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Voorwoord 

Welkom bij OpstapmetLisa! 

Wij zijn een team van vrouwen van 30+ en vinden dat ons dagelijks leven af en toe wat 

opschudding kan gebruiken. Dus gaan wij op zoek naar bijzondere locaties en activiteiten 

en delen die in dit e-book met jou. Ditmaal zijn wij op zoek gegaan naar de leukste 

musea en theater die Nederland rijk is. 

En dat zijn er heel veel. In onze zoektocht hebben wij maar liefst 206 theater en 412 

musea gevonden. En dan hebben wij er vast nog enkelen over het hoofd gezien. Helaas 

kunnen wij niet alle musea en theaters in dit e-book benoemen. Daarom hebben we de in 

onze ogen leukste, meest bijzondere en meest opvallende voor je uitgekozen. Je vindt ze 

onderverdeeld per provincie terug in deze gids. 

Bereid je met deze gids voor op jouw museum of theaterbezoek en haal alles uit je 

bezoek. 

www.opstapmetlisa.nl 
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Zuid-Holland 

In Zuid-Holland is voor ieder wat wils en van alles te beleven. Genieten van de 

Nederlandse kust, winkelen, eten en verblijven in een van de vele steden. ‘De boer op’ in 

de kleinere rustieke dorpen of op zoek naar het buitenleven op een van de Zuid-

Hollandse eilanden. 

Ook als het gaat om kunst, cultuur en creativiteit is er van alles te doen. Iedere plaats 

heeft zijn eigen karakteristieken, bekendheden en geschiedenis. En alle verhalen 

hierachter zijn even speciaal en bijzonder. 

De leukste musea van Zuid-Holland 

Zo staat Leiden bekend als studentenstad. En juist door de grote hoeveelheid kennis en 

onderzoek dat hier wordt ontwikkeld en uitgedragen, is Leiden en omgeving een absolute 

aanrader voor één of meerdere museumbezoeken.  

Cultuur en geschiedenis 

Zo leren we in Leiden alles over de mensheid en het 

verleden bij het Museum Volkenkunde en het 

Rijksmuseum van Oudheden. Bij Rijksmuseum 

Boerhaave draait alles om wetenschap en innovatie.  

Hoe zijn elektriciteit, licht en de telefoon ontstaan? Hoe 

is men zo ver gekomen dat wij stappen konden zetten 

in de medische ontwikkelingen en zelfs in de 

ruimtevaart? 

Kennis en wetenschap 

Naturalis is hét nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Het 

ontstaan van de aarde, evolutie en de natuur zijn hier de basis. En bij Naturalis vinden ze 

het belangrijk om je al van jongs af aan te leren goed voor de natuur te zorgen. Zij 

hebben hun museum dan ook zo ingericht dat jong en 

oud hier kunnen zien, doen en beleven.  

Bij Corpus in Oegstgeest, nabij Leiden, leer je alles 

over het menselijk lichaam. Ook hier wordt het verhaal 

van het museum vertelt op een manier dat het voor alle 

leeftijden begrijpelijk, leuk en leerzaam is. 

Rotterdamse musea 

In Rotterdam word je meegenomen naar de tijd van de 

Tweede Wereldoorlog in Museum Rotterdam ’40-‘45. Museum Boijmans van Beuningen 

vertelt je van alles over Europese kunst en bij het Maritiem Museum ga je mee op reis 

door het maritieme verleden en heden in eigentijdse tentoonstellingen voor grote én 

kleine avonturiers. 
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De ontwikkeling van tuin- en kassenbouw 

In het Westland draait een groot deel van het leven 

om de tuinbouw. Grote getalen aan groente, fruit en 

bloemen worden hier gekweekt en geëxporteerd. 

Je leert hier op verschillende plekken meer over. In 

het Westlands Museum wordt dan ook alles vertelt 

over de Streek- en Tuinbouwhistorie.  

 

Bij de Westlandse druif leer je alles over de 

druiventeelt en de glastuinbouwindustrie. En De 

Timmerwerf in De Lier vertelt het verhaal van 

een van de oudste ambachten van de wereld, 

het timmermansvak. 

Historisch Delft 

Ook in Delft kan 

je volop kennis en cultuur snuiven. Zo heb je hier het 

Techniek Museum in het Science Centre Delft zitten, leer 

je van alles over de medische zorg door de eeuwen heen 

in Museum De Grifioen en ontdek je bij Royal Delft alles 

over het wereldwijd beroemde Delfts Blauw. 

Natuurlijk staat Delft ook bol van geschiedenis 

en kunst. Bij Museum Prinsenhof ontdek je 

verhalen over Willem van Oranje, Delfts Blauw 

en de Delftse Meesters. En bij het Vermeer 

Centrum ervaar je het leven, verhaal en werk 

van de 17de-eeuwse schilder Johannes 

Vermeer. 

Een museumbezoek in onze Hofstad 

Den Haag is waarschijnlijk een van de meest toeristische trekpleisters van Zuid-Holland 

als het om musea gaat. Alleen al in de omgeving van de Haagse Hofvijver vind je er 5: 

De Gevangenpoort, het Haagsch Historisch Museum, Museum Bredius, het Mauristhuis 

en de onwaarschijnlijke kunst van Escher in Het Paleis. Maar ook het Museon is een plek 

vol kennis, wetenschap en innovatie die niet mag worden overgeslagen.  

En wat denk je van het prachtige 

Panorama Mesdag en Museum 

Beelden aan Zee in Scheveningen 

en de historische auto’s, koetsen en 

motorfietsen in het Louwman 

Museum?  
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Bijzondere theaters 

Natuurlijk kennen we allemaal wel de grotere theaters. Het Luxor Theater in Rotterdam 

en het AFAS Circustheater in Den Haag. Maar er zijn nog veel meer kleine theaters  in 

Zuid-Holland waar hele mooie en bijzondere voorstellingen worden gegeven.  

Bijna iedere stad in Zuid-Holland heeft wel haar eigen 

theater of schouwburg waar middelgrote voorstellingen en 

landelijke theaterproducties te vinden zijn. Houd dus 

vooral ook het programma van je eigen stadsschouwburg 

in de gaten. 

Nieuw talent 

Zo heb je in Den Haag Korzo Theater, waar jonge, 

getalenteerde artiesten een avontuurlijk podium krijgen en 

er verschillende moderne dansproducties ontstaan. De 

programma’s in het Korzo theater brengen je dicht bij 

huidige talenten en die van de toekomst. 

Avondje uit op zijn Rotterdams 

Theater Rotterdam (TR) is een theater gezelschap dat je vindt op twee locaties in 

Rotterdam. De voormalig Rotterdamse Schouwburg en het oude Ro Theater. Dit 

gezelschap doet er alles aan om je meer te geven dan gewoon een avondje uit. Zij gaan 

voor een ‘avondje aan’. Aan het denken en aan het praten.  

Ze willen je doen schudden, je bevragen in je mentaliteit, je in ongemak brengen. Dat 

betekent niet dat het saai, moeilijk of abstract moet zijn. In tegendeel. De programmering, 

vol actualiteit, maatschappelijke urgentie en artistieke vernieuwing is toegankelijk voor 

iedereen. 

Ook bij MAAS theater en dans krijgt jong en 

aanstormend talent volop gelegenheid zich te 

ontwikkelen en bewijzen. Naast de verschillende 

voorstellingen worden hier ook verschillende leuke 

en creatieve workshops gehouden om talenten 

verder te ontwikkelen. 

Poppentheater voor jong en oud 

In Dordrecht vind je een heus Poppentheater: Poppentheater Damiet van Dalsum. 

Vroeger werd hier met handpoppen gespeeld. Totdat in 1980 de marionetten hun intrede 

deden. Toen speelde Damiet alleen nog voor kinderen. Haar eerste voorstelling voor 

volwassenen was “Op het Oog”. Deze voorstelling is veel in het buitenland op festivals 

gespeeld. Vervolgens zijn ze gaan werken met schimmen en andere materialen. Damiet 

heeft 25 jaar lang het grote Internationaal Poppentheater Festival te Dordrecht 

georganiseerd en geprogrammeerd. Momenteel speelt ze in haar huis-theater aan de 

Aardappelmarkt poppentheater voorstellingen voor groot en klein.  

Koninklijk theater 
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Wil je eens op koninklijke wijze naar 

een voorstelling kijken? Dan wordt je 

bij de de Koninklijke Schouwburg op je 

wenken bediend. Dit prachtige theater 

straalt een en al vorstelijkheid en 

allure uit.  

Neem plaats op een van de statige 

balkons en kijk, geniet en bewonder 

de voorstelling van jouw keuze.  
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Uitgelicht: Theater Korzo 

Het intiemste theater van Den Haag 

In het hart van het oude centrum van Den Haag, staat het Korzo theater. Achter de 

smalle gevel gaat een licht, intiem en eigenzinnig podium schuil. Korzo is al meer dan 

dertig jaar een toonaangevend huis voor muziek, dans, theater en contemporary circus.  

 

Korzo investeert in jong talent en maakt 

voorstellingen voor iedereen die verder kijkt dan zijn 

of haar neus lang is en zin heeft in een ‘net-even-

anders-dan-anders’ theateravond. Geniet van 

talentvolle dans- en theatermakers, Haagse 

ensembles en bands uit alle windstreken.  

 

Festivals 

Van moderne dans tot circus, hedendaagse muziek en 

Indiase dans: Korzo organiseert diverse festivals door 

het jaar heen. Houd je ogen open voor Cirque Mania, 

India Dans Festival en het nieuwe Feyerabend. Samen 

met Nederlands Dans Theater bundelen we de 

krachten om aanstormende dansmakers optimaal te 

begeleiden met dansevenementen als Here we live 

and now en Up & Coming Choreographers.  

 

Familievoorstellingen 

Voor de allerkleinsten presenteren we spannende, ontroerende en grappige 

voorstellingen in allerlei genres. Er zijn al voorstellingen voor kinderen vanaf 4 jaar. 

