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Avonturiers, zijn jullie er klaar voor?  
Op zaterdag 14 maart 2020 gaan we met zijn allen op 
expeditie door Den Haag. Wanneer het donker begint te 
worden zetten wij onze zaklampen aan en safarihoedjes 
op. Na sluitingstijd kunnen we verschillende musea en 
culturele instellingen ontdekken in Den Haag en Voorburg. 
We beginnen de avond om 16.30 uur in Kunstmuseum  
Den Haag met de officiële opening. 

Museumnacht kids
Er is genoeg te doen: spannende speurtochten, coole 
workshops, leerzame rondleidingen en nog veel meer. 
Vergeet niet dat er vanaf 21.00 uur gedanst kan worden 
tijdens de afterparty in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal! Neem je kompas mee, doe je verrekijker om en 
laten we de expeditie beginnen. 
Veel plezier tijdens Museumnacht Kids Den Haag!
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PraktischPraktisch
Datum en tijden 
Museumnacht Kids vindt plaats op zaterdag 14 maart van 
17.00 tot 22.00 uur. Om 16.30 uur start de avond met een 
knallende opening in Kunstmuseum Den Haag. Deze duurt 
tot 17.00 uur en vanaf dan kun je ook terecht bij de andere 
deelnemende musea en culturele instellingen. Kinderen die 
lekker lang op mogen blijven wagen nog een dansje tijdens 
de afterparty. Deze begint om 21.00 uur in De Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en duurt tot 22.30 uur. 

Vervoer 
De oude bussen van het Haags Busmuseum zijn een hele 
beleving. De bus vertrekt regelmatig vanaf de Hofvijver in 
het centrum naar verder gelegen musea (en weer terug). 
Met een Museumnacht Kids polsbandje maak je gratis 
gebruik van deze bussen.
De gehele dienstregeling is te vinden op pagina 26.

Hofvijver (centrum)

Museum Sophiahof

Kunstmuseum/Museon

Hofvijver (centrum)

Electriciteitsfabriek/
Nest

Hofvijver (centrum)

Voorburg Centrum

Voorburg Centrum 
 

Molen de Vlieger

Date and times 
Museumnacht Kids takes place on Saturday March 14th, from 
17.00 to 22.00. The spectacular opening in Kunstmuseum Den 
Haag starts at 16.30 and ends at 17.00. From that moment 
on the other participants will open their doors for the public. 
Children that are allowed to stay up late can also join the 
afterparty. This will start at 21.00 in Tweede Kamer der Staten-
Generaal and continues until 22.30.

Transport
The Haags Busmuseum vintage buses are an experience in 
their own right. During Museumnacht Kids, a shuttle service 
runs regularly from the Hofvijver in the city centre  
to the participating locations further afield (and back).  
The service is free for Museumnacht Kids visitors. 
The complete bus schedule can be found at page 26.

Lijn A Lijn B Lijn C Lijn D
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Information and tickets
If you purchased your ticket for Museumnacht Kids  
Den Haag online, you will receive an e-ticket via email.  
During the event, you can have your e-tickets (printed or 
on your mobile) scanned and exchanged for an official 
Museumnacht Kids Den Haag wristband. The wristband  
allows access to all participating institutions and the shuttle 
service. On Saturday, March 14th you can have your e-ticket 
scanned at the following exchange points.

From 16.00:
- Kunstmuseum Den Haag
- Huygens’ Hofwijck (Voorburg)

From 17.00:
- Mauritshuis
- Museum Sophiahof
- Electriciteitsfabriek x Nest

Food and drinks
We all have to eat at some point, right? Fortunately you can  
do that during Museumnacht Kids too. Refreshments are 
available in various locations and special menus have been 
arranged (see page 24). Once replenished, you can continue 
exploring all the fun activities Museumnacht Kids has to offer.

Eten en drinken 
We moeten allemaal een keer iets eten. Gelukkig kan dat 
gewoon tijdens Museumnacht Kids. In verschillende musea 
kun je terecht voor een hapje en drankje en zijn er speciale 
menu’s samengesteld (zie pagina 24). Eenmaal bijgetankt kun 
je zo weer verder met al het leuks dat er te beleven is. 

Informatie en ticketverkoop 
Als je online een ticket hebt gekocht voor Museumnacht 
Kids Den Haag, ontvang je een e-mail met een e-ticket. 
Tijdens de avond kunnen de e-tickets (geprint of mobiel) 
gescand worden en ontvang je een polsbandje. Het 
polsbandje biedt toegang tot alle deelnemende musea 
en de pendelbussen. Op zaterdag 14 maart kun je voor 
het scannen van je e-ticket terecht bij de volgende 
inwisselpunten.

Vanaf 16.00 uur:
- Kunstmuseum Den Haag
- Huygens’ Hofwijck (Voorburg)

Vanaf 17.00 uur:
- Mauritshuis
- Museum Sophiahof
- Electriciteitsfabriek x Nest
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Wow, de zee is 
van plastic!
Als de meisjes, Chloe en Gaia, stiekem een mooie grote 
bal van de buurvrouw stelen, verandert hun hele wereld. 
Op een woeste zee vol avontuur moeten ze erachter zien 
te komen waarom de eerst zo mooie bal, ineens dor en 
bruin is geworden. Hun expeditie brengt ze overal: van de 
Noordpool tot het tropische regenwoud, van meneer  
El P Bear naar Dopper de Dolfijn. Maar de tijd dringt;  
zal het de meisjes lukken om het antwoord op hun  
missie te krijgen? 
Theatergroep Droog Water speelt ‘Wow, de zee is van 
plastic!’ Een humoristische, interactieve en beeldende 
kindervoorstelling (4+), over klimaatproblematiek en 
duurzaamheid. Op een speelse wijze wordt er samen  
met de kids nagedacht over deze thematiek. 

START DE AVOND MET DE 
INTERACTIEVE OPENING!

Wil je bij de opening in Kunstmuseum Den Haag 
aanwezig zijn? Zorg ervoor dat je op tijd komt! De 
deuren openen om 16.00 uur. Het Kunstmuseum 
is goed bereikbaar met de fiets en er is ook 
parkeergelegenheid in de buurt van het museum. 
Hier geldt betaald parkeren. 

Parkeer je liever in het centrum en wil je lekker op tijd 
beginnen? HTM tramlijn 16 richting Statenkwartier 
brengt je vanaf halte Den Haag Buitenhof binnen een 
kwartier naar Het Kunstmuseum. Na de opening kun 
je met een van onze pendelbussen terug naar het 
centrum!

