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TIP: Fortenfestival  Van vrijdag 1 t/m zondag 10 september is er van alles te 
beleven, doen en te zien in de diverse forten en vestingen bij jou de buurt. 
Kijk op de site voor een fort bij jou in de buurt! 
www.forten.nl/activiteiten/fortenfestival

TIP: Music Academy GLOW verzorgt zanglessen zowel privé als in 
groepsverband vanaf de leeftijd van vier jaar en op verschillende locaties. 
www.musicacademyglow.nl

9 ZA Kinderkunstfabriek in de Verkadefabriek Elk weekend kan je hier terecht 
voor een leuke speel- of knutselmiddag. En je kan daarnaast ook nog eens 
leuke voorstelling bezoeken! www.verkadefabriek.nl

9 ZA Open Monumentendag 2017 Deuren die normaal gesloten blijven gaan 
vandaag open, ook bij jou in de buurt. Kijk op de site voor een leuke locatie 
bij jou in de buurt. www.openmonumentendag.nl

13 WO Stadsbibliotheek Den Bosch Voorleesochtend Elke woensdagochtend 
kan je hier met je peuter terecht voor een leuke voorleesochtend. Aanvang 
10:15 & 11:00 uur. www.bibliotheekdenbosch.nl

15 VR Vinkel-Heesch Sterrenwacht Halley Alles ontdekken over de sterren en 
planeten? Elke eerste en derde vrijdagavond van de maand, kan je terecht 
bij deze sterrenwacht. Aanvang 21:00 uur, vanaf november 20:00 uur. Nu 
maar duimen voor weinig wolken! www.sterrenwachthalley.nl

16 ZA Slot Loevenstein Middeleeuws weekend Altijd al eens willen weten 
hoe een harnas werkt? Wat er gegeten werd in de middeleeuwen? Hoe de 
dames van die mooie jurken maakten? Kom dit weekend kijken!
www.slotloevestein.nl

16 ZA Landelijke Appelplukdag Wat is er leuker en lekkerder dan je eigen appels 
te plukken? Vandaag kan dat! Kijk op de site voor een boomgaard bij jou in 
de buurt! www.landelijkeappelplukdag.nl

17 ZO Muziekgebouw Eindhoven Pannenkoekconcert Maya zingt de wereld 
rond. Een muzikale wereldreis. 3+ Aanvang 11:00 uur.
www.muziekgebouweindhoven.nl

19 DI Muzerije Samen op avontuur? Schrijf je nu in voor het kinderkunstatelier, 
een ontdekkingstocht met onder andere schilderen, illustreren, keramiek 
en fotografie. 
Kijk voor al onze cursussen & workshops op:  www.muzerije.nl

20 WO Beesd Uilenpark De Paay Uilen zijn prachtige vogels en hier kan je ze 
bewonderen. Maar op dit mooie park wonen nog veel meer dieren, zoals 
stokstaartjes. Het park is geopend op woensdag en in het weekend. Ook 
zijn er regelmatig leuke activiteiten zoals op Dierendag. www.depaay.nl

22 VR Strandje Groote Wielen Hippe Happen Festival Tot en met zondag kan 
je terecht op dit gezellige festival vol lekkers, muziek, theater en nog veel 
meer! www.hippehappenfestival.nl

23 ZA Nieuwkuijk De Mini Efteling De Mini Efteling is misschien nog wel leuker 
dan de echte Efteling. En je hoeft geen uren te wachten voor een attractie! 
De Mini Efteling is alleen op zaterdag open, en je moet wel even van 
tevoren reserveren. www.mini-efteling.nl

24 ZO Geofort Herwijnen Wereldse Picknickmand Ga met een goed gevulde 
picknickmand genieten van het forteiland met wereldse specialiteiten. In 
de mand zitten niet alleen lekkernijen, maar ook leuke spelletjes dus je 
hoeft je niet te vervelen. Leuk voor jong & oud. Nog tot 30/9, reserveren 
noodzakelijk. www.geofort.nl

27 WO Kindertour Kasteel Heeswijk Elke woensdag kan je elk hoekje en 
donkere spelonk ontdekken van dit bijzondere kasteel tijdens een leuke en 
spannende rondleiding. Aanvang 13:30 uur. www.kasteelheeswijk.com

30 ZA STAR WARS: Identities komt naar Nederland! De exhibition hall naast 
CineMec in Utrecht Leidsche Rijn is van 30 september 2017 tot en met 11 
maart 2018 de thuishaven van deze unieke Star Wars tentoonstelling met 
niet alleen originele kostuums, rekwisieten en de favoriete personages uit 
de meeste epische filmreeks ooit, maar ook met een unieke identity quest. 
What forces shape you? Info en tickets: www.starwarsidenties.nl

SEPTEMBER

OKTOBER
1 ZO Muziekgebouw Eindhoven Wij willen muziek Kwartetten met 

Beethoven. Een leuke muzikale kennismaking met Beethoven. 6+ Aanvang 
14:15 www.muziekgebouweindhoven.nl

