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JEROEN VAN DER SPEK

Biggen knuffelen, een duik 
nemen in een zwembad 

vol marshmallows of over het 
plafond lopen in een heel 

vreemd huis: in 1000 dingen 
doen met kinderen in 

 Nederland vind je de leukste 
en origineelste uitjes van ons 
land. Of je nou op zoek bent 
naar een cool kinderfeest  
of een adembenemende 

 attractie: deze gids brengt jou 
en je ouders direct op nieuwe 

ideeën. Inspiratie voor het 
hele gezin!
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Hoe maak je een stripverhaal? Hoe werkt de 
stop-motion van Shaun het Schaap en Wallace and 
Gromit en wat is er nodig voor een spannende 
game? Bij Storyworld - het Nederlands mu-
seum voor strips, animatie en games - ont-
dek je wat de geheimen zijn achter een goed 
verhaal. Je staat oog in oog met Batman en 
Suske en Wiske, gaat zelf aan de slag met een 
stop-motionfilm of neemt geluiden op in de 
geluidsstudio. Op de zesde verdieping van 
Forum Groningen.
Nieuwe Markt 1 Groningen
050 - 368 36 83 | www.storyworld.nl

Borg Nienoord, een van de mooiste land-
huizen van Groningen, heeft heel wat mee-
gemaakt. De laatste eigenaar reed met koets 
en al het water in en verdronk. Ook de eerste 
eigenaar, Wigbold van Ewsum, kwam onge-
lukkig aan zijn einde. Maar het slechtste lot 
trof het kindermeisje dat in de schatkamer 
een kist vol goud en zilver openmaakte. Als 

straf voor haar nieuwsgierigheid moest ze de 
wanden van de schatkamer met schelpen be-
kleden. Toen de klus eindelijk klaar was, was 
ze een oude vrouw geworden. Het resultaat 
van haar werk – de schelpengrot – is nog altijd 
in de borg te zien.
Nienoord 20 Leek | 0594 – 51 22 30 
www.familieparknienoord.nl/landgoed/de-borg

001 OOG IN OOG MET BATMAN  Storyworld 

003 SCHELPENGROT Borg Nienoord

In het theemuseum maak je een verras-
sende ontdekkingsreis door de wereld van 
de thee. Je ziet hoe thee wordt verbouwd, 
ontdekt wat er precies gebeurt in een thee-
fabriek en komt erachter hoe de thee in de 
theezakjes terechtkomt. In de theeschen-

kerij kun je kiezen uit de meest uitgebreide 
theekaart ter wereld, van Heksenthee 
tot Schotse Mist. In een sfeervolle kerk in 
Noordwest-Groningen.
Hoofdstraat 15-25 Houwerzijl
0595 – 57 20 53 | www.theefabriek.nl

002 HEKSENTHEETJES De theefabriek

8
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Dieren aaien bij de kinderboerderij, 
een ritje maken met de model-
spoortrein of klauteren in een van 
de grootste apenkooien van Noord-
Nederland: in Familiepark Nienoord 
kunnen jij en je ouders alle kanten 
op. Bekijk het landgoed vanuit de 
helikopterbaan, plons in het water 
van het subtropisch zwemkasteel en 
geniet na op het terras naast Station 
Nienoord, het hart van Nederlands 
kleinste spoorwegbedrijf.
Nienoord 20 Leek | 0594 – 51 22 30 
www.landgoednienoord.nl/familiepark

Dubbeldekkers, bussen met open dak en 
ronkende oldtimers: een bezoek aan het 
Nationaal Bus Museum neemt je mee naar 
de tijd dat veel Nederlanders nog met de 
bus op vakantie gingen en een weekendje 
logeren meestal bij de bushalte begon. Je 
bewondert stad-, streek- en tourbussen 

die al tientallen jaren niet meer op de Ne-
derlandse wegen te zien zijn en gaat in de 
vitrines op zoek naar hét belangrijkste ge-
reedschap van de conducteur: de kniptang. 
Produktieweg 13 Hoogezand
0598 – 38 30 04
www.nationaalbusmuseum.nl

’t Pannekoekschip is een opvallende ver-
schijning in Groningen. De tweemaster is 
een van de grootste klippers die in Neder-
land zijn gebouwd. Maar de belangrijkste 
reden om aan boord te stappen vind je 
binnen. Daar kun je genieten van bijna 

honderd soorten ambachtelijk gebakken 
pannenkoeken, van Kapitein Haak tot  
Pannenkoek Jan Hagel.
Schuitendiep 1017 Groningen
050 – 312 00 45 | www.pannekoekschip.nl