Do you want to be part of the opening at 
Kunstmuseum Den Haag? Then make sure to arrive 
on time! The doors open at 16.00. You can reach 
Kunstmuseum easily by bicycle and there is also 
(paid) parking near the museum.

If you prefer to park in the city centre and still 
be on time, HTM tram line 16 in the direction of 
Statenkwartier will take you from bus stop ‘Buitenhof, 
Den Haag’ to Kunstmuseum within 15 minutes. You 
can travel back into town after the opening with one 
of our shuttle buses!
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Locatie / Location:  
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Lange Poten 4

Tijd / Times:  
21.00 – 22.30 uur

Dansen tijdens 
de Afterparty

Kom met ons mee dansen! Op de allerleukste hitjes 
laat jij je beste dancemoves zien. In de entreehal 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal staat 
de DJ klaar om een feestje te bouwen. Ouders 
kunnen zich vermaken bij de bar. De afterparty 
start om 21.00 uur en duurt tot 22.30 uur.  
Waar is dat feestje? Hier is het feestje!

Dancing at the afterparty
Dance the night away! Bust your best moves to your favourite 
artists’ top tunes. The DJ is ready to get this party started at the 
entrance of the Tweede Kamer der Staten-Generaal. Parents can 
hang out at the bar. The afterparty is from 21.00 to 22:30.  
Time to part-hay!

Wow, the sea is plastic!
Chloe and Gaia’s whole world changes when they steal 
a big ball from their neighbour. On a rough sea full of 
adventure they have to find out why the ball, at first 
beautiful, suddenly has become withered and brown. Their 
expedition takes them everywhere: from the North Pole 
to the tropical rain forest, from Mr. El P Bear to Dopper 
the Dolphin. But time is running out. Will the girls get the 
answers they are looking for?
Theatre company Droog Water plays ‘Wow, de zee is van 
plastic!’ (Wow, the sea is plastic!) A humorous, interactive 
and visually rich children’s (4+) performance about climate 
issues and sustainability. They ‘discuss’ these themes with 
the children in a playful way.

Locatie / Location:  
Kunstmuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41

Tijd / Times:  Deur open / Doors open: 
16.30 – 17.00 uur  16.00 uur

Kom jij Chloe en Gaia helpen  
met hun expeditie?
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 Programma

Statenkwartier

Op expeditie in Kunstmuseum Den Haag
Kom naar Kunstmuseum Den Haag en ga op avontuur langs 
onze spannendste kunstwerken. Volg de route door het 
spinnenweb, doe de opdrachten en ontdek zo de grootste 
spinnen die je ooit hebt gezien! Kom ook als je durft en ga 
mee op expeditie!
Maak onderweg je eigen draaddiertje, doe een dansje of 
experimenteer met kleur in ons museumatelier. Heb je 
nog energie over? Maak een ondoordringbaar web van 
kleuren, bezoek Wonderkamers, neem een spinnentattoo of 
fotografeer jezelf op ontdekkingstocht. Trek gekregen? Bij 
Kunstmuseum Den Haag kun je ook een heerlijk hapje eten.

An expedition in Kunstmuseum Den Haag
Come to Kunstmuseum Den Haag and go on an adventure 
along the most remarkable works of art in our collection. 
Follow the trail through the spider web, complete the 

01 Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
Bushalte Kunstmuseum/Museon

   Informatiepunt
 Museumkids nachtinspectie

assignments and discover the biggest spiders you have ever 
seen! Join us if you dare and follow our expedition!

Along the way you’ll make your own wire animal, do a dance or 
experiment with colour in our museum atelier. Still got plenty 
of energy? Create an impenetrable web of colours, visit
Wonderkamers, get a spidertattoo or get your picture taken 
as a discoverer. Have you worked up a hunger? You can also 
enjoy a delicious snack at Kunstmuseum Den Haag.

Statenkwartier
Centrum
Rond de 
Energiecentrale
Voorburg

Iedere deelnemer heeft een leuk programma met als thema Op Expeditie. 
De deelnemers staan vermeld per cluster. Er zijn vier clusters:

Every participating location has organised a fun programme based on the 
‘On Expedition’’ theme. The locations have been clustered in four districts:

Clusters ‘Op expeditie’

9
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Stadhouderslaan 37 
Bushalte Kunstmuseum/Museon

 Museumkids nachtinspectie

Museon

Expeditie Museon
Ga mee op een expeditie naar het verleden en ontdek het 
geheim van Ötzi de ijsman. Ötzi is een ijsmummie van 5000 
jaar oud. Kruip in de huid van deze stoere steentijdkrijger 
en ontdek wat er allemaal bij komt kijken om in deze 
ijskoude tijd te overleven. 
Maak een pijl van vuursteen, eet een steentijd-snack, 

train je expeditie skills, leer slimme trucjes bij pijl en 
boogschieten, ontdek waarom Ötzi een tattoo had, zorg 
voor een portie geluk, maak je eigen klimtouw, ga op 
ontdekkingstocht door het museum en meer…

Expedition Museon
Join an expedition to the past and discover the secret of Ötzi 
the iceman! Ötzi is a 5000-year-old ice mummy. Step into this 
hardy Stone Age warrior’s ‘shoes’ and discover what it takes to 
survive in his ice-cold era.
Make an arrowhead from flint, eat a Stone Age snack,  
brush up on your exploration skills, learn smart archery tricks, 
discover why Ötzi had a tattoo, spread good luck, make your 
own climbing rope, go on a discovery tour through the  
museum and much more!

Centrum

Op expeditie in de Kloosterkerk
Verleg je eigen grenzen en ga op expeditie in de 
Kloosterkerk! Durf jij krekels te eten? Of iets te voelen dat 
je niet kunt zien? Maak je eigen verrekijker of landkaart en 
vind je weg uit de escape room! Ook vertelt Saint Patrick 
zijn oude reisverhalen.

Op verschillende tijden wordt op het orgel gespeeld, dan 
kun je lekker tot rust komen bij deze bijzondere muziek.

An expedition in the Kloosterkerk
Be adventurous and join an expedition in the Kloosterkerk!
Do you dare to eat grasshoppers? Or to touch something that 
you can’t see? Create your own binoculars or a map and find 
your way out of the escape room! Saint Patrick will also be 
there to tell his old travel stories (this show will be in Dutch).

The organ will be played at different times for you to relax to 
its amazing music.

03
Lange Voorhout 4 | Bushalte Hofvijver

Binnenstadskerken

04
Dunne Bierkade 17 | Bushalte Hofvijver
Buitenmuseum

Laat ze fonkelen, laat ze stralen die Paulus 
Potterbeestjes!
Met loep en zaklamp onderzoeken wij samen met onze
gids de kleine, levensecht geschilderde details. Bekijk 
bijvoorbeeld de kikker en de vliegen op het grote schilderij 
‘De Stier’ van de beroemde dierenschilder Paulus Potter.
Vervolgens gaan we in deze leuke knutselworkshop met 
ouderwetse ‘koetjesrepen’ een fantasierijk en stralend 
Paulus Potterbeestje maken.

