
Online vermaak                                    

Tijdens de coronacrisis moet heel Nederland zo veel mogelijk thuis 

blijven. Maar gelukkig is er online een hoop te doen. Op deze pagina 
vindt u een overzicht van vermaak via computer of smartphone. Van 

museum en dierentuin tot concerten en digitale boeken. 

Musea 

Bij veel musea kunt u online binnenkijken. Hieronder een overzicht. 

Klik op de link om de website van het museum te openen. 

Rijksmuseum: online collectie en achtergrondverhalen. 

Stedelijk museum: documentaires, audiotours en live rondleidingen. 

Van Gogh museum: verhalen, achtergrond en opdrachten voor de 
jeugd. Ook kunt u rondkijken via Google streetview. 

Amsterdam Museum: online collectie 

Scheepvaartmuseum: video's, verhalen en rondwandelen met Google 

streetview. 

Anne Frank Huis: video's en online rondkijken. 

Thuismuseum: in korte video's wordt u meegenomen door verlaten 

musea. 

Thuis in het museum: op de site van de Museumkaart vindt u nog veel 

meer online museumtips. 

Google Arts & Culture: met Google kijkt u wereldwijd rond! 

Dieren en natuur 

Altijd al eens rond willen kijken in een verlaten dierentuin? In de 
Keukenhof zonder toeristen? Of heeft u altijd al willen spieken in een 

vogelnest? Dit is uw kans! 

Hoe gaat het in Artis?: medewerkers van Artis nemen u mee in een 

dierentuin zonder bezoekers. Andere tips en lesmateriaal vindt u bij 
Artis Thuis. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/thuis
https://www.stedelijk.nl/nl/stay-at-home-stedelijk
https://vangoghmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/zien-en-doen/haal-het-museum-in-huis?v=1
https://artsandculture.google.com/streetview/van-gogh-museum-groundfloor/2QHwyv_Y6gueAw?sv_lng=4.881046786523673&sv_lat=52.35838412991535&sv_h=67.82225099326831&sv_p=7.277933248829797&sv_pid=MKMJk8yf0lEzHxPymORW_A&sv_z=0.41790028853035144
https://hart.amsterdam/collectie
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/het-scheepvaartmuseum-ligt-voor-Pampus
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/het-scheepvaartmuseum-ligt-voor-Pampus/Street-view
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/het-scheepvaartmuseum-ligt-voor-Pampus/Street-view
https://www.annefrank.org/nl/museum/web-en-digitaal/
https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/
https://www.museumkaart.nl/Speciaal/Thuis-in-het-museum
https://artsandculture.google.com/
https://www.youtube.com/user/ArtisAmsterdam/videos
https://www.artis.nl/nl/te-doen-artis/artis-thuis-en-onderwijs/


Burgers' Zoo: de dierentuin houdt u op de hoogte met 'Feel Good 

Facts'. Via de facebookpagina is er met regelmaat live verslaggeving. 

Pandajournaal: Ouwehands Dierenpark in Rhenen vertelt u wekelijks 

over het doen en laten van de reuzenpanda's. 

Keukenhof: bezoek de Keukenhof in alle rust vanuit uw (luie) stoel. 

Beleef de Lente: de Vogelbescherming laat u via webcams meekijken 

bij diverse vogelsoorten. 

ANWB Podcast De Buitendienst: beeld en geluid uit elke week een 

ander natuurgebied in Nederland. 

TV en film, theater en concerten 

Er is veel online aanbod van films, series, concerten en andere 
voorstellingen. Hieronder een overzicht: 

KPN en Ziggo: de televisieaanbieders geven hun klanten tijdelijk 

toegang tot extra zenders. 

IDFA: bij IDFA kijkt u bijna 300 gratis films. 

NPO Start: de NPO heeft tientallen Nederlandse films aan het aanbod 
toegevoegd. Lees het persbericht hier. 

Online kijken: bij de meeste streamingsdiensten (online films en series 

kijken) kijkt u de eerste twee weken of de eerste maand gratis. 

Bijvoorbeeld bij NPO Start Plus, Videoland, Netflix of DisneyPlus. U kunt 
kijken via uw computer/laptop, tablet, smartphone of smartTV. Let op: 

uw aanmelding moet meestal bevestigd worden door een betaling van 
1 cent. Vergeet niet op tijd op te zeggen! 

Coronaconcerten: hier vindt u een overzicht van concerten die online te 
volgen zijn. Houd de agenda in de gaten. 

