gaan we nou?
Meer dan 100 plekken om met je kind te ontdekken
in en rond Haarlem

NIEUWE EDITIE

met veel nieuwe
adresjes & tips
en een
plattegrond

Dit boek is geschreven voor de ouders, opa’s, oma’s, oppassen, juffen en
meesters van kleine Haarlemmers. Mugjes dus. Een stad wordt ineens een hele
andere stad als je kinderen krijgt. Veel jonge ouders weten niet wat er te doen
is in Haarlem en omgeving voor kinderen. Grafisch ontwerper Frederiek van
Waes en tekstschrijver Nicoline van Slingelandt-Asselbergs hebben de beste
plekjes op een rij gezet. Waar ga je sleeën in de winter? Welke koffietentjes
zijn kindvriendelijk? Waar kun je terecht voor nieuwe laarzen, shirts of haren?
Welk museum is leuk voor kinderen? Heeft er echt een reus gewoond in
Haarlem? Na het lezen van MUGJES weet je het.

MET LEUKE WEETJES OVER HAARLEM EN TIPS VAN GROTE MUGGEN
Mugjes.nl
Ruim 100 leuke doe-tips & locaties
voor kinderen van 0 tot 7 jaar

Frederiek van Waes & Nicoline van Slingelandt-Asselbergs

Voorwoord

Herinneringen maken met je Mugje
Een jaar of tien geleden kwamen wij in Haarlem wonen omdat er kleine Mugjes op komst
waren. De mooie oude binnenstad, het strand en de bossen rond Haarlem trokken ons
aan. We zijn nog altijd blij met onze keuze.
Frederiek slentert het liefst met haar tweelingjongens van zes jaar door die mooie
Amsterdamse Waterleidingduinen. Om daarna warme chocolademelk te drinken bij een
pannenkoekenhuisje in de buurt. Nicoline loopt in het weekend graag met haar drie zoons
van acht, zes en vier jaar over het ‘geheime paadje’ (tip: ieder paadje kan een geheim
paadje zijn) door de Haarlemmerhout. Of met laarzen aan over het strand om schelpen te
zoeken.
Wat is er nou leuker dan nieuwe herinneringen maken met je kinderen? Samen dingen
doen waarvan ze later zullen zeggen: ’Weet je nog dat we vroeger altijd..?’ Haarlem heeft
heel veel moois te bieden aan kinderen van nul tot zeven jaar en hun ouders. Daarom besloten wij de beste tips te bundelen in dit boek. Inmiddels is de eerste druk van
Mugjes uitverkocht en zijn we dus toe aan een nieuwe, herziene versie. In deze tweede
druk hebben we onze blik iets verruimd, zowel qua leeftijd als qua uitjes ‘in de buurt’.
Mugjes laat je zien wat er buiten te beleven is, waar je in de stad terecht kunt met je
kinderen en welke culturele activiteiten je kunt ondernemen met je kleintjes. Wij vinden
trouwens wel dat je kinderen vooral ook lekker zelf moet laten spelen en lummelen. Daarom vind je in Mugjes ook een paar knutseltips voor thuis.
Nicoline (concept en tekst) en Frederiek (ontwerp)
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Mugjes? Waarom Mugjes?
Haarlemmers worden al sinds de vijftiende eeuw Muggen
genoemd. Waarschijnlijk omdat Haarlem toen in een
waterrijk gebied lag (tussen het IJ en het Haarlemmermeer) en er dus veel muggen waren. Of omdat Haarlemmers ‘muggenzifters’ waren. Tegenwoordig is ‘Mug’ geen
scheldwoord meer. Eerder een geuzennaam. Nu heb je
bijvoorbeeld de Haarlemse Muggenronde, een wielerwedstrijd voor jongeren, en De Groene Mug, een initiatief van
de gemeente dat Haarlemmers bewust maakt van klimaatvriendelijk leven, wonen en werken.
Dit boek is geschreven voor de ouders, opa’s, oma’s, juffen,
meesters en oppassen van kleine Haarlemmers.
Mugjes dus.

iconen

In het boek staan iconen bij elke locatie. Zo zie je alle basisinformatie in één oogopslag.

Entreegeld

Snacks en snoep

Betaald parkeren

Eten

WC aanwezig

Koffie

Verschoonplek

Kinderpartijtjes

Kinderwagenproof
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Leuk voor scholen
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168

Index
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Colofon
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Trek je laarzen aan, dan gaan we ruiken hoe het ruikt in het bos.
Geitjes aaien op de kinderboerderij en roetsjen van de glijbaan.
Liggen op een kleedje in het park en kijken naar de wolken. Tegen
de wind in lopen op het strand en hard wegrennen voor de golven.
Ga je mee?

Naar buiten
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Speeltuin &
kinderboerderij
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KINDERBOERDERIJ-HERTENKAMP DE HOUTHOEVE

DE SCHOTERHOEVE

Adopteer een dier

Spelen en geitjes aaien

Zeuren je kinderen al tijden om een konijn, geit of paard? Ga naar De Houthoeve en
adopteer een dier. Kun je tijdens een vakantie juist je eigen konijn of cavia nergens
kwijt? Dan mag-ie hier logeren. De Houthoeve is de grootste kinderboerderij van Haarlem en omstreken, waar je onder andere een lama, varkentjes, ezels, geiten en een pauw
tegenkomt. Ook is een hertenkamp en een speeltuintje.
Hertenkamplaan 3, Haarlem, www.houthoeve.nl, t: 023 532 64 87, open: feb t/m nov: di,
do en vrij 12.00-17.00 uur, woe, za, zo 10.00-12.30 en 13.00-17.00 uur (in december en
januari in het weekend dicht en di-vrij om 16.30 uur gesloten. Plattegrond nr. 1

Woon je in Haarlem-Noord, dan ga je waarschijnlijk graag naar Haarlems oudste kinderboerderij (sinds 1953), de Schoterhoeve in het Noorder Sportpark. Je kunt er geitjes
aaien, konijnen knuffelen, schaapjes tellen, giechelen om de kalkoen of je energie
kwijtraken in het speeltuintje.
Sportweg 1, Haarlem, www.schoterhoeve.nl, t: 023 526 17 18,
open: di, do en vrij 12.00-17.00 uur, woe, za, zo 10.00-12.30 en 13.00-17.00 uur (in december en januari in het weekend dicht en di-vrij om 16.30 uur gesloten. Plattegrond nr. 2

Kijk ook eens op hun actief bijgehouden facebookpagina,
met mooie foto’s van de dieren.

“Wil je een echt origineel cadeau voor een kleine dierenliefhebber en
tegelijk de kinderboerderijen steunen, geef dan een kinderboerderijenpaspoort.”
www.kinderboerderijenpaspoort.nl.

TIP VAN MUG INGE
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