
vakantiekalender ‘22  
Weekagenda voor GRATIS  of zeer voordelige 

zomervakantie-activiteiten voor kinderen in Haarlem en omgeving.  
(Evt. kosten worden zo veel mogelijk vermeld.)

zomervakantieweek

ZONDAG 17 JULI T/M VRIJDAG 22 JULI

1ste

zondag 
17 juli

City Shapers: Sport en spel voor kids
• Professor Boumanstraat 1, Haarlem
• Amsterdamstraat 59, Haarlem
• Nelson Mandelapark, Haarlem
• Gijzenveltplatsoen,  IJmuiden

Alle activiteiten van 13.00-17.00 uur / inschrijven niet nodig

Klein Caprera: Red de wereld 
6+ theater door: BonteHond 

Vrijkaarten: madelief@toneelschuur.nl  

Aanmelden via:  
caprera.typeform.com/to/mvhXCZnZ

maandag 
18 juli

City Shapers: Sport en spel voor kinderen
• Professor Boumanstraat 1, Haarlem
• Amsterdamstraat 59, Haarlem
• Nelson Mandelapark, Haarlem
• Zwanebloemplatsoen, Velsenbroek

Alle activiteiten van 13.00-17.00 uur / inschrijven niet nodig

dinsdag 
19 juli

woensdag 
20 juli

City Shapers: Sport en spel voor kids
• Professor Boumanstraat 1, Haarlem
• Amsterdamstraat 59, Haarlem
• Nelson Mandelapark, Haarlem
• Gijzenveltplatsoen,  IJmuiden

Alle activiteiten van 13.00-17.00 uur 
inschrijven niet nodig

Sport Support: Sport en spel bij United Davo  
Zuid Schalkwijkerweg 19 / 15:00-17.00 uur / inschrijven niet nodig 
 
Sport Support: Suppen, stormbaan en meer.  
Cruyff Court Parkwijk, 12.00-16.00 uur  
Inschrijven niet nodig / voor suppen zwemdiploma mee! 

donderdag 
21 juli

vrijdag 
22 juli City Shapers: Sport en spel voor kids

• Professor Boumanstraat 1, Haarlem
• Amsterdamstraat 59, Haarlem
• Nelson Mandelapark, Haarlem
• Gijzenveltplatsoen,  IJmuiden

Alle activiteiten van 13.00-17.00 uur 
Inschrijven niet nodig

Sport Support: Ballin ‘22 
in het Cruyff Court in Parkwijk

10-12 jaar: 11.00-13.00 uur
13-15 jaar: 13.00-15.00 uur 
16+ jaar: 15.00-18.00 uur

Inschrijven via redouan@sportsupport.nl 
of 30 min. van te voren je melden. 

 

City Shapers: Sport en Spel voor kinderen
• Professor Boumanstraat 1, Haarlem
• Amsterdamstraat 59, Haarlem
• Nelson Mandelapark, Haarlem
• Zwanebloemplatsoen, Velsenbroek

Alle activiteiten van 13.00-17.00 uur /  
inschrijven niet nodig.

Sport Support: Sport en spel  
‘Waddenplein’  Zevenwoudenplantsoen 3, Schalkwijk 
13.00-15.00 uur / inschrijven niet nodig.

 DE HELE WEEK maandag t/m vrijdagMuziektheaterweken 
Kinderen tussen 9 en 12 jaar oud kunnen een hele week meedoen 
aan dans, zang, acteer en instrumentlessen van de Wereldmuziek-
school Haarlem. Afsluitend een voorstelling waarvoor een decor 
wordt geschilderd. Ieder kind krijgt een plek in de spotlight!

Thema: ‘Malle Babbe. Niets is te gek!’ 
Leeftijd: 9 t/m 12 (Kinderen te oud of te jong? Stuur een mail!)
Kosten: Gratis, lunch is inbegrepen.
Tijden: Ma t/m vrij van 10:00 tot 16:00,  je doet de hele week mee.
Contact: muziektheaterweken@gmail.com
Inschrijven: via https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6. 

Speeltuin Kindervreugd: Ibizadag!
Knutselen, waterspelletjes, schminken en meer. 