 

Op tournee 

Vanuit thuisbasis Den Haag werken getalenteerde 

choreografen aan nieuwe voorstellingen en brengen 

deze op tournee in binnen- en buitenland. Meestal als 

avondvullende voorstellingen, maar ook in spannende 

combinatieprogramma’s zoals DansClick. Korzo 

producties zijn over de hele wereld te zien, van Den 

Haag tot Maastricht en van Scandinavië tot Azië. 

 

Contactinformatie 

Prinsestraat 42 

Den Haag 

070 363 75 40 

www.korzo.nl 

 

mailto:www.korzo.nl
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Noord-Holland 

Noord-Holland staat uiteraard bekend om Amsterdam, 

maar ook om kaasstad Alkmaar, shopstad Haarlem, 

Vissersstad Volendam, leuke historische steden zoals 

Marken, Edam en Monnickendam en een rijke cultuur. En 

wist je dat het Waddeneiland Texel ook bij Noord-Holland 

hoort? Je vindt hier dan ook veel leuke musea en theaters. 

Teveel om op te noemen zelfs.  

De leukste musea van Noord-Holland 

Museumbezoek in de hoofdstad 

We beginnen in de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. Hier vind je onder andere het 

Frans Hals Museum. Kunstliefhebbers kunnen dit museum tijdens een bezoek aan 

Haarlem zeker niet overslaan.  

Artistiek en informatief 

In Amsterdam zijn er natuurlijk heel veel 

musea te vinden. Het Rijksmuseum 

bijvoorbeeld met de prachtige Nachtwacht, 

maar ook het Scheepsvaartmuseum waar 

veel georganiseerd wordt voor kinderen. 

Vergeet tijdens je bezoek ook zeker het 

Anne Frankhuis niet! Bestel wel van tevoren 

kaarten want dit museum is heel populair 

onder toeristen.  

Een ander museum dat je niet mag overslaan is het Sex Museum. Vooral heel leuk met 

vriendinnen of pubers.  

Eén groot openluchtmuseum 

Officieel is De Zaanse Schans geen museum 

maar zo wordt het wel gezien. Dit dorp is 

prachtig met al haar karakteristieke en 

authentieke houten huizen, molens en 

ambachten. Ook vanaf het water is De Zaanse 

Schans zeker een aanrader!  

De Zaanse Schans doet je even vergeten dat 

je in het drukbevolkte Noord-Holland bent! 

In Enkhuizen vind je het Zuiderzeemuseum.  

Dit museum is in 1948 opgericht met als doel ervoor te zorgen dat de geschiedenis 

rondom de Zuiderzee en zijn vissers niet verloren gaat. Het museum is grotendeels een 

openluchtmuseum en daardoor ook heel leuk te bezoeken met kinderen. 
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Kaas en de Beatles  

In Alkmaar vind je uiteraard een museum dat 

gericht is op kaas: Het Hollands Kaasmuseum.  

Dit is een leuk interactief museum dat je van alles 

leert over kaas. Het Hollands Kaasmuseum is 

met recht het lekkerste museum van Nederland!  

Ben je fan van de Beatles? In Alkmaar vind je ook 

het Beatles Museum. Dit museum is ontstaan 

vanuit een uit de hand gelopen hobby van een 

superfan. 

Museum aan de kust 

Uiteraard mag een museum aan de Nood-Hollandse kust niet in het rijtje ontbreken. Het 

Zandvoorts Museum vertelt het verhaal hoe deze vissersplaats uitgroeide tot de moderne 

badplaats van nu.  

Een bijzondere belevenis 

Eigenlijk is Volendam ook één groot 

openluchtmuseum. Bezoek de haven, bekijk 

(en poseer in) Volendamse klederdracht en 

proef een lekker vers visje. Voor een virtuele 

belevenis voor alle leeftijden bezoek je de 

Volendam Experience. Ga terug naar het jaar 

1916 waarin een flinke storm de havenstad 

flink teisterde. Trotseer de woeste golven met 

de Oculus Rift en beleef een waar avontuur!  
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Bijzondere theaters 

Theaters zijn er ook in overvloed in Noord-Holland. Zo zijn er de bekende, grote theaters 

maar we besteden ook zeker aandacht aan de kleinere, verstopte parels onder de 

theaters. 

Grote namen 

Iedereen moet een keer in zijn leven Koninklijk 

Theater Carré hebben bezocht. In dit prachtige 

theater staan naast grote namen als Jochem 

Myer, Claudia de Breij en René Froger 

gelukkig ook minder grote namen op het 

podium. En dat in een prachtige ambiance. 

Ook het DeLaMar Theater is de moeite waard. 

En de Kleine Komedie wordt vaak genoemd 

als het leukste theater van Nederland  

Toneel én film 

De Toneelschuur in Haarlem is niet alleen een 

theater maar ook een filmhuis. Dit theater bestaat al 

meer dan 50 jaar en is daarom een begrip in 

Haarlem.      

Voor de allerkleinsten is er Kindertheater Toverknol. 

Toverknol heeft ook een vestiging in Amsterdam en 

in Utrecht en is speciaal voor kinderen. Je kan er 

ook terecht voor verjaardagsfeestjes!  

Theater in Alkmaar 

In Alkmaar vind je het TAQA Theater de Vest. Hier worden grote voorstellingen 

afgewisseld met ingetogen, kleinere stukken. Alles 

passeert de revue. Van dans tot musical en van opera 

tot komedie. Voor ieder wat wils dus!  

Bij de Karavaan is een theater op locatie, een reizend 

theater dus! Karavaan heeft voorstellingen door heel 

Alkmaar.  

Magie en vingervlugheid 

Wanneer je met kinderen in Aalsmeer een 

theater wil bezoeken, dan is Roy’s Magic 

Theater zeker een aanrader!  

De broers en tevens illusionisten Roy en Justin 

Huiskens laten je graag versteld staan van hun 

goochelkunsten. Goochelshows zijn leuk voor 

jong én oud! Kinderpartijtje, high tea of 

dinershow? Ze doen het allemaal!   
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Lekker in de buitenlucht  

In Amstelveen vind je het Amsterdamse 

Bostheater. Daar kan je genieten van 

theater, concerten en kindervoorstellingen 

in het Amsterdamse Bos. Omdat de 

voorstellingen buiten zijn, vinden ze vooral 

in het voorjaar en in de zomer plaats. Er 

zijn ook voorstellingen voor kinderen zoals 

die van de bekende boekenserie “De 

Boomhut”. Voor ieder wat wils dus!  

Klein maar fijn  

Het Pop-en Cultuurhuis PX richt zich naast bekende namen, vooral op plaatselijke 

theatergroepen en amateurs. Hun doel is om jongeren en andere geïnteresseerden uit 

met name Volendam en Edam kennis te laten maken met kunst en cultuur. Kom ook 

genieten van (muziek)theater, toneel, musicals, cabaret, concerten en 

kindervoorstellingen.  

Lekker eten en drinken 

Bij Theater de Omval in Diemen kan je niet 

alleen genieten van theater en film, maar ook 

van lekker eten en drinken. Overdag wordt 

de lunch verzorgd in samenwerking met 

Philadelphia Zorg en medewerkers met een 

beperking. In de avond kan je een lekker 

diner nemen om daarna te genieten van een 

leuke voorstelling of een boeiende film.  

Speciaal voor kinderen 

Theater de Purmaryn in Purmerend heeft 

naast voorstellingen voor volwassenen ook 

een heel uitgebreide theateragenda voor 

kinderen. Er is zelfs al een voorstelling voor 

piepjonge kindjes vanaf 1 jaar. Ook de 

voorzieningen zijn hierop ingericht. Ook voor 

kinderfeestjes kan je bij de Purmaryn terecht. 
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Uitgelicht: Kaasmuseum en Dagje Alkmaar 

‘Het ware verhaal van koe tot kaas’  

In het Hollands Kaasmuseum beleef je de rijke geschiedenis van de kaas- en 

zuivelindustrie in Nederland. Van kleine, boerenkaasmakerijen tot de moderne 

kaasfabrieken. Van koetjes en kalfjes tot jonge en oude kaas.   

Leuk, lekker, luchtig, leerzaam  

Het Kaasmuseum is gevestigd in het prachtige, 

historische Waaggebouw in het hartje van de 

Alkmaarse binnenstad.  

Op een interactieve manier vertellen we alles over 

kaas, de kaasstad en kaaskoppen. Maar ook over 

bacteriescheetjes die gaten in de kaas maken en 

waarom melkkoeien geen uien mogen eten. En nog 

veel meer voor slechts € 5,- per volwassene of 

gratis met de museumjaarkaart. 

Say Cheese, say Alkmaar 

Een bezoek aan het Kaasmuseum duurt 

gemiddeld een uur. Goed te combineren 

dus met een bezoek aan de traditionele 

kaasmarkt (vrijdags van april tot oktober 

van 10:00 tot 13:00 uur). Maar ook op 

andere dagen valt er genoeg te genieten 

in het gezellige centrum van Alkmaar.  

Talloze leuke winkels, terrassen en 

restaurants. Ideaal voor een leuk uitstapje 

met vriendinnen. 

 

Vorig jaar bezocht de muzikale meidengroep “De Meisjes 

met de Wijsjes” het Kaasmuseum en Alkmaar.  

 

Ieder kwartaal gaan zij op pad om ons ‘knolle knolle’ land 

te (her)ontdekken. Voor hun zevende vlog reisden zij af 

naar Alkmaar. Bekijk hier de leuke vlog die zij maakten:  

 

 

Contactinformatie 

Waagplein 2 

1811 JP Alkmaar 

www.kaasmuseum.nl 

info@kaasmuseum.nl 

http://www.kaasmuseum.nl/
mailto:info@kaasmuseum.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ve8dubJeviw
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Utrecht 

Utrecht wordt door veel mensen gezien als het centrum van het land. In de zakelijke 

wereld worden dan ook veel evenementen vanuit Utrecht georganiseerd. Voor iedere 

relatie uit het land is Utrecht namelijk redelijk aan te reizen.  