004 ZWEMKASTEEL Familiepark Nienoord

005 OP ZOEK NAAR DE KNIPTANG Nationaal Bus Museum 

006 ZWARE JONGENS ’t Pannekoekschip

G R O N I N G E N  9
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‘Het Peerd van Ome Loeks’ is wereldbe-
roemd in Groningen. Het beeldje op het 
stationsplein herinnert aan de Groninger 
Lucas van Hemmen (‘Ome Loeks’ voor 
vrienden). Deze beroemde cafébaas won 
met zijn renpaard Appelon alles wat er te 
winnen viel. Tot zijn paard op een kwade 
dag stalknecht Barelt Visser aanviel. Loeks 
probeerde het dier met een hooivork in een 
hoek van de stal te drijven. Helaas liep Ap-
pelon daarbij zoveel verwondingen op, dat 
het dier een paar dagen later in elkaar zakte. 
Sindsdien zingen kinderen in Groningen 
(op de melodie van ‘Daar wordt aan de deur 
geklopt’) plagerig: ‘Peerd van Ome Loeks is 
dood, Loeks is dood, Loeks is dood…’

007 PEERD IS DOOD Het Peerd van Ome Loeks

008 DE SCHUINSTE TOREN VAN NEDERLAND Walfridustoren

De dino’s op Landgoed Tenaxx mogen dan 
nep zijn, hun gebrul klinkt behoorlijk levens-
echt. In het park vind je ruim dertig verschil-
lende exemplaren op ware grootte. Je gaat op 
expeditie door het dinobos, luistert naar de 
hongerige kreten van de T-Rex en graaft je ei-
gen dino op in een van de expositieruimten. 
Borgesiusweg 1 Wedde | 06 – 12 75 92 19
https://dinoparklandgoedtenaxx.nl

009 LEVENSECHT GEBRUL Dinopark Landgoed Tenaxx

Geen Nederlandse kerktoren staat zo scheef 
als de Walfridustoren in het Groninger 
Bedum (de geboorteplaats van Arjen Rob-
ben). De ‘Schaive Toren’ blijkt zelfs schever 
te staan dan de wereldberoemde toren van 

Pisa. Gek genoeg zou de Walfridus gemak-
kelijk weer recht gezet kunnen worden. 
Maar dan komen er geen toeristen meer en 
kun jij geen leuke foto’s meer maken. Lek-
ker zo laten staan dus.

10
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 10 X INDOORATTRACTIES EN SPEELTUINEN 

Het regent en je wil naar de speeltuin. Geen probleem. In Nederland schieten de 
indoorspeeltuinen als paddenstoelen uit de grond, dus je hoeft nooit ver te rij-
den om overdekt te kunnen spelen. Begraaf jezelf in een zee van ballen, beklim 
loodrechte touwladders en suis door een tunnel weer omlaag. 

051 PRETFABRIEK WOERDEN

Glijbanen, klimdoolhoven en een glowgolfbaan zorgen ervoor dat je in deze 
fabriek pret hebt voor tien.
Oostzee 8 Woerden | 0348 – 20 00 20 | www.depretfabriek.nl

052 KIDS ZOO

Klauteren, klimmen en spelend leren in een binnenspeeltuin die ook aan de 
ouders heeft gedacht. 
Pletterij 3 Noordwijkerhout | 0252 – 37 26 26 | www.kidszoo.nl

053 DARTELDOME KERKRADE 

Roetsj omlaag in de Donut Slide, race naar de finish in de Kart Track of plaats je 
handafdruk op de verjaardagsmuur.
Roda J.C. Ring 2G | Kerkrade | 045 – 740 00 00 | www.darteldome.nl

054 SPEELPALEIS BAMBINI

Speelpaleis met een klim- en klauterparcours, een jumptoren en een hindernis-
baan met laserstralen. 
President Rooseveltlaan 731-B | Vlissingen | 0118 - 41 89 42
www.speelpaleisbambini.nl
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067 KRAANVOGELS SPOTTEN Fochteloërveen