Tijden: Van 13.00 tot 16.00 uur

Contact: Marion (mhuisintveld@haarlemeffect.nl)

Zomerschool Haarlem (Kosten: €30,00 )

Een week lang taal en woordenschat verbeteren PLUS uitstapjes, 
workshops en sport voor leerlingen uit groep 5,6 en 7.
Locatie: Stedelijk Gymnasium. 
Info en inschrijven: zomerschoolhaarlem.nl

Zomerspektakel Beverwijk (Kosten: €4,00) 

Voor de 7e keer staat de eerste week van de zomervakantie 
in het teken van creativiteit, dans, koken, theater, sport en spel.
Locatie: di t/m do - Kennemer Theater / vrijdag: Sportfondsenbad. 
Meer info en inschrijven www.kennemertheater.nl.

 ma. t/m vrij.

 di. t/m vrij.

Gratis naar de film?
(Alleen voor kinderen)

Keuze tussen de film ‘Boeien’ 
en ‘De allergrootste Slijm Film‘ 

Wanneer: 20 juli, 09:30 uur
Waar: Kinepolis Schalkwijk 
Van:   Kinderwijkraad Schalkwijk

Schrijf je hier in
(vol = vol)

Theater Klaterklanken
Theatervoorstelling op Elswout
Groepsvervoer vanuit Schalkwijk verzamel-
en om 12.45 uur op adres:  Andalusië 5
Aanmelden via info@kunstnest.org 
onder vermelding ‘Theater Klaterklanken’ 

Circusles: Ballopen, diabolo, koorddansen 
Cruyff Court Haarlem-Oost  
Van 15 uur tot 16 uur  
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Max 25 deelnemers
Aanmelden: https://www.summer22.nl/roosters

https://caprera.typeform.com/to/mvhXCZnZ
mailto:redouan@sportsupport.n
https://www.wereldmuziekschool.nl/kindervreugd/
https://www.wereldmuziekschool.nl/kindervreugd/
mailto:muziektheaterweken@gmail.com
https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6
mailto:mhuisintveld@haarlemeffect.nl
https://www.zomerschoolhaarlem.nl
https://www.kennemertheater.nl/programma/3680/voor_jeugd_van_6_t_m_12_jaar/Zomerspektakel_2022
https://forms.office.com/r/r4mh1qpSKn
mailto:info@kunstnest.org
https://www.summer22.nl/roosters


zomervakantieweek

ZATERDAG 23 JULI T/M VRIJDAG 29 JULI

2de

zondag 
24 juli

maandag 
25 juli

Sport Support / Sport en Spel 
Floris van Adrichemlaan 90 (plein tegenover de brandweer) 
13.00-15.00 uur / inschrijven niet nodig .

Speeltuin de Papegaai: Waterspelletjes (kleine vergoeding)
Was ophangen, eendjes vangen, snoep happen in water enz.
Aanvang: 14.30 / Adres: Jac. van Looystraat 29

dinsdag 
26 juli

woensdag 
27 juli Sport Support: Sport en spel bij United Davo 

Zuid Schalkwijkerweg 19 
15:00-17.00 uur / inschrijven niet nodig.

Speeltuin de Papegaai: Knutselen (kleine vergoeding)
Eenhoorn dromenvangers maken en zwaarden versieren
Aanvang: 14.30 / Adres: Jac. van Looystraat 29 

donderdag 
28 juli

vrijdag 
29 juli

zaterdag 
23 juli

 DE HELE WEEK maandag t/m vrijdag
Muziektheaterweken 
Kinderen tussen 9 en 12 jaar oud kunnen 
een hele week meedoen aan dans, zang, acteer en instrumentlessen van 
de Wereldmuziekschool Haarlem. Afsluitend een voorstelling waarvoor ook 
een decor wordt geschilderd. Ieder kind krijgt een plek in de spotlight!