Samen geven we jullie gemaakte creatie een naam, een 
karakter en op het einde lichtgevende ogen of voetjes. 
Zodra het echt donker wordt nemen wij onze fonkelnieuwe 
vriend mee ‘Op Expeditie’ de magische museumtuin in, voor 
een spannende foto onder de sterren.

In de Oud-Hollandse Swiebertje en Saartje keuken worden 
ondertussen de heerlijkste koekjes gebakken die je zelf 
mag versieren met glitters onder het genot van een 
heerlijke aardbeien- of chocolademilkshake.

See them sparkle, see them shine, those Paulus Potter 
beasts!
With our tour guide, a magnifying glass and a torch, we’ll 
examine tiny, life-like details such as the frog and the flies 
that are part of The Bull - a big painting by the famous animal 
painter Paulus Potter. Then, we’ll create our own fantastical, 
dazzling Paulus Potter beast with ‘koetjesrepen’ (old-fashioned 
chocolate bars) in our fun craft workshop. 

We’ll give your creation a name and a personality and, at the 
end, luminous eyes or feet. As soon as it’s properly dark, we’ll 
take our brand new friend ‘on an expedition’ into the magical 
museum garden, for a special photo under the stars.

In the meantime, in the Old Dutch Swiebertje and Saartje 
kitchen, the most delicious cookies will be baked for you to 
decorate with glitters while enjoying a lovely strawberry or 
chocolate milkshake.
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Lange Voorhout 74  | Bushalte Hofvijver
Escher in het Paleis

Op expeditie met Escher
Maurits Cornelis Escher was dol op reizen. Hij trok er vaak 
op uit en zwierf dan door onherbergzame streken in Italië, 
Spanje, Zwitserland en Tunesië. Per boot, per trein, met 
de bus, op een ezel of gewoon te voet. De expedities van 
Escher brachten hem overal. Gewapend met fototoestel 
en schetsblok bracht hij elke plek in kaart. Geen berg was 
te hoog, geen dal was te diep, geen rivier was te breed en 
geen afstand was te ver.

Dit jaar kun jij Escher volgen bij zijn expedities. Ontdek 
de landen en streken waar hij doorheen trok en leer over 
andere culturen, terwijl je door Het Paleis dwaalt. Waan je 
in het Midden-Oosten met prachtige muziek en wonderlijke 
verhalen. Geniet van de Zwitserse sneeuw. Bewonder prach-
tige Italiaanse landschappen en reis door de zalen met een 
uitdagende speurtocht. Ga op expeditie met Escher!

On an expedition with Escher
Maurits Cornelis Escher loved travelling. He often set out 
to wander through inhospitable regions in Italy, Spain, 
Switzerland, and Tunisia - by boat, by train, by bus, on a 
donkey or simply on foot. Escher’s expeditions lead him 
everywhere. Armed with a camera and sketchpad, he 
documented every place. No mountain was too high, no valley 
too deep, no river too wide and no distance too far.

This year you can follow Escher on his expeditions. Discover 
which countries and regions he travelled to and learn 
about other cultures as you wander through The Palace. 
Imagine you’re in the Middle East with gorgeous music and 
wondrous tales. Enjoy the Swiss snow. Admire beautiful 
Italian landscapes and journey through the galleries with a 
challenging quest. Join the expedition with Escher!

STOP! Paspoortcontrole!
Vanavond kom je alleen met een paspoort het museum 
in… Gelukkig krijg je die van ons! Trek met jouw paspoort 
door het Haags Historisch Museum en ga op expeditie. 
Doe opdrachten, maak breinbrekende puzzels, prikkel je 
zintuigen en luister naar spannende verhalen. Hoeveel 
stempels verdien jij bij de paspoortcontrole? Kom jij langs 
de douane?

Ontdek de stad die nooit gebouwd is in een speurtocht 
door onze tentoonstelling. Doe spellen in reuzenformaat in 
XL-Land. Laat je schminken en leg jouw avonturiersreizen 
vast op de foto: dan heb je meteen jouw souvenirtje voor 
mee naar huis!

In Klauterstout proberen drie bouwvakkers een bouw-
project af te ronden, zonder dat de baas er achter komt 
dat de vloer van lava is. Onhandige capriolen en acrobatiek 
wisselen elkaar af in een fysiek circus van misverstanden. 
Wat begint als een theatervoorstelling eindigt in een  
doe-mee-avontuur.

STOP! Passport check!
You can only enter the museum with a passport tonight. 
Fortunately, you’ll get one from us! Join an expedition through 
the Haags Historisch Museum with your passport. Complete 
assignments, solve mind-bending puzzles, stimulate your 
senses and listen to exciting stories. How many stamps will 
you earn at the passport checkpoint? Will you get through 
customs?

Discover the city that was never built in a quest through our 
exhibition. Do games in giant format in XL-Land. Have your 
face painted and have your adventures photographed: your 
souvenir to take home with you!
In Klauterstout, three construction workers try to complete a 
project without the boss finding out that the floor is made of 
lava. Clumsy antics and acrobatics combine in a physical circus 
of misunderstandings. What begins as a theatre performance 
ends in a do-it-yourself adventure (this show will be in Dutch).
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Korte Vijverberg 7 | Bushalte Hofvijver
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Haags Historisch Museum

Vervolg programma pagina 18

Ontdek het Mauritshuis
Kom naar het Mauritshuis voor een nacht vol dans, muziek, 
theater, verhalen en natuurlijk prachtige schilderijen.
Beleef de spannende, vrolijke, muzikale voorstelling  
“Het muisje met de parel - Misdaad in het Mauritshuis”.  
Of kom lekker luisteren naar een verhaal over Maurits Muis.
Laat je inspireren door de geweldige paardenportretten van 
George Stubbs en schilder daarna zelf een paard, pony of 
unicorn. Maar je kunt ook je eigen fantasiedier maken.
Deze nacht zorgen we ervoor dat je een paar schilderijen 
extra goed kunt bekijken. Hoe? Dat is nog een verrassing.
En natuurlijk zijn er ook deskundige museumdocenten om 
het hemd van het lijf te vragen, verrassende dansoptredens 
en fijne muziek om bij weg te dromen of je eigen moves  
te oefenen.

