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TIP RTL Telekids MusicalSchool/RTL Talent Academy: schrijf je nu in 
voor het nieuwe schooljaar 2020/2021! Musicalles voor iedereen, 
altijd in de buurt! telekidsmusicalschool.nl & rtltalentacademy.nl

TIP Kinderboekenmuseum: De eigenwijze kinderen van Annie M.G. 
Schmidt (7+). Deze nieuwe, interactieve tentoonstelling mag je 
eigenlijk niet missen! www.kinderboekenmuseum.nl/tentoonstelling

8 ZO Theater Ludens: Van mij! (4+)
Een humoristische voorstelling over delen, vriendschap, 
eenzaamheid en een koffer met een geheim. Aanvang 14.00 uur.
www.theaterludens.nl/van-mij-4

8 ZO Theater de Veste: CircusKabel Jubileumshow
CircusKabel, Delft's eigen jeugdcircus, bestaat in 2020 alweer 10 
jaar! Tijd voor een feestje dus! Aanvang 14.30 uur.
www.theaterdeveste.nl/CircusKabel

11 Bibliotheek Den Haag: Voorlees en knutselpret (3+)
Elke woensdag kan je in bibliotheek bij jou in de buurt terecht voor 
een gezellig uurtje voorlezen en knutselen! Meer info: 
www.bibliotheekdenhaag.nl/jeugdactiviteiten

13 VR NLdoet 2020
Steek je handen een dagje uit de mouwen en ervaar hoe leuk 
vrijwilligerswerk is! 13 & 14 maart.  www.nldoet.nl

14 ZA Kindermuseumnacht 2020 (4+)
Twintig Haagse musea en culturele instellingen openen vandaag hun 
deuren tussen 17.00 en 22.00 uur. Meer info: 
www.museumnachtkids.nl

15 ZO Het Nationale Theater: Op zoek naar het Huilmeisje (2+)
Een vrolijke, beeldende voorstelling op rijm, met herkenbare thema’s 
voor de kleinsten. Aanvang 10.00 & 11.30 uur.
www.hnt.nl/voorstellingen/Op_zoek_naar_het_Huilmeisje

TIP Voor het leukste dagje uit of kinderfeestje ga je natuurlijk naar 
Monkey Town Den Haag! Nu tweede kind gratis entree bij inlevering 
van advertentie elders in deze agenda! 
www.monkeytown.eu/denhaag

20 VR Lente!

MAART

10 x Daan
=MOED!

Zondag 12 april | 13:00 uur | Leeftijd: 4+  
Theater De Nieuwe Regentes
www.denieuweregentes.nl
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MAART

20 VR Nationale Pannenkoekendag 2020
"Vandaag is de dag dat basisschoolleerlingen door het hele land 
pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. Doe jij ook mee?
www.pannenkoekdag.nl

20 VR Zuiderstrandtheater: Checkpoint Theater (8+)
Een show vol ontploffingen, interactie en spectaculaire tests die nog 
nooit eerder in een theater zijn uitgevoerd!  Aanvang 19.30 uur.
www.zuiderstrandtheater.nl/Checkpoint_Theater

21 ZA Korzo Theater: Unboxing Ballet 2 (8+)
In deze voorstelling maak je een reis door de balletgeschiedenis. 
Aanvang 20.00 uur. www.operaballet.nl/unboxing-ballet

22 zo Haags Historisch Museum: De Ontdekzolder
Op deze zolder ben jij de baas! Onderzoek hoe de mensen leefden 
rond het jaar 1900. Vanaf 12.00 uur. 
www.haagshistorischmuseum.nl/kinderen

TIP Wandel via de Rights Walk-app mee met Amnesty International en 
leer alles over kinderrechten en over Den Haag! 
www.amnesty.nl/rightswalk

27 VR Kindermuziekweek 2020
Van 27 maart t/m 5 april is er van alles op muzikaal gebied te beleven 
voor kinderen! Kijk voor meer informatie op: 
www.kindermuziekweek.nl

28 ZA De Nieuwe Regentes: Het Opvoedcircus
Een wervelende voorstelling speciaal voor ouders over het 
ingewikkelde traject dat opvoeden is. Met Stine Jensen en Frank 
Meester. Aanvang 20.15 uur.
www.denieuweregentes.nl/het-opvoedcircus

29 ZO Science Centre Delft Workshops
Elke zondag vanaf 12.00 uur is er een workshop waar je onder 
begeleiding van studenten zelf kunt onderzoeken en bouwen.
www.tudelft.nl/sciencecentre

1 WO Kooman's Poppentheater: Koeskoes
Een grappige en spannende voorstelling over Koeskoes het 
buideldier. Aanvang 14.30 uur.  www.koomanspoppentheater.nl

4 ZA Kom in de Kas 2020
Neem dit weekend een kijkje in de kassen van het Westland! Niet 
alleen leerzaam, maar ook nog eens lekker! www.komindekas.nl

5 ZO Theater Ludens:  Trollenjong (4+)
Een hartverwarmende kleutervoorstelling over een trol die ballerina 
wil worden. Aanvang 14.00 uur.
www.theaterludens.nl/speelbos-trollenjong

6 MA Kindertuinen Delft (7+)
Leer en ontdek alles over tuinieren in je eigen tuintje! Het seizoen 
start op 6 april. Kijk voor meer informatie & aanmelden op:
www.kindertuinendelft.nl