Niet voor niets dat de grote Jaarbeurs en het 

Beatrixgebouw zich in de hoofdstad van deze 

provincie bevinden.  

Maar ook voor de consument is de procincie 

Utrecht een ideale plek om er lekker op uit te gaan. 

In de stad Utrecht kan je leuk winkelen, lekker eten, 

een avondje op stap en in de zomer neervlijen op 

een van de terassen die de stad rijk is.  

Maar ook in de omliggende steden en dorpen is er van alles te doen. Lekker naar buiten 

in de Utrechtse Heuvelrug, op zoek naar typisch Hollandse plekken zoals Woerden of 

lekker recreëren in het groen en aan het water bij Maarssen of Vinkeveen. 

De leukste musea van Utrecht 

In de provincie Utrecht vind je veel verschillende soorten 

musea. Zo heb je in Amersfoort het Cavaleriemuseum en 

het Mondriaanhuis. In Bunnik het Waterliniemuseum Fort 

Vechten en het Nationaal Militair Museum in Soest.  

Leuk voor kinderen 

Maar er zijn in Utrecht ook veel musea te vinden 

die vooral leuk zijn om met kinderen een bezoek 

aan te brengen. In de hoofdstad zelf kan je 

bijvoorbeeld kiezen voor het Spoorwegmuseum, 

Museum de Speelklok en het Nijntjemuseum.  

Op bezoek bij een heus kasteel 

Dankzij de vele landgoederen die de provincie rijk 

is, vind je hier ook veel kastelen en landhuizen. En 

een groot deel daarvan zijn ook nog eens open 

voor publiek. Misschien ben je zelf al eens bij Slot 

Zeist geweest of Paleis Soestdijk.  

Maar er zijn nog veel meer minder bekende 

kastelen en landhuizen, zoals Kasteel de Haar, 

Kasteel Amerongen en Slot-Zuijlen. Veel van deze kastelen hebben een prachtige 

kasteeltuin en organiseren verschillende rondleidingen voor jong en oud.  

En wanneer je maar geen genoeg kan krijgen van prachtige tuinen, dan is De Botanische 

Tuinen Utrecht een absolute aanrader. Je vindt ze op en rondom het 19de-eeuwse Fort 

Hoofddijk en hebben 9.000 verschillende plantensoorten van over de hele wereld. 
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Bijzondere theaters 

Als er wordt gesproken over theater in Utrecht, denken wij natuurlijk allemaal aan het 

Beatrix theater. Een prachtig theater in het centrum van Utrecht. Menig grote en 

internationale producties zijn hier opgevoerd. Maar Utrecht is nog meer theaters rijk waar 

veel verschillende, uitdagende en vermakelijke vormen van theater huishouden.  

Zo heb je Theater Utrecht. Een theatergezelschap dat 

is gehuisvest in de Paardenkathedraal. Ze brengen 

hoogtepunten en klassiekers uit het toneel en de 

literatuur, en zetten die naar eigen hand in 

uitdagende, betrokken en hoogwaardige 

voorstellingen met een sterk muzikaal karakter. 

Studentenkoos 

Achter Theater Kikker zit een hele geschiedenis. In 1972 zijn zij ontstaan vanuit een 

studentenvereniging waar ze zich als amateurs bezighielden met politiek theater, 

cursussen, poëzie-leesavonden, folkmuziek, links cabaret en jeugdtheater. Inmiddels is 

Theater Kikker uitgegroeid tot een professioneel theater waar het programma veelzijdig 

is: eigentijds toneel, moderne dans en jeugdtheater. In het programma focust Theater 

Kikker zich bovendien op de eigen stad: Utrechtse makers, groepen en plaatselijke 

festivals.  

Theater voor de kleintjes 

Speciaal voor de kleinste kinderen onder ons bestaat 

Theater Lombok. Een intiem theater dat diverse 

voorstellingen aanbiedt voor kinderen vanaf 2 jaar. 

Ze prikkelen de fantasie met poppentheater, mime, 

dans- en muziekvoorstellingen. En als klap op de 

vuurpijl kunnen de kinderen zich voor en na de 

voorstelling lekker uitleven in de grote speeltuin voor 

het pand. 

In Woerden vind je ook een bijzonder theater; Het Klooster, als enige theater in 

Nederland dat is gebouwd in een voormalige kloostertuin, waar kunst en cultuur 

samenkomen. Iedereen, van jong tot oud, kan er kennismaken met alle vormen van 

theater, muziek en dans. 

Opera uit New York 

Theater de Speeldoos vind je in Baarn. Naast hun 

gevarieerde theateraanbod vertonen ze ook 

wekelijks populaire bioscoopfilms. En ze vertonen 

als enige schouwburg in Nederland de top opera’s 

van The Metropolitan Opera in New York, via een 

rechtstreekse satellietverbinding op het filmdoek. 

Zeker een aanrader om eens mee te maken. En 

met een speciaal opera- arrangement wordt het 

zeker een bijzonder avondje uit. 
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Theaterschool 

Nog een theater dat zich sterk maakt voor talentontwikkeling is Aan de Slinger in Houten. 

Naast hun uitgebreide programmering op het gebied van theater film en event, hebben 

ze ook hun eigen theaterschool.  

Aan de Slinger biedt kwalitatieve jeugdtheaterlessen waarin kinderen worden uitgedaagd 

op verschillende fronten. Daarbij staat plezier natuurlijk voorop! De kinderen hebben les 

in het theater, nemen een kijkje backstage, bezoeken voorstellingen en de 

productieklassen spelen zelfs voorstellingen in de Theaterzaal. 
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Uitgelicht: Botanische Tuinen Utrecht 

‘De mooiste planten uit de hele wereld!’  

Op en rondom het 19de-eeuwse Fort Hoofddijk op het Utrecht Science Park vind je de 

Botanische Tuinen. Hier groeien ruim 9.000 soorten planten van over de hele wereld.  

Op ontdekkingstocht in de Tuinen 

Maak een wandeling en merk dat de tuindelen allemaal 

hun eigen karakter hebben. Je start bij de twaalf meter 

hoge Rotstuin. Wat soortenrijkdom en oppervlakte betreft, 

een van de grootste rotstuinen van Europa.  

De Evolutietuin is een echte onderwijstuin. Hier bekijk je 

de verwantschapslijnen tussen verschillende planten- 

soorten. Loop vervolgens door via de Vogelkijkhut naar het Bijenhotel en de Ontdektuin. 

Hier kan je de planten naast ruiken en zien, ook voelen, proeven en zelfs horen!  

In de Tropische kassen waan je je in een oerwoud. Een aantal 

maanden per jaar is hier het Tropisch vlinderfestival. Prachtig 

gekleurde vlinders, zoals knalblauwe morpho’s, 

smaragdgroene pages, handgrote atlasvlinders en vrolijk 

gekleurde passiebloemvlinders.  

Via het Bamboebos kom je langs 

de fortgracht terug bij de ingang, 

waar je lekker op het terras van 

Tuincafé Botanica kan zitten voor 

heerlijke biologische broodjes, huisgemaakte soepen, 

versgeperste sappen en fairtrade koffie. 

Leuk, informatie en leerzaam 

Het hele seizoen worden er rondwandelingen, exposities, workshops en cursussen 

georganiseerd. Cursussen over plantenkennis of tuinontwerp en –onderhoud, tot 

workshops tuinfotografie of botanisch tekenen en schilderen. Meer over de activiteiten 

vind je op www.uu.nl/botanischetuinen/nieuws-en-agenda 

Natuurlijk worden kinderen niet vergeten! In de Botanische Tuinen is van alles te 

ontdekken en het is een ideale plek om lekker actief bezig te zijn. Er zijn allerlei 

activiteiten en een kinderspeurtocht. Kijk op www.uu.nl/botanischetuinen/bezoekers/voor-

kinderen.  

 

Contactinformatie 

Budapestlaan 17 

3584 CD Utrecht 

030 253 1826 

Dagelijks geopend van 1 maart tot 1 december van 10:00 tot 16:30 uur 

http://www.uu.nl/botanischetuinen/nieuws-en-agenda
http://www.uu.nl/botanischetuinen/bezoekers/voor-kinderen
http://www.uu.nl/botanischetuinen/bezoekers/voor-kinderen
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Noord-Brabant 

Als je aan Noord-Brabant denkt, denk je al snel aan gezelligheid. De gastvrije karakters 

van de Brabanders, leuke steden vol gezellige terrassen en natuurlijk Carnaval. 

Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda zijn absolute aanraders voor een weekend 

weg.  

Noord-Brabant staat vol met vakantieparken waar 

vanuit je ook prima een leuke trip of dagactiviteit kan 

plannen. En Noord-Brabant staat natuurlijk ook 

bekend om haar twee grote attracties: De Efteling en 

De Beeksebergen. Daarnaast zijn er nog eens 5 

verschillende dierentuinen: Zoo Veldhoven, BestZOO, 

Dierenrijk, Dierenpark Zie-ZOO en ZooParc Overloon. 

Maar in Noord-Brabant kan je ook volop genieten van 

het buitenleven en de natuur. Zo zijn er twee Nationale 

Parken: De Biesbosch en de Loonse en Drunense 

Duinen. Zeker aanraders om lekker de gaan 

wandelen, fietsen, paardrijden of varen. 

Ook de musea en theaters zijn goed vertegenwoordigd 

in Noord-Brabant. Tijdens onze zoektocht hebben wij 

er al meer dan 70 gevonden. Je vindt hier een overzicht van de meest opvallende. 

De leukste musea van Noord-Brabant 

Noord-Brabant is trots op haar ambachten. Waarschijnlijk daarom dat er veel musea te 

vinden zijn waar het allemaal om ambachten draait.  

Zo heb je bijvoorbeeld in Asten Museum Klok & 

Peel, in Dongen Museum De Looijerij, in Tilburg het 

Textielmuseum en in Valkenswaard het Nederlands 

Steendrukmuseum en het Valkerij en Sigarenmakerij 

Museum.  

En in Oosterhout vind je een heus speelgoed en 

carnavals museum.  