Discover Mauritshuis
Come to Mauritshuis for a night full of dancing, music, theatre, 
stories and, of course, beautiful paintings.
Experience the exciting, jolly, musical performance  
”Het muisje met de parel - Misdaad in het Mauritshuis”.  
(The Mouse with the Pearl – A Crime in the Mauritshuis).  
Or come and listen to a story about Maurits Muis.
Draw inspiration from George Stubbs’ amazing horse portraits 
and then paint your own horse, pony or unicorn. You also can 
make your own fantasy animal.
Tonight we’ll make sure that you can view a few paintings 
especially well. How? That’s a surprise.
And, of course, expert museum teachers will be available to 
answer all your questions, there will be spectacular dance 
performances and amazing music to dream away to or to 
practice your own moves to.
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Plein 29  | Bushalte Hofvijver

   Informatiepunt
 Museumkids nachtinspectie

Mauritshuis

Reislustige lieden
120 jaar geleden reisde Abraham Bredius door Europa om 
de mooiste kunst van elk land met eigen ogen te zien en te 
speuren naar bijzondere schilderijen voor zijn verzameling.
Nu is er een tentoonstelling van een speurder uit onze 
tijd die op zoek was naar maritieme afbeeldingen uit 
de Gouden Eeuw. Er hangen wel 67 schilderijen! Op de 
schilderijen zie je hoe in de 17e eeuw dappere reizigers de 
wereld verkenden met kleine en grote boten.
Zij monsterden aan bij een groot koopvaardijschip, gingen 
in dienst bij het leger of bij een ontdekkingsreiziger.
Soms waren ze wel een jaar (of twee, of drie) onderweg. Of 
ze nu dicht bij huis bleven of de wereldzeeën overtrokken: 
het betekende een gebrek aan van alles, behalve avontuur 
en keihard werken. Zeemannen wisten niet eens of ze ooit 
weer thuis zouden komen. Storm, windstilte, hitte, barre 
kou en lekker zeilweer wisselden elkaar af. Soms verscheen 
een piratenschip aan de horizon. Kortom: de gevaren waren 
nooit ver weg.
Speur naar de schilderijen door het hele museum en 
ondertussen ga je aan de slag met een (woord)puzzel.

Travel-hungry
120 years ago, Abraham Bredius travelled through Europe to 
see each country’s most beautiful art with his own eyes and to 
find special paintings for his collection.
Now there’s an exhibition compiled by an explorer from our 
own time who was looking for maritime images from the Golden 
Age. He found 67 paintings in total! The paintings show how 
brave travellers explored the world with both small and big 
boats in the 17th century. They registered with large merchant 
ships, enrolled for military service or with an explorer.
Sometimes they were on route for a year (or two, or three). 
Whether they stayed close to home or traversed the world’s 
oceans, it always meant having to do without almost every-
thing except adventure and hard work. Sailors didn’t even 
know if they would ever come home again. Storms, doldrums, 
heat, harsh cold and good sailing weather alternated. 
Sometimes a pirate ship appeared on the horizon. In short: 
danger was never far away.
Search for the paintings throughout the museum and complete 
a (word) puzzle on the way.
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Lange Vijverberg 14   | Bushalte Hofvijver
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Museum Bredius 



Wonderkamers

Voor meer informatie kijk op museumnachtkids.nl

zaterdag 
17 oktober 2020

zaterdag 
4 juli 2020

Kom je ook naar
Museumnacht kids 

utrecht en haarlem?
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5. Escher in Het Paleis Lange Voorhout 74
6. Haags Historisch Museum  

Korte Vijverberg 7
7. Mauritshuis  Plein 29
8. Museum Bredius  Lange Vijverberg 14
9. Museum Sophiahof  Sophialaan 10
10. ProDemos (Ridderzaal) Hofweg 1H
11. Tweede Kamer der Staten-Generaal  

Lange Poten 4
12. Van Gogh Experience Dunne Bierkade 17
13. West in de vml. Amerikaanse Ambassade  

 Lange Voorhout 102 
 

14. Electriciteitsfabriek x Nest  
De Constant Rebecqueplein 20 
 

15. Huygens’ Hofwijck  Westeinde 2A
16. Kinderboekwinkel in de Wolken 

Herenstraat 167
17. Museum Swaensteyn  Herenstraat 101
18. Molen de Vlieger Essepad 3 
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Locaties en programma Leeftijd TAAL
Voorstelling: Het Muisje met de Parel – Misdaad in 
het Mauritshuis 6 tot 12 jaar NL