Thema: ‘Malle Babbe. Niets is te gek!’ 
Leeftijd: 9 t/m 12 (Kinderen te oud of te jong? Stuur een mail!)
Kosten: Gratis, lunch is inbegrepen.
Tijden: Ma t/m vrij van 10:00 tot 16:00 uur, je doet de hele week mee.
Contact: muziektheaterweken@gmail.com
Inschrijven: via https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6. 

Zomerschool Haarlem (Kosten: €30,00)

Een week lang taal en woordenschat verbeteren PLUS uitstapjes, work-
shops en sport voor leerlingen uit groep 5,6 en 7.
Locatie: Stedelijk Gymnasium. 
Info en inschrijven: zomerschoolhaarlem.nl

 ma. t/m vrij.

Jong Haarlem Urban Days bij skatepark Zaanenpark
Skate & step contest. Graffiti, DJ & optredens.
Van 12:00u tot 18:00u. 
Meer info: Menzo Schrik -> 0616141496  
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Theatervoorstelling Circusfeest (4+) in Caprera Openluchttheater 
Theatervoorstelling inclusief groepsvervoer vanuit Schalkwijk 
Ophalen: 11:45 bij de de taxiplaats voor Ici Paris, Centrum Schalkwijk. (Vragen?: madelief@toneelschuur.n) 
Meer info: https://caprera.nu/agenda/nieuw-circus-feest-4/
Aanmelden via https://caprera.typeform.com/to/mvhXCZnZ

Speeltuin de Papegaai: Knutselen (kleine vergoeding)
Stressballen maken
Aanvang: 14.30 / Adres: Jac. van Looystraat 29 

Speeltuin de Papegaai: Sport en spel (kleine vergoeding)
Touwtrekken, Bungee Run, Jenga XL, stokvangen & skilopen.
Aanvang: 14.00 / Adres: Jac. van Looystraat 29 

Triple TreaT zomerprogramma 
Voor het zomerprogramma van Triple TreaT met sport, educatie 
en cultuur voor leeftijdsgroepen van 6+, 12+ en 16+
Zie:  https://www.summer22.nl/roosters 

Bezoek een speeltuin!
Veel Speeltuinen bieden in de zomervakantie extra activiteiten.
Zie voor mooie speelplekken: https://www.haarlemcityblog.nl/

lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/ 

Zomertips!

https://www.wereldmuziekschool.nl/kindervreugd/
mailto:mailto:muziektheaterweken%40gmail.com?subject=
https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6
https://www.zomerschoolhaarlem.nl
mailto:Madelief@toneelschuur.nl
https://caprera.nu/agenda/nieuw-circus-feest-4/ 
https://caprera.typeform.com/to/mvhXCZnZ
https://www.summer22.nl/roosters
https://www.haarlemcityblog.nl/lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/
https://www.haarlemcityblog.nl/lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/


zomervakantieweek

ZATERDAG 30 JULI T/M VRIJDAG 5 AUGUSTUS

3e

zondag 
31 juli Klein Caprera: De verrukkelijke Kinderbakshow 

6+ theater door: De Grote Haay 

HELAAS GEANNULEERD

maandag 
1 aug.

dinsdag 
2 aug.

woensdag 
3 aug. Sport Support: Sport en spel bij United Davo  

Zuid Schalkwijkerweg 19 
15:00-17.00 uur / inschrijven niet nodig. 

donderdag 
4 aug.

vrijdag 
5 aug.

zaterdag 
30 juli

 DE HELE WEEK maandag t/m vrijdag

Muziektheaterweken 
Kinderen tussen 9 en 12 jaar oud kunnen 
een hele week meedoen aan dans, zang, acteer en instrumentlessen van 
de Wereldmuziekschool Haarlem. Afsluitend een voorstelling waarvoor ook 
een decor wordt geschilderd. Ieder kind krijgt een plek in de spotlight!

