 oktober, 14.00 - 15.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  6+
Kosten:  e 3,-
Locatie:  Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen

KUNST VOOR KIDS

Ballonwagen maken
Bouw en verf een wagen van hout. Blaas de ballon op  
en hij rijdt weg!
Datum en tijd:  woensdag 15 oktober,  
 14.00 - 15.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht): kunstvoorkids.com
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Kosten:  e 10,-
Locatie:  Wijkgebouw Hof van Eden, Muiderslotweg 222a, Haarlem

KUNST VOOR KIDS

Spiegeltjes maken
Je beschildert een spiegelplank van  
30 x 30 cm. Daarna versier je de rand  
met glitters uit de schatkist.
Datum en tijd:  woensdag 15 oktober,  

16.00 - 17.30 uur
Informatie/ reserveren (verplicht): 
 kunstvoorkids.com
Leeftijd:  4 t/m 12 jaar
Kosten:  e 10,-
Locatie:   Wijkgebouw Hof van Eden, 

Muiderslotweg 222a, Haarlem

HART

Kinderyoga De Herfst
In deze workshop kunnen kinderen kennismaken met kinderyoga. De makkelijke 
yogahoudingen, de meditatie, de kindermassage en het creatieve onderdeel staan in 
het teken van het begin van de Herfst. Tip: trek makkelijk zittende kleding aan.
Datum en tijd:   woensdag 15 en vrijdag 17 

oktober, 13.00 - 14.30 uur  
(6 t/m 8 jaar) en 15.00-16.30 uur 
(9 t/m 11 jaar)

Informatie/reserveren (verplicht): 
 hart-haarlem.nl
Leeftijd:  6 t/m 8 jaar en 9 t/m 11 jaar
Kosten:  e 10,-
Locatie:  Hart, Kleine Houtweg 18, Haarlem



STRANDREDDERTJES

Strandreddertjes
Je bent lekker een dagje op het strand aan het spelen. Maar wat ligt daar nou tussen 
het zachte zand? Wat een boel afval! De stranden en zee raken steeds voller met 
zwerfvuil en dit is een groot probleem. Kom in actie als strandheld! Volg de workshop 
‘Strandreddertjes’ ook deze herfstperiode op het strand van Bloemendaal, red de zee en 
verdien een echt Strandreddertjesdiploma!
Datum en tijd:   woensdag 15 oktober, 13.00 - 15.00 uur en zaterdag 18 oktober, 

10.00 - 12.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  kickzy.nl
Leeftijd: 5 - 11 jaar
Kosten:  e 8,50
Locatie:  Reddingsbrigade Bloemendaal, Zeeweg 78, Overveen 

FILMSCHUUR 

Mijn mama is in Amerika en ze heeft Buffalo Bill ontmoet
(film i.h.k.v. Cinekid in de Filmschuur)
De zesjarige Jean gaat voor het eerst 
naar school. Het valt een beetje tegen: 
de juf is ouderwets en zijn klasgenoten 
doen stoer. Thuis is Jean aangewezen 
op de oppas, want zijn moeder is er 
niet en zijn vader werkt lange dagen. 
Gelukkig heeft een buurmeisje nieuws 
over zijn moeder. Aan de hand van 
geheime kaarten die zijn moeder 
stuurt uit verre landen fantaseert Jean 
allerlei spannende avonturen. Maar 
hoe zit het nu echt...?
Datum en tijd: woensdag 15 oktober, 14.45 uur en zondag 19 oktober, 13.15 uur
Informatie/reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  5+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

NME TER KLEEF

Pompoensoep maken
Met producten uit de tuin gaan kinderen 
gezamenlijk pompoensoep maken. 
Datum en tijd:  donderdag 16 oktober
Informatie / reserveren (verplicht): 
 gpardoel@haarlem of
 023 - 511 47 02
Leeftijd:  7 t/m 12 jaar
Kosten: e 3,-
Locatie:   Kassen van de 

