
Zomerkrant
VEEL GRATIS ACTIVITEITEN

De zomervakantie vier je deze zomer in het Zuiderpark! Het 
openluchttheater, dat als een eilandje in het park ligt, zet het 
hek wijd open voor jong en oud! Kom op dinsdag, woensdag* en 
donderdag samen spelen, sporten, zelf optreden, luieren, knutselen, 
dansen en nog veel meer. Op woensdagmiddag is er een toffe 
voorstelling te zien op het grote podium. Doe waar jij zin in hebt, 
het is tenslotte vakantie! 

Annemarie de Bruijn heeft het programma bedacht. Ze vertelt: “ Op ons 
prachtige natuurterrein waan je je heel ver weg van de stad. Tussen de groene 
bomen en het gekwetter van de vogels is er bijna iedere dag iets te beleven. 

Van TikTok tot Applausdouche

Een tipje van de sluier dan? “Bouw mee aan het brugvlot en kom sporten 
met Dennis. Er zijn gave lessen waar je je ter plekke voor op kunt geven 
zoals TikTok-les met Amel, freestyle basketbal, freerunning of werk aan je 
DJ skills met hulp van een echte dj. En verder: peuterpret, kampspellen, 
vliegers maken en bordspelletjes. Laat je verrassen door veel onverwachte 
optredens (ook door jou!?) en maffe installaties zoals de Relaxarette en 
Applausdouche. Het wordt een feestje!”

www.zuiderparktheater.nl/vakantiepark

Ben je tussen de 16 en 27 jaar oud? Dan staat er deze zomer veel gratis 
actie en entertainment voor jou op de agenda! Naast een extatisch 
Stadskampement en de Binck Urban Playground, ook in het Zuiderpark. 
In de buitenlucht organiseren we met Haags Hip Hop Centrum drie 
verschillende gratis Den Haag Inside Out events, waaronder een superchill 
festival. Op donderdag 22 juli is de aftrap met een vette line-up vol 
muzikaal hiphop/urban talent en danscrews uit de eigen Haagse achtertuin. 
Meebewegen gegarandeerd! Laat je inspireren door de pro’s want op 
vrijdag 30, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus kun je zelf 
meedoen aan toffe workshops. Het doel? Je klaarstomen voor een optreden 

Lever de kleurplaat (z.o.z.) in 
en maak kans op vrijkaarten. 
Krijg sowieso een gratis ijsje!

TIP! 

op het final event! Voor het driedaagse doorlopende programma zetten we 
de poort wijd open. Kom langs voor verschillende rap- en dansworkshops, 
graffiti, kickboxen, DJ’en, cocktails shaken en kleine battles met dans, 
voetbal, basketbal en skateboarden. Dit weekend is het theater dé relaxte 
hang-outplek met veel chillspots, BBQ’s, hangmatten én je mag je eigen 
picknickmand meenemen. Nationale en Haagse acts gaan samen met nieuw 
gescoute talenten ervoor zorgen dat op donderdag 26 augustus Den 
Haag Inside Out er ook met een grand finale uit gaat. Save the date.

www.denhaaginsideout.nl

Spring eruit deze zomer met Den Haag Inside Out 

Beleef, speel en relax in het Zuiderpark Vakantiepark 
IEDERE DINSDAG, WOENSDAG & DONDERDAG IN DE ZOMERVAKANTIE!

Je kunt dus iedere keer weer langskomen want elke dag en week is anders! 
Neem je vrienden, broers en zussen, buurkinderen of zelfs opa en oma mee.”

KNUTSELEN, KINDERDISCO & PARKBIEB 
Hoe ziet een dagje Vakantiepark er dan uit, Annemarie? “’s Morgens 
ontwaken we rustig met het uithangen van de hangmatten, het uitstallen 
van de kinderknutseltuin, in de parkbieb wordt er lekker voorgelezen en er 
is een koffiebar voor grote mensen. Aan het einde van de middag verandert 
de kinderknutseltuin in een knotsgekke kinderdisco. Er tussenin? Dat is 
iedere dag anders! We werken met een ‘je-ziet-ter-plekke-wat-er-te-doen-is’ 
dagplanning.”

“Je kunt iedere keer 
weer langskomen!”
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Freerunning/Freestyle basketballen met Antoneal 
Lekker springen en stoere trucjes leren? “Mijn naam is Antoneal, ik ben 22 
jaar en ik woon zelf in het Regentessekwartier, vlakbij het Zuiderpark. Binnen 
de BSV (Buurt Sport Vereniging) Zuiderpark organiseren wij sportactiviteiten 
voor kinderen om lekker in beweging te blijven. Met mijn basketbalskills en 
freerunning-ervaring kom ik op de dinsdagen in het Vakantiepark leuke 
workshops (7+) geven.” 