068 KLEURIG LEVENSWERK Ruurd Wiersma Hûs

069 VLIEGERVARING Afsluitdijk Wadden Center

070 KANOSPEURTOCHT Copini Buitensport

Het Fochteloërveen, een van de laatste 
hoogveengebieden van Europa, is net 
zo groot als de stad Utrecht. En een en al 
groen. De enige uitzondering is een enorme 
uitkijktoren in de vorm van een zeven. De 
vreemde knik in de toren zorgt ervoor dat 

je broedende kraanvogels in het veen kunt 
spotten zonder last te hebben van de zon. In 
Madurodam staat overigens een miniversie.
Bewegwijzerd vanaf de parkeerplaats in het 
verlengde van de Meester Lokstraat in  
Ravenswoud | www.natuurmonumenten.nl

Het begon met een ontplofte kachel. Die 
veroorzaakte zo’n enorme ravage dat zon-
dagsschilder Ruurd Wiersma zijn hele huis 
opnieuw moest schilderen. En toen hij 
eenmaal bezig was, kon hij niet meer stop-
pen. Zo ontstond het Ruurd Wiersma Hûs: 

een bontgekleurd woonhuis waarin bijna 
alles beschilderd is, van de muren tot het 
plafond, van de kolenkit tot het bed en van 
zijn schoenen tot de klok.
Ruurd Wiersmapaed Burdaard | 0519 - 33 23 34 
of 06 – 22 54 39 32 | http://ruurdwiersma.nl

Het Afsluitdijk Wadden Center ziet eruit als 
een schuimkraag op de dijk. Logisch, want 
het Center staat helemaal in het teken van 
golven, de zee en de Afsluitdijk. Je maakt 
een ziedende storm mee in de stormkamer, 
ontdekt hoe Nederlanders al eeuwen hun 
voeten drooghouden en neemt een kijkje bij 

de vismigratierivier. Daarna strijk je neer voor 
een bijzondere vliegervaring in Aquavista: je 
zweeft hoog boven de Afsluitdijk en bekijkt 
de streek door de ogen van een grutto.
Afsluitdijk 1c Kornwerderzand
0517 - 723 026
https://afsluitdijkwaddencenter.nl

Natuurgebied De Grote Wielen, bij Leeuwar-
den, is geknipt voor het maken van een kano-
tocht. Maar het is nog leuker als je het water 
op gaat voor een kanospeurtocht. Na een 
korte uitleg over het kanovaren peddel je in 

een Canadese kano het natuurgebied in. Wie 
heeft alle opdrachten als eerste uitgevoerd? 
Butlan 4 Leeuwarden | 058 - 203 80 52
www.copinibuitensport.nl/kano-speurtocht

30
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072 MYSTERY-MUMMIES De mummies van Wieuwerd

073 DE BOSBERGTOREN Dennenboom XL

071 REDDINGSHUIS MET UITZICHT  Uitkijkstoelen Nieuw Stroomland

Bij mummies denk je algauw aan Egypte, 
maar ook in het Friese Wieuwerd kwamen 
er in 1765 elf boven water. Geleerden vragen 
zich al meer dan een eeuw af waarom de 
mummies zo goed bewaard zijn gebleven. 

Zijn het aardstralen? Een mysterieuze tocht-
stroom? Alleen de mummies weten het. 
Maar die liggen onbewogen in de grafkelder 
van de Nederlands-hervormde kerk.
Terp 31 Wieuwerd | http://mummiekelder.nl

Is het een boom waarvan de takken zijn 
afgebroken? Een dennenboom op reuzen-
formaat? Nee, het is de Bosbergtoren. De 
boomvormige toren op De Bosberg is een 
knipoog naar de reusachtige, ondergesto-
ven eik, die hier al driehonderd jaar onder 
de grond groeit. Vanaf de 33 meter hoge 
uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht 

over de steden Leeuwarden, Groningen en 
Coevorden. Het panoramadek met glazen 
‘zijtakken’ zorgt ervoor dat je niet alleen 
vooruit kan kijken, maar ook naar beneden. 
Niet doen als je last hebt van hoogtevrees… 
Bosberg 2a Appelscha
www.debosbergtoren.nl

Zijn het uitkijktorens? Huisjes? Over-
dekte stoelen? De drie metalen to-
rentjes langs het Van Harinxmakanaal 
plaatsen veel voorbijgangers voor 
raadsels. makan landschapsontwerp 
bedacht de smalle uitkijktorentjes, 
die zijn geïnspireerd op reddings-
huisjes in het Waddengebied. Vanuit 
de drie stoelen-op-hoogte heb je 
een mooi uitzicht over het kanaal, de 
weilanden en het nieuwe recreatie-
gebied Nieuw Stroomland. 
Tussen het Harinxmakanaal,  
de N31 en de Skimerwei, Leeuwarden  