Voorleesverhaal: Maurits Muis en Rembrandt 4 tot 8 jaar NL

Photobooth: Huishouden van Jan Steen AL NL/ENG

Fantastische Moves 8 tot 12 jaar NL/ENG

18 Molen de Vlieger
Behaal een draaiorgel diploma AL NL

Zoek de Mol 6 tot 8 jaar NL

Molenspeurtocht 9 tot 12 jaar NL

2 Museon
IJskoude Expeditie 6 tot 10 jaar NL

Expeditie voedsel AL NL/ENG

Vuurstenen en gereedschap maken 8 tot 12 jaar NL/ENG

Geluksbuideltjes maken 6 tot 12 jaar NL/ENG

Touw en vlechtwerk 6 tot 12 jaar NL/ENG

Pijl en boogschieten AL NL/ENG

Stoere Tattoo AL NL/ENG

Expeditie Skills- Training 10 tot 12 jaar NL

Doe de kisten speurtocht 4 tot 10 jaar NL

Maak je eigen Skelet of Aankleed- Ötzi AL NL/ENG

Theatrale rondleiding   4 tot 7 jaar NL

Expeditie Museon AL NL

Photobooth AL NL/ENG

8 Museum Bredius
Speurtocht in Museum Bredius 7 tot 12 jaar NL

Puzzel een kunstwerk 5 tot 6 jaar NL

9 Museum Sophiahof
Zoek de Paradijsvogel AL NL

Tifa All Stars AL NL/ENG

17 Museum Swaensteyn
Gekke Hoedemaker workshop AL NL/ENG

Alice in Wonderland Kunstkaart Workshop 8 tot 12 jaar NL/ENG

Fotohoekje In Wonderland AL NL/ENG

Versier een koekje AL NL/ENG

Schminken 4 tot 8 jaar NL/ENG

Op zoek naar het Witte Konijn AL NL

Kleuren, spelen en fantasievolle verhalen in 
Wonderland 4 tot 8 jaar NL/ENG

10 ProDemos
Bezoek Ridderzaal (aanmelden bij het gebouw van 
ProDemos)

AL NL

Flitsdebat 9 tot 12 jaar NL

100 jaar kiesrecht AL NL

DemocratieLAB 9 tot 12 jaar NL

Democracity AL NL

11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
Glittertattoo AL NL/ENG

Kleurtafel 4 tot 8 jaar NL/ENG

Speurtocht 8 tot 12 jaar NL

Bezoekje plenaire zaal AL NL/ENG

Stemmen met je voeten! (Ieder half uur) AL NL

Officiële afterparty AL NL/ENG

12 Van Gogh Experience
Lizette de Koning leest voor uit eigen werk AL NL

Schrijf brieven zoals de gebroeders Van Gogh AL NL

Maak een zelfportret zoals Vincent AL NL/ENG

13 West in de vml. Amerikaanse Ambassade
Ontdek de kunst AL NL/ENG

Maak je eigen droom AL NL/ENG

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30

Blokkenschema

17

16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30

Locaties en programma Leeftijd TAAL

3 Binnenstadskerken
Luister naar het verhaal over Saint Patrick AL NL

Benieuwd hoe een orgel klinkt? Droom weg bij 
bijzondere muziek. AL NL/ENG

Speurtocht AL NL

Ontsnap uit de escape room (4-8) 4 tot 8 jaar NL

Ontsnap uit de escape room (9-12) 9 tot 12 jaar NL

Maak je eigen verrekijker AL NL/ENG

Maak je eigen landkaart AL NL/ENG

Laat je schminken als ontdekkingsreiziger AL NL/ENG

Voel en proef iets wat je niet kunt zien AL NL/ENG

4 Buitenmuseum
Laat ze fonkelen, laat ze stralen die Paulus 
Potterbeestjes AL NL/ENG

Fotoshoot in het ‘Museumbos’ met je nieuwe 
Paulus Potterbeestje AL NL/ENG

Culinaire workshop AL NL/ENG

14 Electriciteitsfabriek x Nest
VOLTA AL NL/ENG

Suikerspin met Oscar 7 tot 12 jaar NL

5 Escher in Het Paleis
Oosterse klanken AL NL/ENG

Speuren met Escher 7 tot 12 jaar NL/ENG

Verre verhalen AL NL

De wereld van Escher AL NL/ENG

Maak je eigen vlakvulling 7 tot 12 jaar NL/ENG

6 Haags Historisch Museum
Klauterstout 4 tot 10 jaar NL

Paspoortcontrole AL NL

Reuzespellen in XL-Land AL NL/ENG

Schminken 4 tot 8 jaar NL/ENG

Leg jouw dappere reis vast op de foto! AL NL/ENG

Speurtocht door nooit gebouwde stad AL NL

15 Huygens’ Hofwijck
Planetenpad 8 tot 12 jaar NL

Workshop: Sterrenkijker 4 tot 8 jaar NL/ENG

Workshop: Schrijven tussen de sterren 4 tot 8 jaar NL/ENG

Speurtocht: Ontdek de schatten van Constantijn 
Huygens 8 tot 12 jaar NL

Ontmoet Constantijn en Christiaan Huygens AL NL/ENG

Ontdek de zolder van Christiaan Huygens AL NL/ENG

Navigatiespel 9 tot 12 jaar NL

16 Kinderboekwinkel In de Wolken
Mies & Mats uit de kunst! 4 tot 9 jaar NL

Knutsel je eigen Kinderboekenheldenmuseum 4 tot 9 jaar NL/ENG

1 Kunstmuseum Den Haag
Officiële opening AL NL/ENG

Silent Disco AL NL/ENG

Museumroute: Op Expeditie (4-6) 4 tot 6 jaar NL

Museumroute: Op Expeditie (6-12) 6 tot 12 jaar NL

Workshop: Kleur Experiment AL NL/ENG

Workshop: Maak een Draaddiertje AL NL/ENG

Workshop:  Kleurenweb AL NL/ENG

Photobooth AL NL/ENG

Wonderkamers 8 tot 12 jaar NL

DJ Spinkit AL NL/ENG

Muzikale reis langs Anansi AL NL

7 Mauritshuis
Workshop: Collage Fantasiedier AL NL/ENG

Workshop: Paardenportret AL NL/ENG

Instatour 17de Eeuw 9 tot 12 jaar NL

Dansers in de Nacht AL NL/ENG

Blokkenschema
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Quests in the Lower House
Come and investigate the House of Representatives on 
Museumnacht Kids. Visit the stalls in the large meeting room 
and immerse yourself in the world of politics. Or participate in 
the Stemmen met je voeten (Voting with your feet) game.
Pssst… Don’t forget: the Museumnacht Kids afterparty will be 
held in our Statenpassage.

Van Gogh en Den Haag
Den Haag is niet alleen de stad van Vrede en Recht, van 
het Koningshuis en de stad aan het strand. Den Haag is 
ook de stad van Vincent van Gogh! Maar liefst zes jaar 
van zijn leven, bracht hij in Den Haag door. Nergens in zijn 
volwassen leven woonde en werkte hij langer dan in  
Den Haag. Hier schreef hij zijn eerste brieven en 
ontwikkelde hij zich als kunstenaar.
Ontdek de band tussen Vincent van Gogh en Den Haag! 
Leer van de meester en maak een zelfportret zoals 
alleen Vincent dat kon of schrijf brieven zoals de broers 
Theo en Vincent vroeger altijd deden. Daarnaast komt 
Lizette de Koning speciaal langs. Zij is een Haagse 
kinderboekenschrijfster en zij gaat voorlezen uit haar  
eigen werk.

Van Gogh Experience
The Hague is not only the city of Peace and Justice, home to 
the royal family and the city at the beach. The Hague is also 
the city of Vincent van Gogh! He spent no less than six years 
of his life here. Nowhere else did he live and work longer in his 
adult life than in The Hague. He wrote his first letters here and 
evolved as an artist.
Discover the bond between Vincent van Gogh and The Hague! 
Learn from the master and make a self-portrait like only 
Vincent could or write letters like brothers Theo and Vincent 
used to. Lizette de Koning will drop by too. She’s a children’s 
book writer from The Hague and she will read from her  
own work.

Dunne Bierkade 17 | Bushalte Hofvijver
Van Gogh Experience12

Theodore’s Dream
Welkom in de kleurrijke wereld van Frans-Portugese 
kunstenaar Mattia Denisse. Kijk goed naar zijn fantasierijke 
tekeningen en creëer daarna je eigen droomwereld.  
In 22 verschillende kamers onderzoek je met behulp van 
een ‘to-do-kit’ de kunst. Een bezoek aan de tentoonstelling 
zorgt voor een bijzondere beleving van vorm en kleur in 
een unieke omgeving.
Wat wil je vertellen? Welke kleuren passen daarbij?  
Welke letters verwoorden het beste je eigen ideeën?  
Maak je eigen kunstwerk zo spannend, mooi, grappig  
of juist zo cool mogelijk.
Ben je klaar met jouw kunstwerk? Hang ’m op en kom  
dan je verdiende beloning halen in de vorm van een  
lekkere snack!