Sporten met Dennis 
Fitter worden en werken aan je conditie? Kom sporten met Dennis van Toorn. 
“Ik ben groot liefhebber van Amerikaanse sporten waarbij American Football 
mijn favoriet is. Daarnaast ben ik muziekliefhebber en mentaal coach. Mijn 
sportlessen zijn ontstaan bij ‘Building Better People’ in Moerwijk waar wij 
jongeren werkfit maakten door ze letterlijk in beweging te zetten. In de 
sportlessen (geschikt voor 17+) doen we lichte rek- en strekoefeningen en een 
kickboxtraining. Als je beweegt kom je ergens! Dus kom gezellig een keer 
langs op de donderdag! 

Koken met Aïcha
Deze zomer gaat Aïcha haar kookskills delen met de rest van Den Haag. “Ik 
ben Aïcha, 43 jaar en ik woon in Morgenstond. Met mijn stichting Anna’s 
Gedoe organiseer ik lessen en activiteiten in de wijk Bouwlust. Ook organiseer 
ik regelmatig buurt- en straatfeesten. Met mijn campingkookset kom ik iedere 
donderdag naar het Vakantiepark in het Zuiderparktheater. Leer fruitspiesjes, 
dadeltaart, wortelmuffins en nog veel meer maken op mijn één-pitter!”

TikTokken of HipHop dansen met Amel aka SHAINY
Ze zou zomaar jouw buurmeisje kunnen zijn…! Én SHAINY is groot op TikTok! 
Het nieuwste social medium dat je wilt leren. “Ik ben 17 jaar, heb net examen 
gedaan en ben de host van het account van het Zuiderparktheater! Samen 
gaan we de beste filmpjes maken en viral! Op dinsdag geef ik een TikTok les 
(7+), maximaal 10 mensen per groep. Alleen aan je choreoskills werken? Op 
donderdag is er een Afro & HipHop dansles. Om 14.00 uur voor beginners 
om de eerste moves te leren, om 15.00 uur kun je inspringen!” 

Fietsen met Piet
Piet Vernimmen is een bevlogen stadsgids en leidt sinds 2015 groepen rond in 
Den Haag. “Ik breng stadsgenoten en toeristen van over de hele wereld langs 
bijzondere kunstwerken, bijzondere architectuur of door het Mauritshuis. Ik 
werkte 40 jaar in het Haagse voortgezet onderwijs. Deze zomer geef ik weer 
fietstochten door het Zuiderpark & Den Haag Zuidwest. De architectuurtocht 
gaat door de drie Escampse wijken: Morgenstond Bouwlust en Vrederust, de 
kunsttocht door het minst bekende (openlucht)museum van Den Haag: de 
beeldencollectie in het Zuiderpark!” 
Bekijk de data op de agenda, let op via website reserveren.

Onder de noemer ‘Zuiderpark Live’ organiseert Greenhouse Talent de optredens van bekende artiesten in juli 
& augustus. 

Ontmoet onze gangmakers. Zij zorgen voor een topsfeer en de leukste 
activiteiten in ons Vakantiepark!

Gangmakers in het Vakantiepark



Hooggeëerd publiek! Op woensdagmiddag presenteren we 
je zoals ieder jaar gave voorstellingen op het grote podium. 
Hier moet je uiteraard vooraf een kaartje voor kopen via de 
online kassa op www.zuiderparktheater.nl. 

We trappen af met de Mad Science Show (5+) op woensdag 21 juli. Deze 
knallende show zet het theater op z’n kop met Professor Handige Harrie. Maak 
je eigen slijm, schiet met rookkringen en maak kennis met statische elektriciteit. 
Saai? Zeker niet, hardop lachen en verbazing alom! 

Kom een week later op woensdag 29 juli langs voor een Silent Disco 
Avontuur voor het hele gezin (5+) - bekend van de Parade. Je hebt geen 
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken, maar… een tijdreis is natuurlijk 
wel gaaf! In Arie Vontura’s geheime laboratorium is een fantastische uitvinding 

OOIEVAARSPAS + VAKANTIEPAS KORTING!

Absurd leuk!

Ultiem relaxen in kunstzinnige setting in de enige echte mini-relaxerette. Geniet al 
draaiend in een van de hangmatten van rustgevende verhalen, muziek, gedichten en 
sprookjes. Via je koptelefoon nemen de voorlezers je persoonlijk mee op avontuur! 
Zie jij het je al voor je? Liggend in een hangmat in het park? 