In het Kempenmuseum leer je hoe het Nederlandse boerenleven er vroeger uit zag. Het 

museum staat landelijk bekend als ‘beste uitje’. Er is dan ook van alles te beleven.  

Naast hun vaste collecite van unieke gebruiksvoorwerpen worden er regelmatig 

bijzondere tentoonstellingen en leuke activiteiten georganiseerd.  
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Respect voor oorlogsgeschiedenis 

Ook de Eerste en Tweede Wereldoorlog krijgen in Noord-Brabant een respactabel 

podium. Zo ga je bij de Bevrijdende Vleugels in Best terug naar de tijd van de bevrijding. 

Ze hebben een bijzondere collectie inclusief tanks, vliegtuigen, diorama's, foto's en 

wapentuig dat daadwerkelijk is gebruikt 

tijdens Operatie Market Garden.  

En in Oorlogsmuseum Overloon vind je 

overblijfselen van de slag bij Overloon. Dit 

museum vertelt de verhalen van diegenen 

die vielen voor de vrijheid en eert hen op 

deze manier zodat ze niet vergeten worden. 

Lichtstad Eindhoven 

In Eindhoven leer je alles over de industriële revolutie, doorontwikkelingen en innovatie 

in het DAF Museum, Philips Museum en Eindhoven Museum. 

Kunst in Brabant 

Maar ook kunst blijft niet onopgemerkt. Zo kan je in Den Bosch de schilderijen van de 

familie Slager in Museum Slager bewonderen en in Zundert kan je naar het Vincent van 

GoghHuis. 

In het Markiezenhof in Bergen op Zoom vind je 

bovendien naast de vaste opstelling van de 

geschiedenis van de Heren en Markiezen van Bergen 

op Zoom, op dit moment ook verschillende werken uit 

het Rijksmuseum. 

Kastelen in Brabant 

Natuurlijk heeft ook Noord-Brabant haar eigen kastelen. Zo heb heb je bijvoorbeeld 

Kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode, Kasteel Dussen in Dussen en Kasteel 

Nemerlaer in Haaren. Bij deze laatste is het ook mogelijk om kinderfeestjes te vieren en 

verhalen-rondleidingen te krijgen. 

Een kasteel dat ook zeker een bezoek 

verdient is Kasteel Heeswijk. Dit kasteel 

weerspiegelt bijna 1.000 jaar macht, trots en 

cultuur van de Brabantse elite. André baron 

van den Bogaerde van Terbrugge, destijds 

Gouverneur des Konings in Brabant, gaf het 

rond 1835 zijn huidige allure. Nu 

verwelkomen zij jong en oud in het kasteel. 
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Bijzondere theaters 

Noord Brabant is niet in het bezit van een spraakmakend groot theater. Wel zijn er veel 

verschillende kleine en knusse theaterzalen te vinden waar een breed scala aan 

voorstellingen wordt gehouden.  

Zo heeft Den Bosch meerdere theaters. 

Bijvoorbeeld Theater aan de Parade, waar dit jaar 

zanger Waylon zijn opwachting zal maken. Maar 

ook de Verkadefabriek met haar twee 

theaterzalen, vijf filmzalen, een Clubzaal en een 

prachtig café-restaurant. Hier vinden overigens 

ook veel leuke festivals plaats, zoals Festival 

Cement, Theaterfestival Boulevard, November 

Music en het City Food & Film Festival. 

Volledig verzorgde theatershows 

In Breda heb je een volledige avond uit bij De Avenue. 

Hier worden verschillende spetterende, entertainende 

en herkenbare dinnershows georganiseerd. Zo kan je 

naar de WOW Dinnershow, That’s Entertainment, maar 

ook naar de Groeten uit Holland en Enge Buren show. 

Naast deze dinnershows wordt er een afwisselend 

programma van voorstellingen aangeboden van 

Ecstatic Dans, Pubquizzen en Salsa Jams. 

Theatervoorstellingen voor kinderen 

Ook is er in Noord-Brabant veel aandacht voor 

kinderen. Zo vind je in Drunen Poppentheater de 

Dwerg, en in Beek en Donk Poppentheater Kris-Kras. 

Maar ook bij Theaters Tilburg is het hele jaar door een 

uitgebreid programma voor kinderen en het hele gezin. 

Denk aan voorstellingen van Bumba, De Kleine 

Zeemeermin en Assepoester. Maar ook Nijntje op de 

fiets en Agent & Boef van het Prentenboekjesfestival. 

Openluchttheaters 

Er is in Noord-Brabant ook nog een andere bijzondere vorm van theater: Voorstellingen 

in de buitenlucht. Er zijn in Noord-Brabant namelijk maar liefst 15 verschillende 

Openluchttheaters. Je vindt ze onder andere in Mariahout, Heeswijk-Dinther, Someren, 

Oisterwijk, Uden en Overloon.  
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De theaters bieden een breed scala aan 

voorstellingen op het gebied van theater, 

cabaret, kleinkunst, muziek, circus en vele 

aanverwante activiteiten.  

Zo heeft bijna elk theater één of twee eigen 

speelgroepen: de jeugdtheatergroep voor 

de kindervoorstellingen en/of de “grote” 

speelgroep die familievoorstellingen of 

producties voor volwassenen brengt.  

Jong en oud, uit de omgeving van stad of dorp waar het theater is gevestigd, maken 

jaarlijks mooie voorstellingen van een meestal hoge kwaliteit. 
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Zeeland 

De provincie Zeeland bestaat uit verschillende eilanden. Omdat Zeeland aan de kust ligt 

kan je er heerlijk vertoeven. Maar Zeeland heeft ook een rijke geschiedenis. Bij een 

bezoek aan Zeeland is het dus zeker de moeite waard om een museum te bezoeken. En 

wat dacht je van de legende van Vliegende Hollander…  

De leukste musea van Zeeland 

Strijd tegen het water  

Een bekende gebeurtenis in de Zeeuwse geschiedenis 

is de grote watersnoodramp van 1953. Om deze 

gebeurtenis niet te vergeten is in Ouwerkerk (Schouwen-

Duiveland) het Watersnoodmuseum opgericht. Hier leer 

je alles over de watersnoodramp en de Delta Werken.   

Een andere plek waar je alles leert over de Delta 

Werken is Deltapark Neeltje Jans. Dit veelzijdige park is 

leuk voor iedereen! Zo is er de Delta Experience, een 

aquarium, een zeehondenshow een waterpark & fun en 

kan je er zelfs zwemmen met haaien!  

Nog meer zeehelden  

Kan je geen genoeg krijgen van het zeeverleden van Zeeland? Dan is het Zeeuws 

Maritien museum MuZEEuwm zeker een aanrader! Ontmoet zeeheld Michiel de Ruyter 

en ontdek alles over het maritieme verleden van Zeeland.   

Gekke uitvindingen  

In Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) vind je 

een museum wat bol staat van de 

vreemde uitvindingen: Bizarium. Je kan 

het zo gek niet bedenken of er heeft 

wel iemand iets voor uitgevonden. 

Maar of er altijd succes mee was?   

 

Leven in een bunker  

Op het eiland Walcheren ligt het door Bløf bekend 

geworden plaatsje Zoutelande. Maar wist je dat die 

kustplaats ook een aantal bunkers heeft? Bij het 

Bunkermuseum Zoutelande leer je alles het 

dagelijkse leven in een bunker.   
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De Vliegende Hollander  

Het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen is naast een belangrijke havenstad en heerlijke 

winkelstad, ook de plaats waar de legende van de Vliegende Hollander is ontstaan. Er is 

niet echt een museum te bezoeken over deze legende, maar je kan wel naar 

museumcafé De Vliegende Hollander. Dit café staat helemaal in het teken van de 

bekende legende en je kan meedoen aan een puzzeltocht!   

Mooie gevangenis   

In Zierikzee is een bezoek niet compleet als je niet naar 

Museum Gravensteen bent geweest. In dit prachtige 

monumentale pand was vroeger een rechtbank en gevangenis 

gevestigd. Je kan er een rondleiding krijgen en die is zeker de 

moeite waard.   

Bijzondere theaters 

In Zeeland zijn natuurlijk naast musea ook theaters te vinden. 

Wij hebben een selectie voor je gemaakt van de beste en meest 

bijzondere theaters van Zeeland.   

 

Theater en muziek 

Bij het Scheldetheater in het Zeeus-Vlaamse Terneuzen vind je naast grote producties 

ook ingetogen voorstellingen van plaatselijke gezelschappen. Ook is er veel aandacht 

voor muziek!   

Een sprookje  

Ook in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg kan je 

genieten van theater. In de Schouwburg Middelburg 

is van alles te zien voor alle leeftijden. Dus of je nu 

houdt van ballet, cabaret of muzikale sprookjes, het 

is er allemaal!  

Wegdromen met mooie films  

In Filmtheater Zierikzee kan je naast prachtige, 

grappige en ontroerende theaterproducties, ook genieten van heerlijke films. Ze hebben 

er echt heel veel en er zit voor iedereen wel iets bij. Naast de actuele bekende films kan 

je er ook genieten van minder bekende films die je hart zeker zullen stelen.    

Alles onder één dak  

Bij het CCXL Theater in Vlissingen heb je alles onder één dak! Naast theater en een hele 

hoop muziekvoorstellingen, kan je er namelijk ook heerlijk naar de film! Ook aan de 

kinderen is gedacht. Zo is er een speciaal kindertheater-aanbod en krijgen de jongste 

bezoekers korting op een filmkaartje. Na afloop kan je er heerlijk bijkomen in het 

Cinecafé. Je kan daar zelfs een complete maaltijd bestellen!  
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Theater op het strand  

Wil je eens wat anders dan anders? Bezoek 

dan zeker het Strandtheater Houten Kaap in 

Ouddorp Duin. Dit is een nieuw gebied vlak 

achter de duinen, met dus ook een 

gloednieuw theater.  

In de zomer wordt er van alles georganiseerd 

op het strandplein buiten. En het hele jaar 

door kan er genoten worden van 

voorstellingen, muziek, films, cabaret, shows 

en workshops. Ook zijn er veel 

voorstellingen voor kinderen!  