Theodore’s Dream
Welcome to the colourful world of French-Portuguese artist 
Mattia Denisse. Take a good look at his imaginative drawings 
and then create your own dream world. Investigate art in 22 
different spaces with the help of a ‘to-do-kit’. A visit to this 
exhibition is an extraordinary experience of shape and colour 
in a unique environment.
What do you want to tell the world about? Which colours match? 
Which letters best express your own ideas? Make your own art-
work as exciting, beautiful, funny or as cool as you can. Finished 
creating your artwork? Then hang it on the wall and come and 
get your well-earned reward in the form of a tasty snack!

Lange Voorhout 102 | Bushalte Hofvijver
 Museumkids nachtinspectie

West in de vml.  
Amerikaanse Ambassade

13

18

Ekspedisi Indië
In Ekspedisi (Indonesisch voor Expeditie) Indië nemen 
we je mee naar een land van vroeger: ‘Nederlands-Indië’. 
Toendertijd een kolonie van Nederland, nu beter bekend als 
Indonesië. In Museum Sophiahof kun je meedoen aan een 
heuse speurtocht. Kun jij de paradijsvogel vinden? Leer op 
een echte tifa spelen (Molukse trommel gemaakt van een 
uitgeholde boomstam en een geitenvel). En heb je altijd al 
in de spotlights willen staan op een podium? Dan mag je 
aan iedereen laten zien hoe goed je de tifa kunt bespelen.

Ekspedisi Indonesia
In Ekspedisi (Indonesian for Expedition) Indonesia, we take you 
to a country of the past: ‘The Dutch East Indies’. At the time it 
was a Dutch colony, these days it’s better known as Indonesia. 
In Museum Sophiahof, you can participate in a real treasure 
hunt. Can you find the bird of paradise? Learn to play on a 
genuine tifa (Indonesian drum made from a hollowed-out tree 
trunk and a goat skin). Have you always wanted to be in the 
spotlight on a stage? Then you can show everyone how well 
you can play the tifa!

Sophialaan 10 | Bushalte Sophiahof
 Museumkids nachtinspectie

Museum Sophiahof09

Kinderrijk
Ga met ProDemos op avontuur naar het oudste gebouw 
van Den Haag: de Ridderzaal! Ontdek de geschiedenis en 
hoor spannende verhalen. In het gebouw van ProDemos 
ben JIJ voor een avond de baas! Protesteer, stem of 

Hofweg 1H | Bushalte Hofvijver
Let op!: In het gebouw van ProDemos kun je je 
aanmelden voor de rondleiding in de Ridderzaal.
Signing up for the tour to the Ridderzaal can be done 
at the building of ProDemos.

ProDemos (Ridderzaal)10

verdeel het geld van Nederland. In onze nagebouwde 
Tweede Kamerzaal houden we flitsdebatjes. Vind jij het 
bijvoorbeeld een goed plan als je op school alleen maar 
water mag drinken? Voor de wat oudere kinderen is er 
het DemocratieLAB. Mogen mensen van jou alles zeggen 
wat ze denken? En hoe ver zou jij gaan met actievoeren? 
Voor een muzikale noot kun je naar de muziekvoorstelling 
‘100 jaar kiesrecht’. In het spel Democracity vorm jij met je 
ouders, verzorgers, broertjes, zusjes of vrienden een partij. 
Samen bepalen jullie wat jullie belangrijk vinden in de stad 
Democracity. Nu moet je alleen nog de andere partijen 
overtuigen van jullie keuzes. Dus kom naar ProDemos en 
ontdek hoe jij invloed hebt!

Kids’ Realm
Go on an adventure with ProDemos to the oldest building 
in The Hague: the Ridderzaal! Discover its history and 
hear exciting stories. In the ProDemos building, YOU are in 
charge for an evening! Protest, vote or distribute the national 
budget. We’ll have flash debates in our reconstructed House 
of Representatives. Do you think it’s a good idea to only be 
allowed to drink water at school? For the somewhat older 
children there is the DemocracyLAB. Do you think people 
should be allowed to say anything they want? And how far 
would you go with your campaigns? For a musical note you can 
visit the show: 100 jaar kiesrecht (100 years of voting rights). 
Form a party with your parents, guardians, brothers, sisters 
or friends in the game Democracity. Together, you determine 
what you think is important in the city of Democracity. Now 
you just have to convince the other parties of your policies. So 
come to ProDemos and discover the weight of your influence!

Laat je stem horen! 
Doe tijdens Museumnacht Kids mee met het spel ‘Stemmen 
met je voeten’. Of doe de speurtocht en bezoek de tribune 
van  de grote vergaderzaal en laat je meenemen in de 
wereld van de politiek. 
Pssst... Niet vergeten! De afterparty van Museumnacht Kids 
is in onze grote Statenpassage.

Lange Poten 4 | Bushalte Hofvijver
Let op!: Ben je 14 jaar en ouder, neem dan je ID 
bewijs mee. 14 years and older? Bring your ID card!

Tweede Kamer11



Museum Swaensteyn in Wonderland
Voor één avond is Museum Swaensteyn omgetoverd tot 
Wonderland. Ga het avontuur aan en ontmoet de Kolderkat, 
Alice en de Hartenkoningin. Maak je eigen hoedje net 
zo mooi als die van de Gekke Hoedenmaker. Versier een 
koekje, maak een kunstkaart of ga op de foto met de 
leukste props in de fotohoek, alles helemaal in stijl van 
het sprookje. Laat je schminken, kleur de fantasievolle 
kleurplaten, speel een spelletje en luister naar de mooiste 
verhalen. Speur door de museumzalen naar het  
Witte Konijn en ontmoet alle andere bijzondere figuren  
van Wonderland.

Museum Swaensteyn in Wonderland
Museum Swaensteyn has been transformed into Wonderland 
for one evening. Embark on an adventure and meet the 
Cheshire Cat, Alice and the Queen of Hearts. Make your own 
hat, as beautiful as the Mad Hatter’s. Decorate a cookie, make 
an art card or take a photo in the photo corner with the best 
props, all in the style of the famous fairy tale. Have your face 
painted, colour the fantastical colouring sheets, play a game 
and listen to the best stories. Search for the White Rabbit in 
the museum’s rooms and meet all the other special characters 
from Wonderland.