F R I E S L A N D  31
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074 BOSWACHTERSLAB Drents-Friese Wold

075 MEET & GREET Aqua Zoo Friesland

076 HINDERLAGEN Outdoor Lasergame

Het Drents-Friese Wold is een van de groot-
ste natuurgebieden van ons land. En een 
gebied waar voor kinderen veel te doen is. 
Zoals het seizoenspad lopen, natte voeten 
halen op de hangbrug of bijen bekijken in 
de nectarkroeg. Ga op onderzoek in het 

Boswachterslab, bouw de stoerste hut van 
het bos of ‘doe’ het kabouterpad, een tocht 
met puntmuts en knapzak voor kinderen 
van drie tot zes jaar.
Terwisscha 6a Appelscha | 0516 – 46 40 20 
www.np-drentsfriesewold.nl

Ringstaartmaki’s  spotten op het lemuren-
eiland, waggelen tussen de Humboldt-
pinguïns of ontdekken hoe groot je bent pal 
naast een reuzenkangoeroe: in Aqua Zoo 
Friesland zie je de dieren van heel dichtbij. 
Ga op zoek naar de reuzenotter, dool door 

de vissengrot of beleef een Meet & Greet in 
een van de doorloopgebieden, waar je zelf 
in het leefgebied van de dieren te gast bent.
De Groene Ster 2 Leeuwarden 
0511 – 43 12 14 | www.aquazoo.nl

Waarschijnlijk heb je nog nooit met een 
geweer in het bos liggen wachten. Maar 
bij Gotcha Outdoor Lasergames probeer 
je je tegenstander zo snel mogelijk uit te 
schakelen. Dat klinkt erger dan het is, want 
het spel is al geschikt voor kinderen vanaf 

acht jaar. Je sluipt in teams door de bossen, 
probeert zo veel mogelijk tegenstanders in 
een hinderlaag te lokken, om hen daarna op 
een voltreffer te trakteren. Een typisch geval 
van gotcha, dus.
0900 – 12 34 682  |  www.gotcha.nu

32
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10 X MIDGETGOLF

Minigolf ziet er gemakkelijker uit dan het is. Maar na een paar keer oefenen heb 
je de slag meestal wel te pakken. Zorg dat er niemand in de baan van je schot staat 
en vraag je ouders of ze zich een beetje willen inhouden. Misschien sla je wel een 
hole-in-one. 

113 DE BOLLE BUIK

Midgetgolfbaan bij een pannenkoekenrestaurant met speeltuin.
Dreef 8 Heerhugowaard | 072 – 571 00 06 | http://debollebuik.nl

114 DE MERELHOF

De oudste midgetgolfbaan van Nederland. Heb je de laatste ‘hole in one’, dan 
krijg je een vrij spel.
Berkenlaan 1 nst Bergen (NH) | 06 - 23 78 72 36 | www.midgetgolfbergen.nl

115 MIDGETGOLFBAAN PARKHAVEN

Aan de voet van de Euromast. Voor kinderen tot vier jaar zijn er speciale speel-
goedsticks.
Parkhaven 22 Rotterdam | 010 – 476 56 16 | www.midgetgolfparkhaven.nl

116 CRAZYGOLF

Gloednieuwe midgetgolfbaan met spectaculaire hindernissen én pannenkoeken-
huis.
Noord IJsseldijk 89 IJsselstein | 030 – 688 01 95 | www.pannenkoeken.org
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778 KANODUIKEN Kanoa Buitensport en recreatie

Het Veerse Meer is ideaal voor het maken 
van kanotochten. En de beste plaats om je 
tocht te starten is Kanoa Buitensport. Hier 
kun je niet alleen terecht voor het huren 
van Canadese kano’s, maar kun je je ook 
uitleven op exotische watersporten zoals 
kanopolo en kanoduiken. Met een Hima-
layastart wordt je kano van de duiktoren 
gelanceerd. Wie durft?
Muidenweg 225 Wolphaartsdijk 
0113 – 58 16 09 | www.kanoa.nl