Klein maar fijn  

Op het eiland Walcheren in de plaats Nieuw- en Sint Joostland vind je Theater De 

Wegwijzer. Theater de Wegwijzer hoopt terug te vinden wat grote theaters zijn 

kwijtgeraakt, namelijk echt contact met bezoekers en artiesten. Met kleinschalige 

voorstellingen (maximaal 80 bezoekers) is dit een zeer charmant theater gevestigd in 

een voormalig schoolgebouw.  
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Gelderland 

Als je puur kijkt naar landoppervlak dan is Gelderland de grootste provincie van 

Nederland. Met gezellige steden als Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn is Gelderland een 

heerlijke provincie om in te vertoeven. Wandelaars kunnen heel wat kilometers maken in 

het prachtige natuurreservaat De Hoge Veluwe. Maar vergeet tijdens je bezoek aan 

Gelderland ook zeker geen musea te bezoeken. Wij hebben de leukste voor je 

opgezocht.  

De leukste musea van Gelderland  

Kunst op De Veluwe   

Het bekendste museum van Gelderland is wel het 

Kröller Müller museum in het park De Hoge 

Veluwe. Hier vind je de op één na grootste Van 

Gogh collectie van de wereld én de grootste 

beeldentuin van Europa. Je kan een rondleiding 

krijgen of het museum op eigen gelegenheid 

ontdekken. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er een 

leuk speurspel.   

De Slag om Arnhem  

Arnhem is tijdens de Tweede Wereldoorlog het decor geweest van flinke gevechten. In 

het Airborne Museum Hartenstein leer je alles over de Slag van Arnhem. In 1944 was 

deze villa het hoofdkwartier van de Britse landingstroepen en daarom is er van alles in te 

vinden over deze periode. Bezoek ook zeker de Airborne militaire begraafplaats waar 

meer dan 1750 geallieerden begraven liggen. Daarnaast zijn er nog een aantal 

interessante locaties te bezoeken met betrekking tot de Slag om Arnhem.   

Onderduiken  

We blijven nog even stilstaan bij de Tweede 

Wereldoorlog en wel met het Nationaal 

Onderduikmuseum. Dit museum vind je in 

Aalten, een gemeente waar heel veel 

onderduikers ondergebracht zijn. In dit museum 

krijg je een kijkje in het leven van burgers tijdens 

de Tweede Wereldoorlog en hoe het was om 

destijds ondergedoken te moeten zijn. Spannend 

en leerzaam voor alle leeftijden!  

Rivier in de spotlight  

Museum De Bastei in Nijmegen vertelt het verhaal van de rivier de Waal. Dit Centrum 

voor Natuur en Cultuurhistorie neemt je mee naar het verleden door je archeologische 

vondsten te laten zien en laat je de toekomst van het rivierenlandschap zien. En niet 

alleen maar binnen! De Bastei organiseert ook boeiende tochten door de omgeving zoals 

de blote voetenwandeling en de stiltewandeling langs de Waal.  
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Bel de brandweer!  

Voor iedereen die dol is op de brandweer en hier meer over zou willen weten, is het 

Brandweermuseum Borculo zeker de moeite waard. Dit museum heeft de grootste 

collectie aan brandweerapparatuur staan en is daarom leuk voor jong en oud. In 

hetzelfde gebouw is ook het Stormrampenmuseum gevestigd dat de geschiedenis vertelt 

van de cycloon van Borculo.  

Afrika in Berg en Dal  

In het heuvelachtige Berg en Dal vind je een bijzonder museum over mensen: het Afrika 

Museum. Er is een binnen en buitenmuseum.  

Binnen is er van alles te zien over Afrikaanse 

kunst en tradities en buiten kan je de traditionele 

architectuur zien van landen als Ghana, Lesotho 

en Kameroen.  

Voor de kinderen is er een speciaal 

kinderbeeldenbos waar naar hartenlust gespeeld 

en geklommen mag worden.   

Bijzondere theaters  

Gelderland heeft ook hele mooie en bijzondere theaters. Hieronder vind je een greep van 

de theaters die Gelderland rijk is. We weten zeker dat er iets voor je bij zit.   

Charmant en gezellig   

Theater Het Hof is het kleinste theater van Arnhem 

maar meteen ook wel één van de meest 

comfortabele van Nederland. Iedereen heeft tijdens 

de voorstellingen een eigen tafeltje waardoor het bet 

lijkt alsof je in je eigen woonkamer naar een stuk zit 

te kijken. Dus bestel een lekker drankje en laat je 

verrassen door prachtige voorstellingen. Theater Het 

Hof streeft er naar om ieder jaar ten minste vier 

producties uit te brengen. Een heel bijzonder 

theatertje dus!  

Uit je comfortzone  

Puck is een karakter uit Shakespeare’s “A Midsummer Night’s Dream”. Puck trekt alles 

en iedereen uit zijn of haar comfortzone, net zoals de mensen van Het Huis van Puck in 

Arnhem. Dit is hét centrum voor podiumkunsten in Gelderland.  

Hier worden voorstellingen en 

evenementen georganiseerd en je 

kan er cursussen volgen. Maar je 

kan er ook genieten van heerlijk 

theater.  
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Plaats voor nieuw talent  

In Arnhem vind je ook het Posttheater. Dit is hét cabaretpodium van het Oosten. Dit 

theater begon ooit als repetitieplek voor het jeugdtheaterplatform Gelderland in een 

voormalig postkantoor. Geleidelijk aan werd het steeds meer uitgebreid en groeide het 

Posttheater uit tot echt theater. Het werd zó groot dat het een andere locatie nodig had. 

Naast cabaret kan je er ook genieten van kleinkunst en stand-up comedy.   

Niet alleen maar theater  

Naast theater is het Lux Theater in 

Nijmegen ook een gezellige bioscoop 

annex filmhuis. Ook is er ruimte voor 

een debat zoals bij het 

Duurzaamheidscafé. Bij het Lux 

Theater worden ook workshops 

gegeven zoals de film- & 

animatieworkshop.  

Vermaak voor iedereen  

Het Agora Theater in Druten staat garant voor een leuke middag of avond uit! Of het nu 

gaat om cabaret, muziek, toneel of een van de vele kindervoorstellingen, er is voor ieder 

wat wils!   

Genieten in de frisse lucht  

Bij het Openlucht Theater Ede kan je genieten van grote en minder grote namen op 

muziekgebied. Dit theater is vooral in het voorjaar en de zomer geopend, maar ook dan 

is het altijd weer spannend wat het weer doet. Dus ga goed voorbereid op pad, dan weet 

je zeker dat je een topavond zal hebben!  
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Drenthe 

In Drenthe vind je de steden Assen, Emmen, Meppel 

en Hoogeveen. Assen is natuurlijk bekend om haar TT 

Circuit en Emmen om haar dierentuin Wildlands.  

Maar Drenthe is vooral ook erg groen. Zo vind je er 3 

verschillende nationale parken, Dwingelderveld, het 

Drents-Friese Wold en de Drentsche Aa en maar liefst 

78 bossen en natuurgebieden. Ook heeft Drenthe op 

het gebied van cultuur en theater een hoop te bieden.  

Wij hebben ook hiervan een selectie voor je gemaakt. 

De leukste musea van Drenthe 

Veel van de Drenthse musea vertellen over de geschiedenis, het leven en de cultuur van 

de provincie. Drenthe is niet voor niets uitgeroepen tot oerprovincie van Nederland. 

Cultuur en de oertijd 

Zo heb je in Zuidwolde Cultuurhistorisch Streek- en Handkarrenmuseum De Wemme, het 

OERmuseum West Drenthe in Diever, Veenpark in Barger Compascuum en natuurlijk 

het Hunebedcentrum in Borger.  

Bij deze laatste is begin 2019 een compleet 

nieuwe expositie geopend die je meer dan 

ooit in contact brengt met de bouwers van de 

hunebedden. Via diorama’s, spellen, quizzen, 

dronebeelden en meer ga je begrijpen wie die 

mensen waren die zo lang geleden in Drenthe 

woonden en werkten. Je ziet hier ook het 

grootste hunebed van het land en in het 

Oertijdpark, het Geopark en de keientuin 

bevind jij je helemaal in prehistorie. 

De molens van Drenthe 

Maar de musea laten ook veel ambachten 

zien. Zo kan je verschillende molens 

bezoeken. Bijvoorbeeld Olie en Korenmolen 

Woldzigt in Roderwolde, Museummolen Jan 

Pol in Dalen, De Boezemvriend in De Groeve 

en De Zwaluw in Hoogeveen. Op de website 

molensinbeeld.nl vind je alle 37 molens van 

Drenthe en kan je lezen op welke momenten 

je ze kan bezoeken. 
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Leuk met kinderen 

Voor kinderen is naast het Hunebedcentrum 

ook Planetron in Dwingeloo erg leuk. 

Planetron is het grootste voorlichtingscentra 

over astronomie en ruimtevaart van 

Nederland. Je kan tijdens de wekelijkse 

sterrenkijkavonden op bezoek komen en leren 

over sterren, planeten en ruimtevaart.  

Ook Openluchtmuseum Ellert en Brammert is 

leuk voor het hele gezin. Het laat het wonen en leven van inwoners van Drenthe in het 

verleden op diverse manieren zien. Speciaal voor kinderen is een grote speeltuin 

aanwezig en een kinderboerderij.  

Kamp Westerbork 

Een bezoek aan Drenthe kan je natuurlijk niet 

brengen zonder langs te gaan bij 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dit kamp 

werd tijdens de Tweede Wereldoorlog als 

doorgangskamp ingezet om in Nederland wonende 

Joden te deporteren naar andere 

concentratiekampen.  

Op het terrein van kamp Westerbork wordt de geschiedenis van het kamp vertelt aan de 

hand van reconstructies, monumenten, en het museum. Maar ook aan de hand van 

tentoonstellingen, ooggetuigelezingen en rondleidingen. En natuurlijk herdenkt men op 4 

mei tijdens de jaarlijkse Dondenherdenking de slachtoffers bij het Nationaal Monument 

Westerbork. 