Herenstraat 101 | Bushalte Voorburg Centrum
 Museumkids nachtinspectie

Museum Swaensteyn17

Speuren en orgeldraaien in Molen de Vlieger
Met de vrolijke tonen van een echt straatdraaiorgel heten 
we je hartelijk welkom bij Molen de Vlieger. De wieken 
van de molen draaien niet, maar jij kan wel het orgel laten 
draaien en muziek laten maken. Als je het goed doet krijg je 
je draaiorgeldiploma.
Binnen in de molen hebben we een leuke speurtocht.
De jongsten kunnen op zoek gaan naar de mol. Op 
verschillende plaatsen in de molen zijn diertjes en 
poppetjes verstopt. Kun je ze allemaal terugvinden?  
Als beloning krijg je een leuke verrassing.
De grotere kinderen kunnen een spannende speurtocht 
doen door de molen, waarbij ze veel leren over 
poldermolens en hoe die ons hebben geholpen om 
Nederland droog te houden. Als je de speurtocht helemaal 
volbrengt dan krijg je een bouwplaat waarmee je zelf een 
molen kunt bouwen.

Treasure hunts and organ music at Molen de Vlieger
The cheerful tones of a genuine street organ warmly welcome 
you to Molen de Vlieger. The mill’s sails don’t move, but you 
can turn the organ instead and make music. If you do it right, 
you’ll earn yourself an organ certificate.
We also have a nice treasure hunt inside the mill.
The youngest can search for the mole. Various animals and 
dolls are hidden in different places in the mill. Can you find 
them all? If you do you’ll get a nice reward.
The older children can do an exciting treasure hunt in the mill, 
during which they’ll learn a lot about polder mills and how they 
helped us keep the Netherlands from flooding. If you complete 
the treasure hunt then you will get a building plan to build your 
very own mill with.

Essepad 3 | Bushalte Voorburg Molen de Vlieger
Molen de Vlieger18

vertelt Michel de kinderen wat een museum is, wat je daar 
allemaal kunt zien en geeft hij voorbeelden van diverse 
kunstvoorwerpen en schilderijen. Een leuke en leerzame 
interactieve voorstelling.

Mies & Mats get artsy!
Come watch and listen to Michel and his puppet Mats for half 
an hour. Mats confesses that he did something naughty at 
the museum. Michel uses his funny adventure to explain to 
the children what a museum is, what you can see there while 
naming examples of various art objects and paintings. It’s a fun 
and educational interactive show.

Rond de  
Energiecentrale

VOLTA
Deze winter maakt kunstenaar Oscar Peters in de 
gigantische Electriciteitsfabriek twee wild bewegende 
kunstwerken. Laat je bijvoorbeeld verrassen door de 
spectaculaire achtbaan waarop kunstwerken door de 
fabriek roetsjen en sjeezen. Benieuwd naar de kunstenaar? 
Ga met hem in gesprek tijdens Suikerspin met Oscar!

VOLTA
This winter, artist Oscar Peters creates two wildly-moving 
artworks in the cavernous Electriciteitsfabriek. For example 
be stunned by a spectacular roller coaster on which works of 
art roar and speed through the factory hall. Interested in the 
artist? Have a conversation with him during Cotton candy  
with Oscar!

De Constant Rebecqueplein 20 | Bushalte 
Electriciteitsfabriek/Nest

 Museumkids nachtinspectie

Electriciteitsfabriek x NEST14

Voorburg

Ontdek op Hofwijck
Lang geleden, in de Gouden Eeuw, ging men op vele 
expedities en ontdekkingstochten. Zo ook vader 

Westeinde 2A  | Bushalte Voorburg Centrum 
 Museumkids nachtinspectie

Huygens’ Hofwijck15

Mies & Mats uit de kunst!
Kom een half uurtje kijken en luisteren naar Michel en zijn 
pop Mats. Mats biecht op dat hij iets stouts heeft gedaan 
in het museum. Aan de hand van zijn grappige avontuur 

Herenstraat 167 | Bushalte Voorburg Centrum
Kinderboekwinkel In De Wolken16

Constantijn en zoon Christiaan Huygens. Constantijn 
maakte vele reizen door Europa. De mooiste plek was 
Venetië, vol pracht en praal. Op Hofwijck kwam vader 
Constantijn tot rust na zijn drukke werk en hij heeft er  
heel wat schatten verzameld.
Zoon Christiaan was een echte wetenschapper. Hij keek 
graag naar de hemel, de sterren en planeten. Ontdek voor 
één nacht zelf de planeten en bewandel het planetenpad. 
Op het voorplein staan enkele telescopen van Sterrenwacht 
Rijswijk en bij helder weer kun je zelf kijken naar de sterren. 
Doe mee met het navigatiespel en reken uit waar we op de 
wereld zijn of sluit aan bij de workshops in de Oudhollandse 
Keuken. Daar maak je een sterrenkijker en kun je je naam 
schrijven tussen de sterren. Vader en zoon Huygens zijn 
zelf natuurlijk ook van de partij. Zij willen deze avond voor 
geen goud missen!

Discovery at Hofwijck
Long ago, in the Golden Age, people went on many expeditions 
and explorations. So did father Constantijn and son Christiaan 
Huygens. Constantijn made many journeys through Europe. 
The most beautiful place was Venice; full of splendour. 
Hofwijck was father Constantijn’s place to rest at after his hard 
work and he collected a lot of treasures here.
His son, Christiaan was a proper scientist. He liked to observe 
the sky, the stars and the planets. Discover the planets for one 
night and follow the planet course. There are a few Rijswijk 
Observatory telescopes on the forecourt and, if the weather 
allows, you can observe the stars yourself. Take part in the 
navigation game and calculate where we are in the world or 
join the workshops in the Old Dutch Kitchen. There, you can 
make a stargazer and write your name amongst the stars. 
Father and son Huygens are also present. They wouldn’t want 
to miss this evening for anything!
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2.
Bezoek een museum tijdens de Museumnacht en geef je mening.Stuur je inspectie uiterlijk zondag 15 maart op

1.
Check in op

museumkids.nl 
en meld je aan

3.
Scoor deze button met 

lampje. En maak met 

je inspectie kans op 

mooie prijzen!

en geef je mening.Stuur je inspectie uiterlijk zondag 15 maart op
Scoor deze button met 

lampje. En maak met 

je inspectie kans op 

mooie prijzen!

Doe meeen win!

WORD JIJ 

MUSEUMKIDS 

NACHTINSPECTEUR 

VAN DEN HAAG?