Thema: ‘Malle Babbe. Niets is te gek!’ 
Leeftijd: 9 t/m 12 (Kinderen te oud of te jong? Stuur een mail!)
Kosten: Gratis, lunch is inbegrepen.
Tijden: Ma t/m vrij van 10:00 tot 16:00 uur, je doet de hele week mee.
Contact: muziektheaterweken@gmail.com
Inschrijven: via https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6. 
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Speeltuin de Papegaai: Pizza’s! (kleine vergoeding)
Samen kleine pizza’s maken.
Aanvang: 14.00 / Adres: Jac. van Looystraat 29 

Speeltuin de Papegaai: Tuinkabouters! (kleine vergoeding)
Samen tuinkabouters maken.
Aanvang: 14.00 / Adres: Jac. van Looystraat 29 

Speeltuin de Papegaai: Slijm maken! (kleine vergoeding)
Dat wordt een bende.
Aanvang: 14.00 / Adres: Jac. van Looystraat 29 

Speeltuin de Papegaai: Schuimparty! 
Gratis tropische Schuimparty met dj. 
Aanvang: 14.00 / Adres: Jac. van Looystraat 29 

Triple TreaT zomerprogramma 
Voor het zomerprogramma van Triple TreaT met sport, educatie 
en cultuur voor leeftijdsgroepen van 6+, 12+ en 16+
Zie:  https://www.summer22.nl/roosters 

Bezoek een speeltuin!
Veel Speeltuinen bieden in de zomervakantie extra activiteiten.
Zie voor mooie speelplekken: https://www.haarlemcityblog.nl/

lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/ 

Zomertips!

https://www.wereldmuziekschool.nl/kindervreugd/
mailto:mailto:muziektheaterweken%40gmail.com?subject=
https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6
https://www.summer22.nl/roosters
https://www.haarlemcityblog.nl/lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/
https://www.haarlemcityblog.nl/lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/


zomervakantieweek

ZATERDAG 6 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 12 AUGUSTUS

4e

maandag 
8 aug.

dinsdag 
9 aug.

woensdag 
10 aug. Sport Support: Sport en spel bij United Davo  

Zuid Schalkwijkerweg 19 
15:00-17.00 uur / inschrijven niet nodig. 

donderdag 
11 aug.

vrijdag 
12 aug.

zondag 
7 aug.

zaterdag 
6 aug.

 DE HELE WEEK maandag t/m vrijdag
Muziektheaterweken 
Kinderen tussen 9 en 12 jaar oud kunnen 
een hele week meedoen aan dans, zang, acteer en instrumentlessen van 
de Wereldmuziekschool Haarlem. Afsluitend een voorstelling waarvoor ook 
een decor wordt geschilderd. Ieder kind krijgt een plek in de spotlight!

Thema: ‘Malle Babbe. Niets is te gek!’ 
Leeftijd: 9 t/m 12 (Kinderen te oud of te jong? Stuur een mail!)
Kosten: Gratis, lunch is inbegrepen.
Tijden: Ma t/m vrij van 10:00 tot 16:00 uur, je doet de hele week mee.
Contact: muziektheaterweken@gmail.com
Inschrijven: via https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6. 
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Triple TreaT zomerprogramma 
Voor het zomerprogramma van Triple TreaT met sport, educatie 
en cultuur voor leeftijdsgroepen van 6+, 12+ en 16+
Zie:  https://www.summer22.nl/roosters 

Bezoek een speeltuin!
Veel Speeltuinen bieden in de zomervakantie extra activiteiten.
Zie voor mooie speelplekken: https://www.haarlemcityblog.nl/

lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/ 

Zomertips!

https://www.wereldmuziekschool.nl/kindervreugd/
mailto:mailto:muziektheaterweken%40gmail.com?subject=
https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6
https://www.summer22.nl/roosters
https://www.haarlemcityblog.nl/lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/
https://www.haarlemcityblog.nl/lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/


zomervakantieweek

ZATERDAG 13 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 19 AUGUSTUS

5e

maandag 
15 aug.

dinsdag 
16 aug.

woensdag 
17 aug. Sport Support: Sport en spel bij United Davo  

Zuid Schalkwijkerweg 19 
15:00-17.00 uur / inschrijven niet nodig.

BBQ Toernooi Indische Buurt
Partijen: Sport Support / PerMens / Jong Haarlem
Locatie: Nieuw Guineaplein (Noord)
Contact persoon Taninja 06-19068678 Safouan 06-13666491 

donderdag 
18 aug.

vrijdag 
19 aug.

zondag 
14 aug

zaterdag 
13 aug.