Bijzondere theaters 

In Emmen vind je het ATLAS theater. Dit 

theater is een multifunctionele locatie. 

Naast de twee theaterzalen bevat het 

gebouw een congrescentrum, 

verschillende horecagelegenheden en 

kantoren. Daarnaast fungeert het 

gebouw als toegang tot Wildlands 

Adventure Zoo Emmen.  

Maar het theater zelf heeft ook een uitgebreid aanbod op het gebied van cabaret, dans, 

musical, muziek, theater en show. Daarnaast zijn ook speciale events zoals de 

regelmatig terugkerende ladies night, kindervoorstellingen en de Kids Afterparty. Na 

iedere jeugdvoorstelling hebben ze een springkussen in de foyer staan, draaien ze 

swingende muziek en hebben ze een grote snoepkraam met suikerspinnen en popcorn. 

Ook kan je je laten schminken of een mooie balloncreatie mee naar huis nemen! 
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Op dit moment loopt ook het theatereducatieprogramma Christie & Kris. Een programma 

dat speciaal is ontwikkeld voor leerlingen van basisscholen om meer te leren over 

theater. Een educatieproject dat leerlingen onder andere inzicht geeft in hoe een theater 

werkt, hoe een voorstelling wordt gemaakt, het leven van een artiest en natuurlijk de 

beleving in het theater zelf. 

Theater de Nieuwe Kolk (DNK) vind je in Assen. In 

dit cultureel centrum vind je naast het theater ook 

een bioscoop en bibliotheek! In het theater spelen 

naast veel regionale theater-gezelschappen voor 

jong en oud ook grote jongens. Zo speelt zanger 

Waylon op 20 september 2019 in DNK en vullen 

ook de grote jongens van het Nederlandse Cabaret 

regelmatig de zaal. In de bioscoop kan je terecht 

voor alle films die door het hele land draaien.  

De DNK bibliotheek is een moderne, 

innovatieve bibliotheek. Al direct na de 

opening in 2012 werd deze bibliotheek 

genomineerd als beste bibliotheek van 

Nederland. De bibliotheek is er om jezelf te 

ontwikkelen, kennis op te doen en te delen, 

te ontspannen en te ontmoeten.  
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Uitgelicht: Nationaal Gevangenismuseum 

‘Ervaar het gevangenisleven in Veenhuizen’  

Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de 

manier waarop we straffen, is door de eeuwen 

heen flink veranderd. Weet jij hoe een gevangenis 

er vroeger uitzag? En hoe men omging met 

gevangenen?  

In het Gevangenismuseum ontdek je alles over 

straffen van vroeger én nu. Zo vind je er nog echte 

slaapkooien, een koepelgevangenis en een 

modern cellenblok.  

Je mag overal in! 

Het Gevangenismuseum vertelt verhalen over de 

gevolgen van normafwijkend gedrag. Verhalen over 

verpaupering, misdaad en straf.  

Verhalen die je anders naar vrijheid laten kijken, je 

nieuwsgierigheid aanwakkeren en je aan het denken 

zetten.  

We dagen je uit een mening te vormen en laten je vrij om te ontdekken wat jij vindt. Zodat 

je na een bezoek aan het Gevangenismuseum altijd iets rijker weggaat, dan je was 

gekomen. 

Boevenbus 

Met de Boevenbus zijn tienduizenden gevangenen vervoerd tussen hun woon- en 

werkgesticht. Nu rijdt de bus opnieuw door Veenhuizen. Langs gevangenissen die nog 

altijd in gebruik zijn en langs monumentale gebouwen. Onderweg vertelt een gids je alles 

over het dorp. Stap maar in!  

Rode Pannen 

Hoe ziet een gevangenis er van binnen uit? Je ontdekt 

het in de Rode Pannen, een gevangenis naast het 

Gevangenismuseum.  

Neem een kijkje in de cellen, de isoleerafdeling en de 

luchtkooi. Een gids vertelt je alles over het dagelijks 

leven in deze beruchte strafgevangenis.  

 

Contactinformatie 

Oude Gracht 1 

9341 AA Veenhuizen 

www.gevangenismuseum.nl  
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Overijssel 

Overijssel ligt als provincie in het oosten van Nederland tussen Gelderland en Drenthe in.  

In deze provincie vind je de Hanzesteden Zwolle, Kampen en Deventer. Maar ook 

Almelo, Enschede en Oldenzaal zijn grotere steden die zeker leuk zijn om te bezoeken.  

Maar Overijssel is vooral ook rijk aan natuur. Rivierlandschappen, heidevelden, 

glooiende bossen, rietlandschappen en landgoederen. Een prachtige provincie dus om 

lekker naar buiten te gaan en te genieten van het 

natuurschoon.  

De leukste musea van Overijssel 

In Overijssel wordt net als in Drenthe veel aandacht 

besteed aan cultuur en ambachten. Zo vind je in Ambt 

Delden Museumboerderij Wende Zolen en in Delden 

het Zoutmuseum. In Deventer vind je Hanzemuseum 

& Schenkeij De Leeuw en in Oldenzaal het Pelgrim 

Museum. 

Op stap met het hele gezin 

Voor kinderen kan je in Denekamp een bezoek 

brengen aan Natura Docet Wonderyck Twente. 

Dit is het oudste natuurhistorische museum van 

Nederland. Je vindt hier een enorme collectie 

bijzondere dieren en fossielen in de 

wonderkamers van het museum. Je kan je 

eigen digitale bos bouwen in Funky Forest en 

genieten van de mooie landschapstuin.  

In Enschede kan jong en oud leren over natuur, cultuur, wetenschap en techniek in De 

Museumfabriek. Je ziet hier hoe de mens naar de dieren kijkt bij het ontwikkelen van 

robots. Je leert over wereldreizigers en hun routes. Je loopt onder een sterrenhemel 

door. En je maakt kennis met eeuwenoude sagen en legenden. 

Musea in Zwolle 

De Overijsselse stad Zwolle is rijk aan musea. Vooral kunst speelt een grote rol in deze 

stad. In het Stedelijk Museum Zwolle vind je tentoonstellingen waarin cultuurhistorie en 

hedendaagse kunst gecombineerd worden.  

Op de benedenverdieping van Museum De 

Fundatie is een omvangrijke collectie te 

vinden van de eigen beeldende kunst, van de 

late Middeleeuwen tot nu. Deze collectie 

bevat werk van oude meesters al Strozzi, 

Vroom en Weenix, Mondriaan, Appel en vele 

anderen. 
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De Beeldencollectie van Beeldenpark Anningahof bestaat uit hedendaagse 

beeldhouwkunst. Jaarlijks vind je hier unieke en wisselende tertoonstellingen.  

Bijzondere theaters 

Bij Rabo Theater De Meenthe in 

Steenwijk kan je kiezen uit een breed 

scala aan voorstellingen: van cabaret, 

dans, kind & jeugd, klassiek, regionaal, 

musical, muziek tot show & 

amusement en toneel.  

En in het Dyka Vestzaktheater dat in het Rabo Theater De Meenthe is gevestigd, worden 

regelmatig aansprekende films vertoond. Dit kan variëren van films met sociale of 

historische waarde, tot aan natuurfilms, documentaires, klassiekers en prachtige art-

house films.  

Horror in Enschede 

Een bijzondere avond uit heb je zeker bij het 

Mystiek Theater in Enschede. Ze organiseren hier 

namelijk thriller en horror dinnershows. 

Hartkloppingen, bloedstollende kreten en… lekker 

eten.  

Maak een zenuwslopende avond mee in de House 

of Horror of onderga een avond met circus, clowns en magie, die langzaam verandert in 

een ware hel bij de Circus Horror Show. Liever meer showbizz met een dosis horror? 

Dan zit je goed bij de Horror Movie Show. Je ontvangt jouw drankjes van dol-dwaze 

typetjes zoals sexy serveersters, domme danseresjes en andere rare kwibussen.  

In de buitenlucht in Markelo 

In Markelo kan je genieten van een heus 

openluchttheater. Openluchttheater De 

Kösterskoele staat vooral bekend om haar 

openluchtspel dat jaarlijks in juli wordt 

gehouden in het authentieke theater.  

Daarnaast worden er ook andere activiteiten 

georganiseerd, zoals de Koelefair, 

avond4daagse, enz. Dit jaar wordt er na 43 jaar weer een Beatfestijn georganiseerd. En 

op 19 september 2019 treed niemand minder dan oud radio DJ Edwin Evers op met zijn 

Edwin Evers Band. 

Fantasie in Zwolle 

In Zwolle is Verteltheater de Verhalenboot gevestigd. Dit is een drijvend vestzaktheater in 

de historische binnenstad met magnifiek uitzicht, rood velours en een oergezellige bar. 

En het Zwolse theatergezelschap Gnaffel maakt voorstellingen waarin mensgrote 

poppen op magische wijze tot leven komen. 
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Groningen 

De provincie Groningen grenst in het noorden aan de Waddenzee. De kleine 

(onbewoonde) Waddeneilanden, Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes vallen 

onder deze provincie. Er worden wadlooptochten georganiseerd om te genieten van dit 

mooie gebied. Een derde van de inwoners van Groningen is gevestigd in de gelijknamige 

hoofdstad Groningen. Deze studentenstad heeft een bruisend uitgaansleven met 

gezellige cafés rondom de Grote Markt en heeft tevens een rijk cultureel leven. Er zijn 

hier dus veel musea en theaters te vinden! 

De leukste musea van Groningen 

Kunst van alle tijden voor alle leeftijden 

Verreweg het belangrijkste museum is 

het Groninger Museum. Dit prachtig 

vormgegeven museum is uitgegroeid 

van traditioneel streekmuseum naar een 

van de meest innovatieve musea van 

Nederland. Hier vind je kunst (van 

vroeger en van nu), tentoonstellingen, 

design en fotografie. Neem gerust ook 

de kinderen mee, want er zijn leuke 

speurtochten te doen! 