Check museumkids.nl



Bijna jarig? Vier dan jouw feestje bij  
McDonald’s Den Haag Vlamingstraat
of McDonald’s Den Haag Buitenhof

Piraten
feest

Dans
feest

Griezel
feest

Glittertattoo
feest

Pathé film
feest

Prinsessen
feest

McVIP
feest

Voor meer informatie over kinderfeestjes bij  
McDonald’s Den Haag Vlamingstraat kunt u bellen naar 06 - 221 253 61  

Voor meer informatie over kinderfeestjes bij  
McDonald’s Den Haag Buitenhof kunt u bellen naar 070 - 365 09 58 

190076 Advertentie150x107 Kinderfeestjes_Den_Haag.indd   1 08-01-19   12:05

Museumnacht Kids wordt 
georganiseerd door 

Winkelman en Van Hessen. 
Wij wensen je veel plezier!
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SMULMENUSMULMENU

Tweede Kamer der Staten-Generaal
De Tweede Kamer biedt aan alle kinderen limonade en een 
broodlollie aan. Voor de ouders zijn er verschillende warme 
en koude dranken.  va. € 1,50

Buitenmuseum
Knakworstjes in bladerdeeg
Belegde mini broodjes
Versier je eigen koekje
Aardbeien en chocolade milkshake
Prijs voor alles is €1,- per stuk

Haags Historisch Museum
Diverse dranken  va. € 1,50
Kindermenu
Spaghetti bolognese + salade 
van komkommer en tomaat   € 5,00
Poffertjes met roomboter en poedersuiker   € 3,00
Volwassenmenu                             
Lasagne bolognese of 
vegetarische groente lasagne + salade   € 6,00
Kipsaté (2 st.) met pindasaus + nasi of bami
 + salade + toppings   € 6,00
Dessert
Panna cotta met aardbeiensaus   € 2,00
Brownie of muffin   € 1,00
 
Museum Swaensteyn
Diverse dranken en kleine hapjes.
Prijzen variëren tussen €1,- en €3,- 

Binnenstadskerken
Pannenkoek voor het goede doel + versieren   € 1,50

Museum Sophiahof
Diverse Indische snacks (risolles, loempia’s, pasteitjes 
en Pisang Goreng)   € 2,50 per stuk
Diverse frisdranken   € 2,25

Museon
Friet met Mayo   € 3,00
Broodje Hotdog   € 3,50
Portie Kibbeling   € 4,50
Donut met spinnen   € 2,25
Knapzakje met fruit: mandarijnen & druiven   € 4,00
Knapzakje met groenten   € 4,00
Fruitwater div. smaken   € 1,00
Frisdrank   € 2,00
SOOF limonades   € 2,00

West in de vml. 
Amerikaanse ambassade
Kids
Limonade, chips en andere snacks
Volwassenen
Diverse warme en koude dranken.
Prijzen variëren tussen €0,- en €4,-

Kunstmuseum Den Haag
Diverse dranken   va. € 1,00
Friet met mayonaise   € 3,00
Broodjes hotdog (ook vegetarisch)   € 3,50
Spiezen met groente en / of fruit   € 2,00
Portie Kibbeling   € 4,50
Spindonut   € 2,25

Mauritshuis
Kindermenu  € 8,50 incl. toetje
Pannenkoek met stroop en poedersuiker
Pasta bolognese met vegetarische gehaktsaus
Patat met kroket, mayonaise en appelmoes
Volwassenmenu
Pasta bolognese met vegetarische gehaktsaus  € 12,50
Caesar Salade  € 13,50

Escher in het Paleis
Diverse lekkernijen en dranken in het café.

Tijdens de expeditie moeten de 
buikjes op een gegeven moment ook 
gevuld worden. Daarom kun je bij de 
verschillende musea en deelnemende 
instellingen terecht voor een speciaal 
Museumnacht Kids Den Haag menu. 
Vind al het lekkers hieronder.



Museumnacht KIDS Den Haag Dienstregeling bussen

Hofvijver Plein 1813 
(Sophiahof) 

Kunstmuseum
/Museon

Javastraat
(Sophiahof)

16:30 16:40 16:50 17:00

16:40 16:50 17:00 17:10

16:50 17:00 17:10 17:20

17:00 17:10 17:20 17:30

17:10 17:20 17:30 17:40

17:20 17:30 17:40 17:50

17:30 17:40 17:50 18:00

17:40 17:50 18:00 18:10

17:50 18:00 18:10 18:20

18:00 18:10 18:20 18:30

18:10 18:20 18:30 18:40

18:20 18:30 18:40 18:50

18:30 18:40 18:50 19:00

18:40 18:50 19:00 19:10

18:50 19:00 19:10 19:20

19:00 19:10 19:20 19:30

19:10 19:20 19:30 19:40

19:20 19:30 19:40 19:50

19:30 19:40 19:50 20:00

19:40 19:50 20:00 20:10

19:50 20:00 20:10 20:20

20:00 20:10 20:20 20:30

20:10 20:20 20:30 20:40

20:20 20:30 20:40 20:50

20:30 20:40 20:50 21:00

20:40 20:50 21:00 21:10

20:50 21:00 21:10 21:20

21:00 21:10 21:20 21:30

21:10 21:20 21:30 21:40

21:20 21:30 21:40 21:50

21:30 21:40 21:50 22:00

21:40 21:50 22:00 22:10

21:50 22:00 22:10 22:20

22:00 22:10 22:20 22:30

22:10 22:20 22:30

22:20 22:30 22:40

22:35 22:45 22:55

Lijn A

Hofvijver Electriciteitsfabriek
/Nest

17:00 17:15

17:15 17:30

17:30 17:45

17:45 18:00

18:00 18:15

18:15 18:30

18:30 18:45

18:45 19:00

19:00 19:15

19:15 19:30

19:30 19:45

19:45 20:00

20:00 20:15

20:15 20:30

20:30 20:45

20:45 21:00

21:00 21:15

21:15 21:30

21:30 21:45

21:45 22:00

22:00 22:15

22:15

22:35

Lijn B

Hofvijver Huygens’ Hofwijck
(Voorburg centrum)

16:30

16:30 16:50

16:50 17:10

17:10 17:30

17:30 17:50

17:50 18:10

18:10 18:30

18:30 18:50

18:50 19:10

19:10 19:30

19:30 19:50

19:50 20:10

20:10 20:30

20:30 20:50

20:50 21:10

21:10 21:30

21:30 21:50

21:50 22:10

22:10 22:30

22:30

Lijn C

Huygens’ Hofwijck
(Voorburg centrum)

Molen de Vlieger

17:00 17:15

17:30 17:45

18:00 18:15

18:30 18:45

19:00 19:15

19:30 19:45

20:00 20:15

20:30 20:45

21:00 21:15

21:30 21:45

Lijn D

26 27



Museumnacht Kids werd mede mogelijk 
gemaakt dankzij de steun van: 

Tot volgend jaar!