1 ZO Berlicum Kamelensafari bij kamelenmelkerij Smits Altijd al eens op een 
echte kameel willen rijden? Dat kan vandaag bij de enige kamelenmelkerij 
van Europa.  Ook kan je kleine kameeltjes de fles geven en nog veel meer. 
Aanvang 14:00 uur. Reserveren is verstandig 
www.webshop.kamelenmelk.nl/nl/kamelensafari

4 WO Dierendag
TIP: Kinderboekenweek 2017.  Van 4 t/m 15 oktober is het weer 

Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 'Gruwelijk Eng!' Ook bij jou in de 
buurt is er dan in bibliotheken en boekhandels van alles gruwelijks engs te 
beleven!  www.kinderboekenweek.nl

TIP Première Dikkerje Dap. Vanaf nu draait deze leuke film, natuurlijk 
geïnspireerd door het bekende kinderversje van Annie M.G. Schmidt, in de 
bioscoop. Je staat vast paf!

7 ZA Weekend van de Wetenschap Dit weekend kan je van alles leren, 
ontdekken en natuurlijk zelf experimenteren over en met wetenschap 
en technologie. De meeste activiteiten zijn gratis, dus dat is mooi 
meegenomen. Kijk op de site wat er bij jou in de buurt te doen is! 
www.hetweekendvandewetenschap.nl

11 WO Rosmalen Landgoed de Wamberg Geniet van de herfst op dit prachtige 
landgoed. Ook worden hier regelmatige leuke activiteiten georganiseerd. 
www.ivn-s-hertogenbosch.nl
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wijwillenmuziek.nl

Kinderconcerten
 

2017-2018

ZO 17 september Pannenkoekconcert: Maya zingt de wereld rond (3+)

ZO 1 oktober Wij Willen Muziek: Kwar tet ten met Beethoven (6+)
ZO 22 oktober Pannenkoekconcert: Picco lino Filmconcert (2+)

ZO 19 november Wij Willen Muziek: De Vier Jaargetijden met Angela Schijf & Vivaldi Consort (6+)
ZO 26 november Wij Willen Muziek: Dirk Scheele – 

Peper noten pret (2+)
WO 27 december Pannenkoekenfestival: Met o.a. De Stilte, De Magische Piano en Jeroen Schipper (2+)

ZO 19 november 
De Vier Jaargetijden 

  Tickets & Info:
MuziekgebouwEindhoven.nl
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OKTOBER
13 VR Nationale Archeologiedagen In onze bodem zijn tal van sporen terug te 

vinden van onze voorouders. Zo leren we veel over hoe ze leefden, wat ze 
deden en nog veel meer. Dit weekend (13,14 & 15 oktober) mag je mee 
helpen graven om dat interessante verleden te ontdekken.  Op de site kan 
je een lokatie bij jou in de buurt vinden. www.archeologiedagen.nl

14 ZA Spoorwegmuseum Utrecht Techlab Ontdek alles over de techniek achter 
trein, zowel die van vroeger als nu. Doe zelf proefjes met stoom en stroom. 
Leuk voor in de herfstvakantie! Tot en met april 2018. 
www.spoorwegmuseum.nl 

15 ZO Berg en Dal Amusementpark Tivoli Happy Halloween! Kom tijdens de 
herfstvakantie lekker griezelen in dit leuke amusementspark! Elke dag zijn 
er leuke activiteiten. www.parktivoli.nl

18 WO Klokhuis MaakLab Festival bij Beeld en Geluid in Hilversum
Dingen maken is leuk! In navolging op de NTR-uitzendingen van 'Klokhuis 
maakt' en het succesvolle 'Klokhuis MaakLab' van Beeld en Geluid, kun je 
tijdens de herfstvakantie opnieuw lekker aan de slag. In deze vakantie vindt 
namelijk het Klokhuis MaakLab Festival plaats, bij Beeld en Geluid. Kom 
knutselen, timmeren en maken! Kijk voor de agenda en meer informatie op:
www.beeldengeluid.nl/maaklab

22 ZO Muziekgebouw Eindhoven Pannenkoekconcert Piccolino Filmconcert. 
2+ Aanvang 11:00 uur. Elke 3e zondag kan je in het muziekgebouw terecht 
voor een pannenkoekconcert. Elke maand is er ander thema, maar wat wel 
elke maand hetzelfde is de heerlijke pannenkoek!
www.muziekgebouweindhoven.nl

27 VR Sportiom Discozwemmen Elke vrijdagavond kan je hier discozwemmen. 
Een DJ draait de laatste hits en natuurlijk is het zwembad sfeervol verlicht. 
18:00-21:00 uur. www.sportiom.nl

28 ZA Nacht van de Nacht Verlichting is natuurlijk heel prettig voor ons mensen 
als het donker is, maar veel dieren hebben last van al dat licht van ons. Het 
mag dus wel wat minder. Diverse milieu- en natuurorganisaties vragen op 
deze avond/nacht aandacht voor dit probleem d.m.v. leerzame maar ook 
leuke activiteiten. Zie site. www.nachtvandenacht.nl

31 DI Halloween!
COMING 

UP
Dun elfde van dun elfde 2017 www.oeteldonk.org
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