777 GASSEN EN STUREN Bugracer Kortgene

Heb je zin in een mooie tocht door de 
Zeeuwse natuur, maar geen puf om zelf 
in actie te komen? Misschien krijg je je 
ouders zo gek dat ze je meenemen op 
een 1Parentride in een van de buggy’s van 
Bugracer Kortgene. In deze open race-
auto’s scheur je offroad (van de weg) langs 
onbekende plekjes in Zeeland. De route is 

al helemaal voorgeprogrammeerd op de 
boordcomputer, zodat je vader, moeder, 
opa of buurvrouw zich kan concentreren 
op het echte werk: gassen en sturen.
Havenweg 1 Kortgene | 06 - 10 48 06 86
http://bugracer.nl/toertochten-bugracer-
kortgene-2/

776  ZWEMMEN IN EEN SLEUTELGAT Reynaertland

Bij Reynaertland kan je iets doen wat in een 
normaal zwembad onmogelijk is: zwem-
men in middeleeuwse sferen. Het zwembad 
en de binnentuin staan volledig in het teken 
van Reynaert de Vos en de ‘middeleeuwse’ 
koning Nobel. Ook het buitenbad (dat 
de vorm heeft van een sleutelgat) wordt 

omringd door middeleeuwse huisjes uit 
het verhaal van de sluwe vos. Zoals het Mal-
pertuus, de pastoorswoning, de kerk en de 
timmermanswerkplaats. Gelukkig mag je in 
moderne badkleding zwemmen… 
Kreekzoom 2 Hulst
0114 – 31 28 98 | www.reynaertland.nl

266
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779 WANDELEN MET EZELS Het Ezelhuis

Een ezel is niet koppig, maar denkt juist 
heel goed na voordat hij ergens aan begint. 
De langharige reuzenezels van Het Ezelhuis 
in elk geval wel. Bovendien zijn ze ook nog 
eens slim, hebben ze een goed gevoel voor 
humor en kunnen ze een aardig vrachtje op 
hun rug meezeulen. Kortom, het perfecte 

gezelschapsdier voor een wandeling door 
het prachtige landschap van Noord-Beve-
land. Reserveren!
Ruiterplaatweg, Kamperland  
(naast de brandweer)
www.ezelhuis.nl

780 AVONTURENPARCOURS De Jonge Johannes

De uitbaters van Molen de Jonge Johannes 
hebben het slim bekeken. Terwijl je ouders 
chillen op het terras, kan jij je uitleven op 
een avonturenparcours, een midgetgolf-
baan en een zandspeelplaats. In de zomer-

maanden kan je zelfs ronddolen door een 
groot maisdoolhof. Wel zorgen dat je de 
uitgang vóór het toetje hebt gevonden…
Vrouwenpolderseweg 55a Serooskerke
0118 - 59 44 23 | www.dejongejohannes.nl

781 FUNHOUSE VLISSINGEN Kermis & Games

Ballen rollen, munten schuiven en horloges 
grijpen: in Funhouse Vlissingen, een over-
dekt familiecentrum in Vlissingen, waan je je 
op een oud-Hollandse kermis. Ouderwetse 
cafégames, zoals flipperkasten en video-
games, worden afgewisseld door de nieuw-

ste dancemachines en simulatoren. Draai 
aan het rad van fortuin, speel een spelletje 
Tetris of probeer door een draaiende propel-
ler lampjes uit te schieten. 
Arsenaalplein 3 Vlissingen |  06 - 44 95 13 20
www.funhousevlissingen.nl

782 PUZZEL- OF WEETJESRIT TukTuk Verhuur Zeeland

Je kan Zuid-Beveland en Walcheren na-
tuurlijk per fiets, step of op een skateboard 
verkennen. Maar als je echt op een relaxte 
manier over het eiland wilt tuffen, stap je 
met je (groot)ouders in een TukTuk. Tuk-
Tuk Verhuur Zeeland heeft een aantal van 
de kleurrijke driewielers, die in Azië popu-

lair zijn als taxi, op de kop getikt. Geknipt 
voor een toer langs de Zeeuwse bloemdij-
ken, een puzzel- of weetjesrit of een mid-
dagje TukTukken met een picknickmand. 
Spoorstraat 20b 's-Gravenpolder
0113 - 40 51 35 
www.tuktukverhuurzeeland.nl
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784 GROEDE PODIUM Bunkerpark