Grafisch erfgoed 

In hartje Groningen vind je het GRID Grafisch Museum. Hier is van alles te zien én te 

doen! Zo worden er een heleboel leuke activiteiten en workshops voor zowel kinderen als 

volwassenen georganiseerd. Wil jij alles weten over ons grafisch erfgoed? Kom dan 

kijken naar de wisselende tentoonstellingen, de drukkerij en de boekbinderij.  

Terug in de tijd 

In het Groningse Warffum vind je het 

Openluchtmuseum Het Hoogeland. Ontdek het 

plattelandsleven van de 19de eeuw. Het museum 

laat je teruggaan in de tijd in een traditioneel 

wiedendorp in zijn oorspronkelijke omgeving. 

Omringd door akkerland, oude kerkpaden, huizen, 

winkels en werkplaatsen.  

Kunst dat wat voorstelt 

In Museum Møhlmann in Appingedam is een 

particulier museum dat is opgezet door 

realistisch kunstenaar Rob Møhlmann. Je vindt 

hier realistische en figuratieve kunst, gemaakt of 

verzameld door Møhlmann. Het hele jaar door 

zijn er zo’n 400 werken te bewonderen, zowel 

binnen als buiten, want er is ook een 

museumtuin bij dit prachtige monumentale pand. 

Er worden ook ten minste 3 x per jaar 

tentoonstellingen gehouden.  
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Bezoek een echt klooster 

Stap in de wereld van ruim 550 jaar kloostergeschiedenis bij Museum Klooster Ter Apel. 

Hier leer je van alles over het dagelijks leven in het klooster. Daarnaast worden er allerlei 

tentoonstellingen gehouden.  

Combineer je bezoek aan dit museum met een wandeling door de kruidentuin en een 

wandeling door de kloosterbossen. Misschien zie je wel een bonte specht of een 

boommarter. In de directe omgeving zijn ook veel wandel- en fietsroutes. 

Bijzondere theaters 

Ook theaters zijn er genoeg in Groningen, dus er is altijd wel wat te doen. Wij hebben de 

beste theaters voor je gevonden zodat jij niet meer hoeft te zoeken. 

Voor een breed publiek 

Vanuit het hart van de stad verbindt het Grand 

Theatre Groningen kunstenaars en publiek aan 

elkaar.  

Met verrassende shows, bijzonder cabaret, 

grappige kindervoorstellingen, spectaculair circus 

en ontroerende dansvoorstellingen brengt dit 

theater kunst naar het brede publiek. Het Grand 

Theatre staat altijd open voor ideeën van 

kunstenaars en publiek en is daarom een 

eigenzinnig en baanbrekend theater.  

Een goede combinatie 

Martiniplaza in Groningen combineert dans, 

sport, musical, beurs, muziek, familie en show 

aan elkaar. Er is dus ook echt van alles te 

beleven! Van grote, bekende producties tot 

meer kleinschalige evenementen. Voor 

iedereen is er wel wat te beleven. Maak je 

avond uit helemaal af met een heerlijke 

maaltijd bij Restaurant Inspirations, waar je ook 

verschillende arrangementen kan kiezen.  

Dus of je nu gaat voor een bekende musical of bijvoorbeeld een basketbalwedstrijd, het 

kan hier allemaal! 

In een voormalig pand van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) vindt het Noord 

Nederlands Toneel (NNT) al sinds 1996 een onderkomen. In dit Theater de 

Machinefabriek presenteert het NNT gemiddeld zo’n 13 theaterproducties per seizoen. Er 

zijn maximaal 160 zitplaatsen in dit theater, dus het is redelijk kleinschalig voor de 

hoofdstad Groningen!  
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Kielzog in Hoogezand is veel meer dan een theater alleen, want naast leuke 

voorstellingen kan je hier ook zelf aan de slag. Zo is er een muziekschool en een 

kunstwerkplaats waar je naar hartenlust kan experimenteren, ontdekken en leren. Je kan 

hier ook heerlijk eten. Dus kies je voor het theaterbuffet of het borrelarrangement? Het 

kan allemaal bij Kielzog! Ontdek (je) talent hier en laat jezelf verrassen! 

Was het maar altijd vrijdag! 

Bij Vrijdag Groningen is altijd van alles te doen. Vrijdag is het huis van de amateurkunst 

voor Groningen. Naast het bieden van een podium aan amateurkunstenaars, kan 

iedereen hier terecht voor leuke, creatieve cursussen. Zo is er altijd wel iets voor 

iedereen en voor ieder niveau. Zo is er een kinderwerkplaats en kunnen volwassenen 

cursussen volgen zoals tekenen en schilderen en fotografie en media.  
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Limburg 

De provincie Limburg staat bol van de toeristische 

trekpleisters. Zoals Attractiepark Toverland, 

familiepretpark Mondo Verde, indoor ski-hal 

Snowworld en dierentuin GaiaZOO.  

Maar er is ook volop in de natuur te doen. 

Watersporten op de Maasplassen, mountainbiken in 

het groene Heuvelland en wandelen door een van de vele natuurreservaten en 

stiltegebieden. 

De leukste musea van Limburg 

Maar ook kunst en cultuur zijn goed vertegenwoordigd in Limburg. Zo heb je het 

Bonnefantenmuseum voor beeldende kunst en het Marres Huis voor Hedendaagse 

Cultuur in Maastricht. In Venlo heb je het Limburgs Museum. Een cultuurhistorisch 

museum dat verhalen van Limburgers vertelt en Museum van Bommel van Dam.  

Met het hele gezin is het Continium/Museumplein in 

Kerkrade een echte aanrader. Een interactief doe- en 

ontdekmuseum over wetenschap en techniek. 

Maar ook het Thermenmuseum in Heerlen, gebouwd 

op de resten van een oud Romeins badhuis en de 

Romeinse Katakomben in Valkenburg aan de Geul 

zijn zeker de moeite van een bezoek waard. 

 

Streekmusea 

Limburg telt ook tal van streekmusea. Bijvoorbeeld 

het Openluchtmuseum De Locht en Museum de 

Kantfabriek in Horst, het Cuypershuis in Roermond 

en Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo. 

 

Museum op een eiland 

Op het ‘Eiland in de Maas’ vind je Streekmuseum 

Stevensweerd / Ohé en Laak. Hier zie je waarom alle 

straten in het centrum van Stevensweert naar een zelfde 

punt lopen en wat er is overgebleven van kasteel 

Stevensweert en kasteel Walburg.  
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Bijzondere theaters 

In Limburg is er een ruim aanbod van theater voorstellingen in alle genres. Elk van de 

theaters in Limburg kent een veelzijdige programmering op theatergebied. Zang, dans, 

theater en cabaret. In de meeste theaters wordt zowel een programmering van landelijke 

voorstellingen en kleine lokale gezelschappen aangeboden.  

In Maastricht vind je het grootste theaters 

van de provincie. Theater aan het Vrijthof 

biedt een podium voor internationale 

voorstellingen en heeft naast musicals 

nog veel meer te bieden!  

Een kleiner theater is bijvoorbeeld 

Theater Landgraaf. Hier kan je terecht 

voor veel lokale voorstellingen.  

Theater de Garage heeft voor de 

liefhebber van theater een mooi aanbod van voorstellingen in de genres cabaret, dans en 

musical. Vele plaatselijke toneelverengingen hebben een plaats gekregen in de agenda’s 

van deze theaters. 

Maar ook openluchttheaters in Limburg zoals Openluchttheater De Doolhof in Tegelen en 

Openluchttheater Valkenburg in Valkenburg verzorgen prachtige voorstellingen, zowel 

van bekend als van lokaal talent. In de zomer komt het publiek graag naar 

openluchttheaters, voor een bijzonder zomerse theaterbelevenis! 
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Friesland 

Friesland heeft een lange kustlijn die loopt langs het IJsselmeer en de Waddenzee. Deze 

provincie is heel waterrijk en heeft op de rand met Drenthe een prachtig natuurgebied, 

namelijk het Drents-Friese Wold. Daarnaast vind je in Friesland ook tal van musea. Bij 

veel musea in Friesland staat de natuur dan ook centraal. Naast het vasteland, telt 

Friesland ook een aantal Waddeneilanden zoals Vlieland, Terschelling, Ameland en 

Schiermonnikoog. Ook hier zijn interessante musea te vinden! 

De leukste musea van Friesland 

Natuur centraal 

In Leeuwarden vind je bij het 

Natuurmuseum Friesland onder andere 

de schatten die de Friese kapitein 

Severein terug bracht van zijn reizen en 

Darwin’s evolutiezolder. Leer van alles 

in de walviszaal en verbaas je in 

Verwonderland. Voor de allerkleinsten is 

een bezoek aan draak Li-Ming zeker 

een must!  

Terug in de tijd  

Allingawier is een prachtig, authentiek Fries terpdorpje. Het is dan ook niet raar dat dit 

dorp is omgetoverd tot het Fries Museumdorp. Duik even terug in de tijd wanneer je door 

dit gezellige dorpje loopt en laat je onderdompelen in alle verhalen van toen. Voor de 

allerkleinsten is er een kabouterpad en voor kinderen vanaf 7 jaar is er een spannende 

speurtocht vol opdrachten! 

Gevecht tegen het water 

Leer alles over het (over)leven in de Delta bij 

het Afsluitdijk Waddenmuseum. Dit museum, 

gelegen op de Afsluitdijk, leert je alles over het 

belang van deze dijk op een interactieve 

manier.  

Bij de nieuwe voorstelling Aquavista kunnen 

bezoekers de regio vanuit de lucht bekijken 

door de ogen van een grutto.  

Zie het in de sterren 

In Franeker, in een prachtig grachtenpand, vind je ’s werelds oudste, nog altijd werkende, 

Planetarium. Leer alles over het sterrenstelsel en het heelal en bewonder het enorme 

zonnestelsel aan het plafond van dit voormalige huis van amateur-astronoom Eise 

Eisinga. 
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Alles over Friesland 

Leer alles over de elf Friese steden, het platteland, de eeuwige haat-liefdeverhouding 

met het water en dubbelspionne Mati Hari. Onderdeel van het Fries Museum is ook het 

Verzetsmuseum waarvan je van onder de indruk zal zijn. Naast vaste 

museumonderdelen zijn er ook regelmatig tentoonstellingen en voor de kinderen wordt, 

vooral tijdens de schoolvakanties, van alles georganiseerd.  