Een voetbaltafel, die sneller schiet dan Memphis Depay. In plaats van simpele 
handvatten zijn het nu boormachines die iedere speler ter beschikking staan. Een 
ongekend sensatiegevoel giert door je lijf wanneer je de knop van een boormachine 
omzet en de kracht van de machine, de bloedvaart waarmee de spelers ronddraaien, 
de resonantie van de stangen, en de knallen van het balletje dat tegen de afdekplaat 
schiet ervaart. Geschikt voor kleine en grote kinderen. 

Een supermoon/ademruimte. Kruip in de Supermoon, laat je fantasie de vrije 
loop en droom weg. Deze installatie ligt rustig wiegend op ons terrein en zal in 
de nachten gloeien als een waken. Binnen in de maan kun je plaats nemen, op 
een zachte deken met kussens om je heen. Voor 5 minuten reis je weg met een 
geluidsbeleving om daarna weer met meer rust en ademruimte buiten te komen!

Een muzikaal onthaal met een draaiorgel dat ervoor zorgt dat iedereen zich 
welkom voelt. En het mooie is, je mag het orgel zelf bedienen. Met een druk op de 
knop slinger je het orgel aan en het orgel doet precies dat wat een draaiorgel zou 
moeten doen; draaien, alleen dan om zijn hele as!

Een douche nemen wordt dankzij de applausdouche een hele bijzondere ervaring. 
Stap in de douchebak en draai langzaam de warme kraan open. Voel de weldaad 
van echte waardering over je uitgestort worden. Maar pas op met de koude kraan…

Altijd al eens willen voelen hoe het is om energiek oud te zijn? Stap op de 
Rollatorrr en geef gas met de hendel. De Rollatorrr laat je ervaren dat niemands 
oude dag saai behoeft te zijn. Yihaa!

Het hamsterrad voor mensen is een interactieve stroomopwekkende installatie. 
Kies een leuke LP uit, leg hem op de platenspeler en neem plaats in het rad. Jij 
bepaalt met je eigen snelheid in het rad, hoe snel of langzaam de plaat draait. Lukt 
het je om de muziek op de juiste manier af te spelen? 

PEUTERS & DREUMISSEN
Ook voor de allerkleinsten is er genoeg te beleven in het Vakantiepark! Zo 
is in de eerste week de 2Samen muziekkar bij ons over de vloer. Samen 
lekker muziek maken en spelen met deze interactieve installatie. Kruip 
in het voorleesbos of doe een tukkie in een hangmat! Op woensdag 4 
augustus is het apekooien geblazen met Ren4Sport. Daarnaast word je 
getrakteerd op een dansoptreden van hoog niveau. Koop een kaartje via 
de website en ben verzekerd van een plaatsje.

Gratis middagconcerten 
als kers op de taart! 
Vakantieorkest Ad Hoc toert deze zomer door Nederland. Tijdens de 
zomertournee doen ze ook het Zuiderparktheater aan. Het 50-koppige 
harmonieorkest onder leiding van Txemi Etxebarria komt op dinsdag 3 
augustus om 17.00 uur spelen. Dat is bijzonder want meestal zijn ze in het 
buitenland. Laat je verrassen door een uiteenlopend programma met werken 
van Mussorgsky, Shostakovich, Navarro en Jasper Staps. Jesse Passenier 
brengt een speciaal voor deze tournee gecomponeerd werk en Jules Baeten 
geeft een solo-optreden.  

Wat hebben de zangeressen Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn, Billy Holiday en 
Nina Simone met elkaar gemeen? Ze zijn legendarische vrouwen van een 
filmisch muziektijdperk. Op dinsdag 10 augustus om 17.00 uur brengt de 
small big band Round Midnight Orchestra een betoverend jazzconcert als 
ode aan de Grand Ladies of Swing. Waan je in de beroemdste nachtclub van 
New York, “The Cotton Club”. 

Er is voor deze twee concerten gratis toegang, maar vol=vol dus kom op tijd! 
Naast deze optredens bedenken we zeker nog spontane concerten. Of beklim zelf 
ons podium & reserveer een tijdslot voor jouw moment of fame op onze platte kar!

gedaan: met een speciale koptelefoon op kun je door de tijd reizen. Maar werkt 
het apparaat wel helemaal zoals het hoort?
 
Op woensdag 11 augustus kun je je klaar maken voor een vette show van VET 
Kindercabaret (5+). Een muzikale, bonte energie-boost met knettergekke acts 
en VETte humor. In een circusachtige revue jagen Jantijn, Sjamke en Nellerike 
allerlei dromen na. Je mag lachen zo hard als je durft!