Stadskweektuin,  
Kleverlaan 9, Haarlem



HAARLEM EFFECT

Tamariki Salon goes crazy
De leukste kinderhuiskamer van Haarlem, 
Tamariki Salon, zorgt voor een te gekke 
vakantie voor jou. We spelen het spel ‘crazy 
88’. Met 88 (te) gekke opdrachten gaan we 
de stad in. Lukt het jou om een gratis snack 
te regelen, een schaap te aaien midden in de 
stad of maak je de leukste groepsfoto? Neem 
al je vrienden mee voor een crazy middag!
Datum en tijd:  donderdag 16 oktober, 12.30 - 16.30 uur 
Informatie/reserveren:  mgemser@haarlemeffect.nl
Leeftijd:  9 t/m 13 jaar
Kosten:  gratis
Locatie:  BC de Til, Leidseplein 36rd, Haarlem

HART

Toveren met wol
In deze workshop ga je ontdekken hoe je losse 
wol om kan toveren tot stevig vilt. Vilt is in 
elkaar geklitte wol en niet moeilijk te maken. 
Met water, zeep en een beetje wrijven maken 
we bijvoorbeeld een ronde kraal of een dun 
armbandje. Vilten lijkt een beetje op kleien. 
Je mag zelf de kleuren uitkiezen en de vorm 
bepalen. Vilt maken is niet moeilijk, wel erg 
leuk en goed voor het oefenen van de (fijne) 
motoriek. Geschikt voor iedereen die van kliederen met water houdt!
Datum en tijd:  donderdag 16 oktober, 13.00 - 14.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  hart-haarlem.nl
Leeftijd:  4 - 6 jaar
Kosten:  e 8,-
Locatie:  Hart, Kleine Houtweg 18, Haarlem

FILMSCHUUR

Mini Media Academy 
(workshop i.h.k.v. Cinekid in  
de Filmschuur)
Grijp je kans! Volg drie toffe 
workshops van een half uur in 
de Mini Media Academy. Maak 
in een handomdraai je eigen 
robot met Cubelets. Kijk met 
een röntgenbril naar je favoriete 
site en baseer daar je eigen 
webpagina op met Hackasaurus. 
Maak daarna gewoon nog even je eigen app (waarom niet?) met Pocket Code.  
Ben je klaar met de drie onderdelen? Dan krijg je een welverdiend  
Cinekid Mini Media Academy Diploma!
Datum en tijd:  donderdag 16 oktober, 13.00 en 15.00 uur
Informatie/reserveren:  filmschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  7+
Kosten:  vanaf e 6,-
Locatie:  Filmschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem



NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Herfstverhalen in de duinen
Speciaal voor kinderen met hun ouders. Kom luisteren naar prachtige herfstverhalen in 
de duinen. Door het bos lopen we naar de verhalenverteller. Doe warme kleding aan en 
neem bijvoorbeeld zelf een thermoskan met warme chocomel en een kussentje om op 
te zitten mee.
Datum en tijd:  donderdag 16 oktober, 14.00 - 15.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  6+
Kosten:  vanaf e 5,- 
Locatie:   Verzamelen bij het informatiepaneel op parkeerplaats Duin en 

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

STADSSCHOUWBURG HAARLEM

Pluk van de Petteflet
Pluk van de Petteflet, een van de beroemdste 
creaties van Annie M.G. Schmidt en Fiep 
Westendorp, is het middelpunt van deze muzikale 
familievoorstelling. Pluk en Aagje worden dit keer 
gespeeld door kinderen. Met al hun vriendjes 
bouwen ze het theater midden in de herfstvakantie 
om tot een kleurige Torteltuin. De kinderen uit de 
zaal mogen daarbij helpen. 
Datum en tijd:   donderdag 16 oktober, 14.00 en 16.00 uur
Informatie/reserveren:  theater-haarlem.nl / 023 - 512 12 12
Leeftijd:  4+
Kosten:  vanaf e 9
Locatie:  Stadsschouwburg, Wilsonsplein 23, Haarlem