 DE HELE WEEK maandag t/m vrijdag

Muziektheaterweken 
Kinderen tussen 9 en 12 jaar oud kunnen 
een hele week meedoen aan dans, zang, acteer en instrumentlessen van 
de Wereldmuziekschool Haarlem. Afsluitend een voorstelling waarvoor 
ook een decor wordt geschilderd. Ieder kind krijgt een plek in de spotlight!

Thema: ‘Malle Babbe. Niets is te gek!’ 
Leeftijd: 9 t/m 12 (Kinderen te oud of te jong? Stuur een mail!)
Kosten: Gratis, lunch is inbegrepen.
Tijden: Ma t/m vrij van 10:00 tot 16:00 uur, je doet de hele week mee.
Contact: muziektheaterweken@gmail.com
Inschrijven: via https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6. 

De Stuif-Stuif  (Kosten: €5,00 p.p.)

De Stuif-Stuif is Haarlems grootste vakantie-
evenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de 
laatste weken van de zomervakantie, met een vol programma aan diverse 
creatieve activiteiten, sport en spel, theater en een Kinderkookcafé.
Ma t/m vrij. van 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Sportcomplex Olympia - Henk van Turnhoutpad 1, Haarlem
Contact: 06-51857478 / werkgroep@stuifstuif.nl
Kosten: € 5,- ook voor volwassenenen. Op vertoon van een Haarlempas  
of Zandvoortpas is de toegang € 2,-.
Meer info: www. stuifstuif.nl

 ma. t/m vrij.

Buurtcamping Molenwijkplas:  19 t/m 21 augustus 
NB: Dit evenement is niet gratis
Kom ook kamperen of breng een dagbezoek aan  
‘Buurtcamping Molenplaspark’.  Van vrijdag 19 t/m zondag 21 
augustus wordt er gesport en zijn er allerlei spellen te doen. 
Ook kun je genieten van liveoptredens, knutselen, meedoen 
aan de (muziek)bingo en losgaan op de tokkelbaan, boven- 
dien wordt er drie keer per dag gezellig samen gegeten.
De helft van de tentplekken wordt gereserveerd voor gezin-
nen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen.
Voor meer info en aanmelden als kampeerder mail naar:  
debuurtcamping@wijkraadmolenwijk.nl of kijk op:
www.campingmolenplasparkschalkwijk.nl 
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Triple TreaT zomerprogramma 
Voor het zomerprogramma van Triple TreaT met sport, educatie 
en cultuur voor leeftijdsgroepen van 6+, 12+ en 16+
Zie:  https://www.summer22.nl/roosters 

Bezoek een speeltuin!
Veel Speeltuinen bieden in de zomervakantie extra activiteiten.
Zie voor mooie speelplekken: https://www.haarlemcityblog.nl/

lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/ 

Zomertips!

https://www.wereldmuziekschool.nl/kindervreugd/
mailto:mailto:muziektheaterweken%40gmail.com?subject=
https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt
mailto:werkgroep@stuifstuif.nl
https://www.stuifstuif.nl/
mailto:debuurtcamping@wijkraadmolenwijk.nl
https://www.campingmolenplasparkschalkwijk.nl
https://www.summer22.nl/roosters
https://www.haarlemcityblog.nl/lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/
https://www.haarlemcityblog.nl/lijstjes/13x-mooiste-speeltuinen-haarlem-en-omgeving/


zomervakantieweek

ZATERDAG 20 AUGUSTUS T/M ZONDAG 28 AUGUSTUS

6e

Klein Caprera: Tarzan 
6+ (poppen)theater door: Ila van der Pouw 
Vragen?: Madelief@toneelschuur.nl 
Meer info: https://caprera.nu/agenda/tarzan/
Aanmelden via https://caprera.typeform.com/to/mvhXCZnZmaandag 

22 aug.

dinsdag 
23 aug.

woensdag 
24 aug. Sport Support: Sport en spel bij United Davo  

Zuid Schalkwijkerweg 19 
15:00-17.00 uur / inschrijven niet nodig.