Puur natuur 

Terschelling is een eiland met een zeer afwisselend landschap. Op en rond dit 

Waddeneiland wemelt het van de flora en fauna. Dat hebben ze in het Centrum voor 

Natuur en Landschap proberen vast te leggen. Leer alles over de getijden, 

weersomstandigheden en het klimaat. Vergeet ook zeker een bezoekje aan het 

zeeaquarium niet! Dat is namelijk ook te vinden in dit boeiende museum! 

Bijzondere theaters 

In Friesland is naast genieten van de prachtige natuur nog veel meer te doen en te 

beleven. Ga voor een gezellige avond uit eens naar een theater! Wij hebben hier een 

paar tips voor je! 

Sense Dokkum 

In Dokkum kan je voor een gezellige avond 

uit terecht bij Sense Dokkum. In dit theater 

annex evenementencentrum kan je 

genieten van grote en kleine producties, 

bekende en onbekende namen, films en 

muziek. Ook kan je hier prima eten en 

kiezen uit verschillende lekkere  

arrangementen.  

Avond uit in Gorredijk 

Genieten van mooie, grappige en ontroerende theatervoorstellingen kan je ook bij 

Theater De Skȃns in Gorredijk. Maak je avond compleet door voorafgaand aan de 

voorstelling lekker uit eten te gaan bij Restaurant De Vergulde Turf waarmee De Skȃns 

smakelijke afspraken heeft gemaakt.  
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Genieten in Heereveen 

Ook in Heereveen kan je genieten van cultuur en wel bij het Posthuis Theater. Bij dit 

theater staan inspiratie, presentatie, educatie, innovatie en creatie centraal. Er zijn 

verschillende arrangementen beschikbaar om jouw theateravond helemaal compleet te 

maken. Dus kom zeker genieten bij dit gezellige theater in Heerveen! 

Alles onder één dak 

Bij Schouwburg De Lawei in Drachten kan je naast theater ook terecht voor films en 

kunst. Ze hebben dus alles onder één dak voor een gezellige middag of avond cultureel 

uit! Daarnaast geven ze ook allerlei cursussen voor volwassenen en kinderen zoals 

circusles, zangles, drumles en keramiekles!  

Lekker romantisch  

In het gezellige en sfeervolle Sneek vind 

je Theater Sneek. Dit theater valt op 

vanwege haar 23 meter hoge toneeltoren 

wat een heuse blikvanger is! Hier kan je 

terecht voor een avond cabaret, muziek, 

dans of show voor de hele familie. Wil je 

graag samen met je lief genieten van een 

voorstelling? Reserveer dan een plekje in 

een loveseat op het balkon voor een extra 

romantische avond uit! 

Neerlands oudste theatergezelschap 

Theatergezelschap Tryater is veelzijdig, creatief, eigenzinnig en eigentijds. En echt Fries. 

Tryater speelt ten minste 500 voorstellingen per jaar in theaters door heel Friesland. En 

dat voor jong én oud! Daarnaast geeft Tryater rondleidingen en workshops en ze 

ondersteunen nieuw talent. Daarnaast zijn zij het oudste theatergezelschap van 

Nederland en hun shows zijn altijd “out of the box”. 
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Flevoland 

Flevoland is de kleinste en jongste provincie van Nederland, maar heeft wel veel te 

bieden! Vanwege de centrale ligging kan je vanuit Flevoland alle kanten op, bijvoorbeeld 

naar Marken, Harderwijk en Elburg. Flevoland is heel open, met veel ruimte en water. En 

er is van alles te doen op cultureel gebied, zo zijn er bijvoorbeeld leuke musea om te 

bezoeken! 

De leukste musea van Flevoland 

Een stukje geschiedenis 

Bij museum Batavialand in Lelystad leer je alles 

over duizenden jaren Nederlandse geschiedenis 

met een speels sausje. Er zijn wisselende 

voorstellingen en leuke interactieve presentaties 

voor kinderen. Er is veel te zien, maar nog veel 

meer te doen bij dit museum. Bij de drooglegging 

van Flevoland zijn allerlei voorwerpen gevonden 

van de oorspronkelijke oer-bewoners en die 

voorwerpen zijn in dit museum tentoongesteld. Heel 

interessant! 

Op grote hoogten 

Voor iedereen die van vliegtuigen en ruimtevaart 

houdt is Aviodrome in Lelystad echt een must om te 

bezoeken. Ontdek alles over de geschiedenis van 

de luchtvaart en kijk je ogen uit bij de verschillende 

tentoonstellingen. Ook kan je plaatsnemen in echte 

vliegtuigen. Voor kinderen zijn er allerlei leuke 

activiteiten.  

Onontdekt verleden 

Toen Flevoland werd drooggelegd, werd ook Schokland drooggelegd. Schokland was 

ooit een welvarend eiland tot het werd opgeslokt door de Zuiderzee. Het land zit dus nog 

vol met schatten uit het verleden. Wil je meer weten over dit mysterieuze eiland? Bezoek 

dan Museum Schokland. Vergeet ook niet de op steenworp afstand gelegen 

Gesteentetuin niet. Kinderen kunnen als archeoloog aan de slag! 
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Bijzondere theaters 

In Flevoland kan je prima uitgaan bij een van de prachtige theaters. Er is echt van alles te 

doen, dus vervelen zit er niet in! 

Voor ieder wat wils 

Bij het Agora Theater in Lelystad kan je genieten van optredens en voorstellingen van 

grote namen, grappige of ontroerende films en andere vormen van entertainment. Zelfs 

voor een gezellig kinderfeestje kan je er terecht. Daarnaast zijn er verschillende 

arrangementen om je avond uit helemaal compleet te maken.  

Van alle markten thuis 

In Almere kunnen theater- en film liefhebbers hun hart ophalen bij het Corriosia Theater. 

Maar ook dans en muziek staat hoog in het vaandel. Zo is er voor iedereen wel wat te 

vinden bij dit theater, of je nu jong bent of oud.  

In Almere kan je ook een gezellige avond uit hebben bij het KAF Theater. KAF staat voor 

Kunstlinie Almere Flevoland. Je vindt hier een ontmoetingsplek voor mensen die houden 

en genieten van kunst en cultuur, eten en drinken. Naast voorstellingen worden er 

workshops georganiseerd op het gebied van muziek, dans en toneel.  
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Praktische informatie 

Bereid je museum of theater bezoek goed voor 

Zeker in de vakantieperiodes en op regenachtige weekenden kan het erg druk zijn in 

musea. De meeste musea hebben op hun website een drukte-voorspeller staan die 

aangeeft of ze een drukke om minder drukke dag verwachten. Ook scheelt het vaak tijd 

als je online jouw toegangskaarten al hebt gekocht. Zo hoef je niet langs de kassa en kan 

je bij de ingang jouw toegangskaart met de QR code laten scannen en kan je direct naar 

binnen. 

Een dagje museum 

Speciale tentoonstellingen werken tegenwoordig ook vaak met tijdsblokken. Je mag zo 

lang binnenblijven als je wilt, maar wordt wel verzocht om binnen een bepaald tijdsblok 

aan te komen. Hierdoor wordt de hoeveelheid bezoekers beter over de dag verspreid.  

Kijk ook van te voren even naar de grootte van het museum en de aanwezige collectie. 

Bij het ene museum kan je de hele dag rondkijken en ben je tegen sluitingstijd nog niet 

klaar. Maar het andere museum heb je misschien wel in een uurtje gezien. Dan is het 

slim om te kijken wat er in de omgeving van het museum nog meer te doen is en jouw 

museum bezoek te combineren met een andere activiteit. Lekker lunchen, een ander 

museum in de buurt bezoeken, winkelen in de nabij gelegen stad of lekker wandelen in 

het park in de buurt. 

Jouw theater bezoek 

Ga je naar het theater? Ook dan is het slim om in te schatten hoe druk het zal zijn. Bij de 

grotere zalen kan het best gebeuren dat het erg druk is en moeilijk is om een parkeerplek 

te vinden.  

Moet je een stuk reizen en ben je bang om vast te lopen in de spits? Combineer je 

theater avond dan met een gezellig hapje eten vooraf. Veel restaurants in de omgeving 

van een theater spelen hier goed op in en bieden je een evenement-menu, waardoor zij 

er voor kunnen zorgen dat je op tijd voor aanvang van de voorstelling klaar bent met 

eten.  

Parkeren en bereikbaarheid 

Ook parkeren kan nog wel eens een dingetje zijn. Zorg dus dat je weet of er voldoende 

parkeerplek in de buurt is. Vaak kan je van te voren al een parkeerticket reserveren en 

ben je gegarandeerd van een parkeerplek. Maar wellicht is er in de nabije omgeving 

voldoende vrije parkeergelegenheid of kan je met een pendelbus van een verder gelegen 

parkeerplaats naar het theater gebracht worden.  

Ook kan je er natuurlijk voor kiezen om de auto te laten staan en met het openbaar 

vervoer te komen. Kijk dan wel even naar de route die je moet nemen en de tijden van 

het OV.  
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Colofon 

E-book De leukste theater en musea is een uitgave van OpstapmetLisa 

Contactgegevens 

www.opstapmetlisa.nl 

info@opstapmetlisa.nl 

facebook.com/opstapmetlisa 

instagram.com/opstapmetlisa 

06 27 83 02 99 - 06 24 49 05 17 

Beeldmateriaal, content en redactie 

OpstapmetLisa – Ester van Kuik 

OpstapmetLisa – Sonja Koene 

pixabay.com 

www.theatersin-limburg.nl 

Partners 

Korzo Theater 

Kaasmuseum Alkmaar 

De Avenue 

Botanische Tuin Utrecht 
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