HART

Vrolijk vilten
In deze workshop ontdek je hoe je losse wol kan 
omtoveren tot stevig vilt. Vilt is in elkaar geklitte 
wol dat je maakt door met water en zeep over 
de wol te wrijven. Wat we precies gaan doen is 
nog een verrassing. Maar het wordt een vrolijk, 
spetterend, zeep avontuur! En…. wat jij gaat 
maken bestaat nog niet. Vilt maken is niet moeilijk, 
wel erg leuk.
Datum en tijd:  donderdag 16 oktober, 14.30 - 16.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  hart-haarlem.nl
Leeftijd:  7 - 12 jaar
Kosten:  e 10,-
Locatie:  Hart, Kleine Houtweg 18, Haarlem

HAARLEM EFFECT

Alles in de soep
Lekker kokkerellen in je vakantie? Dat kan bij 
buurtcentrum De Til. We maken twee soorten verse 
soep en allerlei lekkere hapjes. Kook je gezellig 
mee? Om 10.30 uur beginnen we met koken. 
Om 13.00 uur is de tafel gedekt en mag je papa, 
mama en iedereen die jij maar wilt, uitnodigen 
om te komen proeven van alle zelfgemaakte 
lekkernijen.



Datum en tijd:  vrijdag 17 oktober, 10.30 - 14.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  mgemser@haarlemeffect.nl
Leeftijd:  7 - 12 jaar
Kosten: e 5,- voor deelname workshop, mee eten e 3,-
Locatie:  BC de Til, Leidseplein 36rd, Haarlem

POPPENTHEATER DE ZILVEREN MAAN

De verjaardagstaart van het paardje
Het paardje is jarig en krijgt van zijn allerliefste vriendje de bakker een heerlijke 
aardbeientaart. Spitz de nar zijn buikje rommelt en stommelt van vreselijke honger.
Het lukt de nar de taart stiekem op te peuzelen. Het paardje kan nu zijn 
verjaardagspartijtje met zijn twee hartboezemvriendjes niet meer vieren.  
Verdriet! Als het narretje dit ziet krijgt hij spijt.
Datum en tijd:    zaterdag 18 oktober en woensdag 22 oktober, 14.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  poppentheaterdezilverenmaan.nl
Leeftijd:  3+
Kosten:  vanaf e 8,50
Locatie:   Poppentheater de Zilveren Maan, in de Aardappelkelder Landgoed 

Elswout, Elswoutlaan 28, Overveen

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Kinderkunstlab: Natuurtafereel om te bewaren
Wat kan de natuur toch mooi zijn. Overal waar je kijkt valt wel weer iets prachtigs te 
bewonderen. Een mooie kiezelsteen of schelp. Zaden en takjes met een gekke vorm. Samen 
met kunstenares Sarah Barkmeijer ga je aan de slag om deze mooie vondsten te bewaren in 
een klein duinlandschapje. Je verzameld zand, takjes, blaadjes en schelpen en maakt hier in 
een glazen potje jouw eigen landschapje van. Als je goed kijkt zijn er ook allemaal vreemde 
diertjes in verborgen. Die maak je zelf van klei, ijzerdraad, pen en papier.
Datum en tijd:  zondag 19 oktober, 10.00 - 12.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  5 - 10 jaar
Kosten:  e 19,50
Locatie:  Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen

JOPENKERK

Verhaaltjes van Krista Okma
Kom luisteren naar de verhaaltjes uit het nieuwe boek van Krista. Daarna mag je zelf de 
figuren uit de verhalen kleuren!
Datum en tijd:  zondag 19 oktober, 12.00 - 13.00 uur
Informatie/reserveren:  jopenkerk.nl
Leeftijd:  4+
Kosten:  gratis
Locatie:  Jopenkerk, Gedempte Voldersgracht 2, Haarlem 