BBQ Toernooi Zaanenpark
Sport Support/Per mens/ Haarlem Effect
Meer informatie: Taninja 06-19068678 of Safouan 06-13666491

Haarlem Effect:  TYE DYE WORKSHOP
Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
Van 13.00 uur tot 14.30 uur 
Locatie: Buurtcentrum de Tulp, Voortingplantsoen. 

vrijdag 
26 aug.

zondag 
21 aug

zaterdag 
27 aug.

zondag 
28 aug.

donderdag 
25 aug. Sport Support: Sport en spel  

Don Bosco Plein 100 
15:00-17.00 uur / inschrijven niet nodig 
 
Suppen, stormbaan en andere activiteiten 
Cruyff Court Parkwijk, 12.00-16.00 uur  
Inschrijven niet nodig / voor suppen zwemdiploma vereist. 

Sport Support: Lasergamen  
Cruyff Court Parkwijk, 12.00-16.00 uur. / Inschrijven niet nodig. 
    Ronde 1: 12.15-12.45 uur.
    Ronde 2: 13.30-14.00 uur.
    Ronde 3: 14.45-15.15 uur. 

Klein Caprera: Superjuffie 
5+ theater door: Toren van Geluid 
Meer info: https://caprera.nu/agenda/superjuffie-5/
Aanmelden via https://caprera.typeform.com/to/mvhXCZnZ
Vragen?: Madelief@toneelschuur.nl

zaterdag 
20 aug.

Jong Haarlem Urban Days: Flevoplein
Voetbaltoernooi / Pannakooi / BBQ
Van 12:00u tot 18:00u. 
Meer info: Menzo Schrik -> 0616141496  

 DE HELE WEEK maandag t/m vrijdag

Muziektheaterweken 
Kinderen tussen 9 en 12 jaar oud kunnen 
een hele week meedoen aan dans, zang, acteer en instrumentlessen van 
de Wereldmuziekschool Haarlem. Afsluitend een voorstelling waarvoor 
ook een decor wordt geschilderd. Ieder kind krijgt een plek in de spotlight!

Thema: ‘Malle Babbe. Niets is te gek!’ 
Leeftijd: 9 t/m 12 (Kinderen te oud of te jong? Stuur een mail!)
Kosten: Gratis, lunch is inbegrepen.
Tijden: Ma t/m vrij van 10:00 tot 16:00 uur, je doet de hele week mee.
Contact: muziektheaterweken@gmail.com
Inschrijven: via https://forms.gle/kvFTSdnRW3cpmSbt6 

De Stuif-Stuif  (Kosten: €5,00 p.p.)

De Stuif-Stuif is Haarlems grootste vakantie-
evenement voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de laatste weken van de 
zomervakantie, met een vol programma aan diverse creatieve activiteit-
en, sport en spel, theater en een Kinderkookcafé.
Ma t/m vrij. van 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Sportcomplex Olympia - Henk van Turnhoutpad 1, Haarlem
Contact: 06-51857478 / werkgroep@stuifstuif.nl
Kosten: € 5,- ook voor volwassenenen. Op vertoon van een Haarlempas  
of Zandvoortpas is de toegang € 2,-.
Meer info: www. stuifstuif.nl

 ma. t/m vrij.

Buurtcamping Molenwijkplas:  19 t/m 21 augustus 
NB: Dit evenement is niet gratis
(Zie verdere info bij vrijdag 19 augustus.)

MAD SCIENCE, drie wetenschapsworkshops
09.30-10.30 uur: workshop Magische Krachten (4-6 jaar)
09.30-10.30 uur: Wetenschap voor Detectives (7-10 jaar)
09.30-10.30 uur: workshop Optische Illusie (8-12 jaar)

Locatie: Buurtcentrum de Tulp, Voortingplantsoen. 
Aanmelden via whatsapp bij: Kim de Jager -> 06-57263463  

Sport en Spel voor ouder en kind met meester Michel 
Locatie: Buurtcentrum de Tulp Voortingsplantsoen 56
14:30-16.00 uur / inschrijven niet nodig / Org. Haarlem Effect 
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