Jarenlang lagen de bunkers bij Groede 
onder een dikke laag aarde begraven. Maar 
een paar jaar geleden werd het bunkerdorp 
omgetoverd in een spannend speel- en 
avonturenpark. Tussen de bunkers en 
looppaden vind je niet alleen hangbruggen 
en een waterspeeltuin, maar ook tankver-

sperringen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Ontmoet geitjes, konijnen en pauwen, 
bekijk het uitzicht vanaf de klimtoren en 
kom daarna op adem in parkrestaurant Het 
Hoofdkwartier.
Gerard de Moorsweg 4 Groede 
0117 – 37 12 10 | www.groedepodium.nl

783 ZEESCHEPEN AANRAKEN Portaal van Vlaanderen

Eigenlijk is het een wonder dat er geen file 
staat voor de sluizen van Terneuzen. Een 
file op het water om precies te zijn, want 
elk jaar varen hier maar liefst zeventigdui-
zend schepen voorbij. Vanuit het Portaal 
van Vlaanderen, een bezoekerscentrum 
langs een van de drukste kanalen van Eu-
ropa, kun je de containerschepen bijna 
aanraken. Je ziet hoe sleepboten enorme 
zeeschepen door de sluizen loodsen, ont-
dekt hoe je veilig vanaf de Westerschelde 
naar Gent vaart en komt alles te weten over 
de bouw van de Nieuwe Sluis.
Beneluxweg 101 Terneuzen | 0115 – 61 62 68 
www.portaalvanvlaanderen.nl

785 KIEREWIET Speelboerderij Pierewiet

Met een kabelbaan over het gras scheren, 
kennismaken met minivarkentje Duvel of 
een ijzeren naamplaatje maken op de tech-
niekzolder: bij Speelboerderij Pierewiet is 
voor iedereen wat te doen. Je beklimt de 
megaklimtoren in de oude boerenschuur, 
speelt verstoppertje in de perenboom-

gaard of bekijkt een voorstelling in het 
kindertheater. Misschien loop je Kierewiet, 
de knotsgekke kindervriend van de speel-
boerderij, wel tegen het lijf.  
Mettenijedijk 16a Nieuwvliet  
06 - 18 26 92 82
www.pierewiet.nl
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10 X KASTELEN  

Voor de riddertijd moet je algauw een paar eeuwen terugreizen. Of je fantasie 
aan het werk zetten in een van de vele kastelen. Inspecteer de wapens in de wa-
penzaal, tuur in de loop van een kanon of griezel in oude kerkers. 

789 MUSEUM SLOT ZUYLEN 

Kasteelmuseum aan de Vecht, ooit het optrekje van schrijfster Belle van Zuylen.
Tournooiveld 1 Oud-Zuilen | 030 – 244 02 55 | www.slotzuylen.nl

790 KASTEEL DUSSEN

Leer alles over harnassen, de ridderschool en slotvoogd Ahrend van der Dussen.
Binnen 1 Dussen | www.kasteel-dussen.nl

791 KASTEEL GROOT BUGGENUM 

In dit witte sprookjespaleis kun je helaas alleen rondkijken tijdens (groeps)-
rondleidingen en open dagen. 
Loorderstraat 3 Grathem | 0475 - 45 28 35 | www.kasteelgrootbuggenum.nl

792 KASTEEL DOORNENBURG 

In deze stoere vesting werd ooit de televisieserie Floris opgenomen.
Kerkstraat 27 Doornenburg | 06 – 22 85 03 35 | http://kasteeldoornenburg.nl

793 KASTEEL DOORWERTH 

Sprookjesachtig kasteel aan de rand van de Veluwe. Ook bekend vanwege z’n 
actieve kasteelspoken! 
Fonteinallee 4 Doorwerth | 026 – 339 74 06
https://doorwerth.glk.nl/
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JEROEN VAN DER SPEK

Biggen knuffelen, een duik 
nemen in een zwembad 

vol marshmallows of over het 
plafond lopen in een heel 

vreemd huis: in 1000 dingen 
doen met kinderen in 

 Nederland vind je de leukste 
en origineelste uitjes van ons 
land. Of je nou op zoek bent 
naar een cool kinderfeest  
of een adembenemende 

 attractie: deze gids brengt jou 
en je ouders direct op nieuwe 

ideeën. Inspiratie voor het 
hele gezin!

NUR 402
Kosmos Uitgevers,
Utrecht / Antwerpenwww.kosmosuitgevers.nl
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