Sluit de zomervakantie met een ‘big bang’ af. 4BEAT komt namelijk op woensdag 
25 augustus KNALLEN (5+) bij ons. Drummen, tikken, klappen, trommelen, 
zingen, fluiten, trappelen, neuriën, stampen het mag allemaal op deze middag. 
Over de hele wereld zijn andere ritmes en trommels te vinden. Sommige met een 
magische, bijna bovennatuurlijke toverkracht. Een wereldreis met superheroes! 
TIP: Win kaarten voor deze voorstelling met de kleurplaat (Z.o.Z.)

OP HET GROTE PODIUM OP WOENSDAGMIDDAG

Tijdens het Vakantiepark zijn er steeds  wisselende maffe installaties die je gratis mag proberen! Een tipje van de sluier…. 

TIP! Houd onze socials @Zuiderparktheater in de gaten, dan 
weet je precies wanneer je wat kan beleven.



WAAR VIND JE ONS?
Het Zuiderparktheater is een openluchttheater op een eilandje in het Zuiderpark 
in Den Haag. Wij zijn gevestigd vlakbij het zwembad en de atletiekbaan. Deze 
zomervakantie staat ons hek 6 dagen per week open van dinsdag t/m zondag. 
Tip: De Wijkbus Moerwijk, Morgenstond en Wateringseveld kan je brengen als je 
minder mobiel bent.

CAFÉ BOOM
Ons café Boom is elke dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur geopend 
voor een kopje koffi  e, sapje, taartje van Ama of ijsje. Je vindt hier lekker veel 
schaduwplekjes, heerlijk op hete zomerdagen! Onze vrijwilligers bedienen je 
graag en het is de perfecte plek om elkaar in het park te ontmoeten.

KAARTVERKOOP
Kaarten kopen voor de leukste concerten en voorstellingen kan via onze website 
www.zuiderparktheater.nl onder het kopje agenda. Daar staan alle voorstellingen 
en concerten voor jou op een rij. 

VRIJWILLIGER WORDEN
Ook zoeken wij leuke vrijwilligers om ons deze zomer te helpen bij de concerten 
en voorstellingen. Je kunt je aanmelden voor onder andere de bardiensten en 
gastvrouw of -heer bij activiteiten. Je ontmoet andere mensen uit de wijk en bent 
lekker bezig in de openlucht. Meld je aan via vrijwilligers@zuiderparktheater.nl 

Het Zuiderpark Zomerprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door: 
2Samen, Amel, Anna’s Gedoe, Bibliotheek Den Haag,  BBP Toezicht, BSV 
Zuiderpark, Greenhouse Talent, Piet Vernimmen, Prooost, Stichting AIGHT, 
YMCA Den Haag en al onze waanzinnige vrijwilligers.

Colofon:  Dit is een uitgave van Stichting Zuiderparktheater, op 14 juli 2021 
verschenen bij Posthoorn Escamp Oost & West en in losse oplage.  
publiciteit@zuiderparktheater.nl 
Fotografi e: Piet Vernimmen, Joran de Boer, Grogweg architecten, Actic,  HiArt 
studio, 4BEAT e.a.

Win met je kleurplaat!        HOOFDPRIJS: Kaartjes voor KNALLEN!

Leuk dat je deze kleurplaat inkleurt! Wat nog leuker is? Dat je met deze kleurplaat een ijsje en kaartjes voor de supergave voorstelling KNALLLEN! kunt winnen! Lever je 
kleurplaat deze zomer in tijdens het Zuiderpark Vakantiepark. Bij het theatercafé binnen kun je de kleurplaat inleveren en kan je je ijsje gelijk ophalen. Meedoen voor de grote 
prijs met jouw mooiste kleurplaat? Dat kan t/m 19 augustus als je deze info invult. Als winnaar krijg je bericht en maken we een leuke foto van je bij de voorstelling!
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ZUIDERPARK: 
EEN GROOT VAKANTIEPARK

Het is deze zomer niet alleen een feestje in 
het Zuiderparktheater, maar ook bij onze 

collega-buren! Op de parkplattegrond vind je 
bedrijven en organisaties die ook

leuk vakantieaanbod hebben! 
Voor een ultiem vakantiegevoel. 

legenda
1. Zuiderparktheater
2. Verloot je zooitje

3. Skatepark, hotspot tijdens de BlockJam
4. Haags Sportcentrum / Sport Campus

5. Rollerhockey 
6. Haags Milieucentrum / Kinderboerderij 

7. Parkoers Café
8. Midgetgolf
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School
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Telefoon