8 WO Avonturia de Vogelkelder: Mini Zoo Mappa Mundia
Deze kleinschalige dierentuin met bijzondere dieren moet je eens 
bezoeken! Niet alleen, maar ook leerzaam!
www.de-vogelkelder.nl/Mappa-Mundia

10 VR Koningskermis Den Haag 2020
Van 10 t/m 27 april kan je weer terecht op het Malieveld voor deze 
leuke kermis!  www.kermisdenhaag.nl

12 ZO Pasen!
12 ZO 10 x Daan = MOED (4+) De Nieuwe Regentes

De voorstelling gaat over dapper zijn en samenwerken. En over 
in het diepe springen. Want soms kan je in je eentje meer dan 
je denkt! Theater De Nieuwe Regentes vormt als oud-zwembad 
de perfect locatie voor deze voorstelling die zich, juist ja, in het 
zwembad afspeelt! Aanvang 13.00 uur.  www.denieuweregentes.nl  

12 ZO Koninklijke Schouwburg: Fiep heeft haast (3+)
Een gehaaste voorstelling over druk druk druk zijn. Aanvang 10.00 & 
11.30 uur. www.hnt.nl/Fiep_heeft_haast

16 DO Zuiderstrandtheater: Gek Gezicht (6+)
Familievoorstelling van Introdans met 3 choreografieën van de 
Haagse choreograaf David Middendorp. Aanvang 19.30 uur.
www.zuiderstrandtheater.nl/Gek_Gezicht

17 VR Koningsspelen! 
17 VR Theater aan het Spui: Het dier, het dier en het beestje (8+)

Een gezongen fabel over een doodgewoon meisje van acht door 
Theater Artemis. Aanvang 19.30 uur.
www.hnt.nl/Het_dier_het_dier_en_het_beestje
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28 APR – 3 MEI 
Familievoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar

THEATER MERLIJN
070 3450996

RABARBER.NET
entree: € 7,50 – € 12,50

 

Kinderfeestjes • Schoolreisjes • Dagjes Uit
Familiefeesten • Verjaardagsfeesten

Tweede kind
Gratis entree!

Bij inlevering van deze Advertentie

niet geldig voor feestjes, niet inwisselbaar voor geld
maximaal 1 kortingskaart per kind, Geldig tot 7 mei 2020

OPENINGSTIJDEN:

7 DAGEN

PER WEEK

9:00 TOT 18:00 UUR

MONKEY TOWN DEN HAAG
westvlietweg 55

2491 ed den haag
t. 070 - 209 20 25

www.monkeytown.eu/denhaag
/monkeytowndenhaag

u kunt bij ons GRATIS parkeren!
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2 ZA Koninklijke Schouwburg: Geel (2+)
Reis mee naar een wereld waar werkelijk alles geel is. Een 
voorstelling vol met mime en muziek. Aanvang 9.45 & 11.15 uur.
www.hnt.nl/Geel

3 ZO Stadstheater Zoetermeer: Op de piratenboot (3+)
Koning Koos, Prinses Sassa en Toto worden echte piraten en gaan op 
zoek naar een schat. Aanvang 13.30 uur. 
www.stadstheater.nl/Op_de_piratenboot

17 ZO Stadstheater Zoetermeer: Peter Pan (6+) 
Een familiemusical naar het bekende verhaal van Peter Pan in een 
compleet nieuw jasje! Om 14.00 uur,  €19,50. 
www.stadstheater.nl/Peter_Pan

MEI

19 ZO Theater de Veste: Juffenballet (6+)
Altijd al benieuwd geweest wat jouw juf doet als je naar huis bent? 
Zie het tijdens deze voorstelling… Aanvang 14.30 uur.
www.theaterdeveste.nl/Juffenballet

20 MA Nationale Museumweek 2020
Van 20 t/m 26 april is het weer de jaarlijkse museumweek. In musea 
is er dan van alles extra's te doen, te beleven en te zien!
www.nationalemuseumweek.nl

25 ZA Het Residentieorkest: Het sprookje van Peer Gynt (4+)
Een muzikale voorstelling over een héél eigenwijs en ondeugend 
jongetje. Aanvang 11.00 uur.
www.residentieorkest.nl/het-sprookje-van-peer-gynt

26 ZO Theater aan het Spui: Dikkie Dik & Ik (2+)
Het is feest, want Dikkie Dik is jarig! Vier het mee in deze leuke en 
interactieve voorstelling. Aanvang 14.30 uur. 
www.hnt.nl/Dikkie_Dik

27 MA Koningsdag!
28 DI Rabarber: ‘Mijn opa de astronaut’

Een avontuurlijke (4+) voorstelling voor in de meivakantie. (t/m 3 
mei) Billy heeft een Opa. Die ging vroeger weleens naar de Maan. In 
een raket. Opa moet de Maan gaan halen. Zodat Billy al zijn vragen 
aan haar kan stellen. Boek nu: www.rabarber.net 

TIP Nationaal Archief: Wie ben ik, wie was jij? Een educatieve tentoonstelling 
hoe tijd en omstandigheden maken tot wie je bent. nationaalarchief.nl/
wie-ben-ik-wie-was-jij

30 DO AFAS Circustheater: Geklungel in de jungle! (4+)
Ernst en Bobbie beleven weer de meest dwaze avonturen. Dit 
keer in de jungle… 
www.stage-entertainment.nl/ernst-bobbie-en-de-rest
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