TONEELSCHUUR

Springende Spruiten Disco
Swing er op los in Café Toneelschuur tijdens 
de enige echte, razendpopulaire Springende 
Spruiten Disco! DJ Rebelsa draait op zondag 
19 oktober de allerfijnste dansplaten. Van 
Michael Jackson tot K3 en van Justin Bieber 
tot Kinderen voor Kinderen. Haal je mooiste 
outfit uit de kast, trek je dansschoenen aan en 
kom swingen met DJ Rebelsa!



Datum en tijd:  zondag 19 oktober, 16.00 uur
Informatie/reserveren:  toneelschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  alle leeftijden
Kosten:  gratis
Locatie:  Toneelschuur, café, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

STICHTING ONTDEKPLEK

High Tech Radio en Robotica
Bouw je eigen radio of ga programmeren met LEGO-robotica. Laat je robot 
strafschoppen nemen en bouw ook een keeper.
Datum en tijd:  woensdag 22 oktober, 14.30 - 16.30 uur
Informatie/reserveren:  ontdekplek.nl
Leeftijd:  4 - 12 jaar
Kosten:  e 3,-
Locatie:  Stichting Ontdekplek, Leidseplein 36rb, Haarlem

STICHTING HOLLANDS LICHT!

Opening SMAAK
Kom ook naar de feestelijke opening van de 
tentoonstelling ‘SMAAK’ op vrijdag 24 oktober 
in de Janskerk. Zes kunstenaars hebben 
het thema SMAAK verbeeld in bijzondere 
foto’s, film, beelden en installaties. Je kunt de 
tentoonstelling bekijken, een praatje maken met 
de kunstenaars, iets lekkers eten en drinken en 
alvast beginnen met de creatieve opdrachten 
uit het kindertijdschrift SMAAK dat je mee naar 
huis krijgt.De tentoonstelling is van 24 okt. 
t/m 28 nov. van maandag tot vrijdag gratis 
te bezoeken tussen 9.00 en 17.00 uur. In 
het Kunstlijnweekend is de tentoonstelling 
ook te bezichtigen op zaterdag 1 en zondag 
2 november van 11.00 tot 17.00 uur. Op 
woensdag 5 november kun je nog mee doen aan een rondleiding over  
de tentoonstelling gecombineerd met een kookworkshop in samenwerking met  
Meneer Paprika.
Datum en tijd:  vrijdag 24 oktober, 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur)
Informatie/ reserveren:   stichting.hollandslicht@gmail.com of 06 - 557 121 24  

(reserveren verplicht voor kookworkshop)
Leeftijd:  6 - 12 jaar
Kosten:  opening gratis / kookworkshop ca. e 10,-
Locatie:  Janskerk, Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem

NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

Sfeervolle lichtjestocht in de duinen (PWN)
Deze wandeling is ongetwijfeld de meest sprookjesachtige die je ooit hebt gemaakt. 
Wandelen door de donkere duinen is een ware unieke belevenis. In de avond en nacht 
is het duin gesloten voor bezoekers. De natuur geniet dan van de rust. Geniet van de 
stilte en de duisternis en van de magische sfeer die de vele lichtjes geven.
Datum en tijd:  zaterdag 25 oktober, start tussen 19.00 en 20.30 uur
Informatie/reserveren: np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  alle
Kosten:  e 3,-
Locatie:  Vertrek vanaf Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen



NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND

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! 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 oerkwaliteit die rust geeft. De 
Nederlandse nacht wordt elk jaar 3% lichter 
en uit onderzoek blijkt dat 48% van de mensen last heeft van kunstlicht. Ook kost 
overbodig kunstlicht veel energie en draagt daarmee bij aan klimaatverandering. Deze 
nacht proberen we het overbodige licht tijdelijk iets te verminderen. Deze excursie 
wordt tegelijkertijd bij Duin en Kruidberg en Midden- Herenduin aangeboden.
Datum en tijd:  zaterdag 25 oktober, 19.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd:  8+
Kosten:  onbekend
Locatie:   Informatiepaneel bij Duin en Kruidberg (Duin en Kruidbergerweg 

ter hoogte van nr. 74. Santpoort-Noord) of Informatiepaneel bij 
Midden-Herenduin (parkeerplaats Midden-Herenduin, Duin en 
Kruidbergerweg t.h.v. nr 18, Driehuis).

POPPENTHEATER DE ZILVEREN MAAN

De betoverende waterput
Spinettaatje, een zwerfstertje, zoekt onderdak. Hard wordt haar de deur gewezen.  
In een huisje in het bos, vindt ze een boek en een bezemsteel. 
Ze probeert te toveren. Er gebeuren vreemde dingen. Door de wijsheid en  
de humor van het bakkertje komt alles weer goed.
Datum en tijd:  zaterdag 25 oktober en woensdag 29 oktober, 14.30 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  poppentheaterdezilverenmaan.nl
Leeftijd:  4+
Kosten:  vanaf e 8,50
Locatie:   Poppentheater de Zilveren Maan, in de Aardappelkelder Landgoed 

Elswout, Elswoutlaan 28, Overveen

BEZOEKERSCENTRUM DE KENNEMERDUINEN

Kinderkunstlab: Zilver Spinnenweb
Heb je wel eens goed een spinnenweb bekeken? In de ochtend als de dauw  
erop ligt zijn ze het mooist. Wat kunnen die spinnen toch mooie draden spannen! 
Gelukkig kan jij dat ook. Onder begeleiding van kunstenares Sarah Barkmeijer  
ga je aan de slag met spelden, spijkers en zilverdraad en maak je jouw eigen web. 
Maar wat gek, jouw web ziet er heel anders uit! Geometrische vormen en abstracte 
draadfiguren zijn onze inspiratie bron.
Datum en tijd: zondag 26 oktober, 10.00 - 12.00 uur
Informatie/reserveren (verplicht):  np-zuidkennemerland.nl
Leeftijd: 5 t/m 10 jaar
Kosten:  e 19,50
Locatie:  Bezoekerscentrum de Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen



JOPENKERK

Swingen met je billen
Kom luisteren en swingen, maar vooral ook meedoen met de enige echte  
“Swingen met je billen band”.
Datum en tijd:  zondag 26 oktober, 12.00 - 13.00 uur
Informatie/reserveren:  jopenkerk.nl
Leeftijd:  3+
Kosten:  gratis
Locatie:  Jopenkerk, Gedempte Voldersgracht 2, Haarlem 

TEYLERS MUSEUM

Kunst en Vliegwerk: Spekglad
In de Ovale Zaal van Teylers Museum liggen prachtige 
stenen. Sommige zijn nog ruw; andere zijn juist prachtig 
glad geschuurd. Dat heet ‘gepolijst’. Speksteen kun je heel 
makkelijk zagen, raspen en polijsten tot het spekglad is. Als 
een echte beeldhouwer maak je vandaag een spiegelende 
steen!
Datum en tijd:   zondag 26 oktober, 13.00 - 14.00 uur  

en 14.30 - 15.30 uur
Informatie/ reserveren (aanbevolen): 
 kunstenvliegwerk@teylersmuseum.nl of 023 - 516 09 72 (afd. Publiekszaken) 
Leeftijd:  4+ (4 t/m 6 jaar onder begeleiding van ouders)
Kosten:  gratis (excl. museumentree)
Locatie:  Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem

STADSSCHOUWBURG HAARLEM

Snow White & de 7 breakers
Danstheater AYA blaast het stof van het beroemde 
sprookje en maakt met 'Snow White & de 7 breakers' 
een spetterende show voor de hele familie vol spel, zang, 
hiphop, b-boying en moderne dans. Snow White weet aan 
haar moordzuchtige stiefmoeder te ontkomen. In een bos 
leert ze alle moves en skills van het breakdansen van zeven 
ruige b-boy dwergen. Als er ten slotte een prins opduikt, is 
Snow White klaar voor de ultieme battle. 
Datum en tijd:  zondag 26 oktober, 14.30 uur
Informatie/reserveren:  theater-haarlem.nl of 023 - 512 12 12
Leeftijd:  8+
Kosten:  vanaf e 9,-
Locatie:  Stadsschouwburg, Wilsonsplein 23, Haarlem

TONEELSCHUUR

Sissi
Een humoristische familievoorstelling over twee zussen die 
onbedoeld elkaars grootste concurrent worden. Theater 
Sonnevanck en de Nederlandse Reisopera vertellen in deze 
tragikomische voorstelling vol muziek en zang, slapstick en 
hilarische hofdansen over het Ideale Zusje en de Eeuwige 
Tweede. En over de vraag of dat Ideale Zusje met haar 
knappe prins uiteindelijk wel zo benijdenswaardig is.
Datum en tijd:  zondag 26 oktober, 15.00 uur
Informatie/reserveren: toneelschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  8+
Kosten:  vanaf e 10,-
Locatie:  Toneelschuur, grote theaterzaal, Lange Begijnestraat 9, Haarlem



M U G J E S

STICHTING ONTDEKPLEK

Stap in de wetenschap of maak je eigen Meccano
Stap in de Wetenschap met echte proefjes of maak je eigen Meccano-onderdelen met 
een mini-draaibank en bouw een stoel of speeltoestel. Deze mag je na afloop mee naar 
huis nemen.
Datum en tijd:  woensdag 29 oktober, 14.30 - 16.30 uur
Informatie/reserveren: ontdekplek.nl
Leeftijd:  4 - 12 jaar
Kosten:  e 3,-
Locatie:  Stichting Ontdekplek, Leidseplein 36rb, Haarlem

TONEELSCHUUR

De Grieken
Een magische voorstelling voor jong en oud waarin drie Griekse mythen nieuw 
leven wordt ingeblazen met spannende, hilarische ontmoetingen tussen dansers en 
levensechte poppen. De hebzuchtige King is bestraft door de goden met een eeuwig 
hongergevoel en eet zijn dochter op. Godin van de overwinning Nikè is zo geliefd bij 
de mens, dat hij haar vleugels breekt om haar op aarde te houden. De grote, domme 
lobbes Cycloop wordt bedrogen en blind achtergelaten door Odysseus.
Datum en tijd:  donderdag 30 oktober, 19.30 uur
Informatie/reserveren: toneelschuur.nl of 023 - 517 39 10
Leeftijd:  9+
Kosten:  vanaf e 10,-
Locatie:  Toneelschuur, grote theaterzaal, Lange Begijnestraat 9, Haarlem

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 e 9,95 te 
koop op mugjes.nl of via een van de 
verkooppunten in Haarlem, Heemstede  
en Bloemendaal. 

mugjes.nl

Oktober = Kindermaand in Haarlem 2014 is mede mogelijk  
gemaakt door Rabobank Haarlem en Omstreken.
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Volg ons op: /HaarlemKids @CMHaarlem



Robin Hood
+ workshop

acteren
zo 14 dec

Polleke +
Pannenkoeken
vr 3 apr

Minoes
za 23 mei

www.nurksindehout.nl

meer informatie:
www.theater-haarlem.nl/programma/series

1 x pannenkoekenarrangement 
3 x voorstelling
1 x kinderworkshop acteren

Uitje met kinderen
Stadsschouwburg Haarlem
familieserie 8+

€ 44 kids 

€ 55 volwassenen