Concertgebouworkest: kijk concerten terug en volg met regelmaat een 
liveconcert 

Gouds Virus Festival: de Goudse Schouwburg organiseert wekelijks een 

online festival. 

Nationale Opera en Ballet: een uitgebreid aanbod met onder andere 

voorstellingen en zang- en dansworkouts. 

https://www.youtube.com/user/BurgersZooArnhem/videos
https://www.facebook.com/burgerszoo/
https://www.ouwehand.nl/nl/ontdekken/ouwehands-pandajournaal
https://www.youtube.com/channel/UCqvitLp1vxIcb5QrcUgEA7w/videos
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkYG57sclYoyxk5U1QiYp09h428v3pmIO
https://www.kpn.com/beleef/films-tv/een-maand-film1-voor-iedereen.htm
https://www.ziggo.nl/klantenservice/tijdelijk-extra-tv-zenders
https://www.idfa.nl/nl/collectie/documentaires?page=1&filters%5BtvPrice%5D=Gratis
https://www.npostart.nl/
https://pers.npo.nl/publicaties/npo-corona-update-npo-start-breidt-aanbod-uit-met-nederlandse-films
https://www.npostart.nl/aanmelden
https://www.videoland.com/nl/
https://www.netflix.com/browse
https://www.disneyplus.com/
https://www.coronaconcerten.nl/?fbclid=IwAR10rdQpmifNz4bYBv7Gv9tyFfovkhqpfvtVayrxJtbqqogyeSGRTt5iRe4
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/kijk-en-luister
https://goudseschouwburg.nl/
https://www.operaballet.nl/online


ITA's Decamerone: acteurs uit het Nederlandse theater lezen dagelijks 

één verhaal uit Boccaccio's Decamerone. Elke dag een nieuw verhaal. 

Ramses: bekijk de musical over het leven van Ramses Shaffy online. 

Boeken en leren 

Via internet valt er ook genoeg te ontdekken op het gebied van boeken 

en leren. 

Luisterbieb: via de Luisterbieb (een app voor op uw smartphone of 
tablet) kunt u ontzettend veel boeken beluisteren. Vanwege de 

coronacrisis is het aanbod voor niet-leden tijdelijk groter. 

Thuisbieb: met de Thuisbieb kunt u e-books (digitale boeken) lezen op 

uw smartphone of tablet. Ook voor niet leden. 

Thuisblijvertjes: Bol.com biedt wekelijks tien kinderboeken 

(audioboeken en e-books) voor maar 1 cent per stuk. 

Oefenen.nl: op deze site kunt u oefenen met taal, rekenen, computers 

en internet. 

Duolingo: met Duolingo kunt u (via uw computer of smartphone/tablet) 
een taal leren. Vanuit het Nederlands kunt u nu Engels en Duits leren. 

Spreekt u al Engels? Dan heeft u keuze uit ruim dertig talen. 

Quarantaine Colleges: docenten geven college vanuit hun huiskamer. 

Oud Geleerd, Jong Gedaan: tijdens de coronacrisis zijn een aantal 
colleges gratis te volgen. 

Welkom Online: wegwijs worden op het internet. 

Online thuiscursus EHBO: het Rode Kruis stelt speciaal voor alle 
thuisblijvers in Nederland een gratis online thuiscursus EHBO 

beschikbaar. 

Online vogelcursussen: de Vogelbescherming biedt gratis online 

vogelcursussen aan. 

Beweging 

Blijf ook thuis actief. 

Nederland in Beweging: elke werkdag om 9.20 op NPO2 of kijk terug 
via de site. 

https://ita.nl/nl/episodes/itas-decamerone/765119/
https://www2.stage-entertainment.nl/nl/memories-showregistraties-ramses?fbclid=IwAR3Mr7d-sb9L5e-M-kL-yPWzqbkRr2T6QaDiC8QeqMSjbZP9gn75Nnf4aYI
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/thuisbieb-komt-eraan.html
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Head_907_Mnav_1_CRS_thuisblijvertjesebooks_4
https://oefenen.nl/
https://nl-nl.duolingo.com/
https://www.youtube.com/channel/UC2SKpSZcPerBWzMeAu4ucZg
https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges/
https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/welkom-online
https://shop.rodekruis.nl/thuiscursus-ehbo
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/online-vogelcursussen
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/archief/


Het Danspaleis thuis: omdat dansen juist nu zo ontzettend belangrijk 

is! 

Goldensports: twee maal per week een nieuwe online training. 

Stoelyoga: luister naar een les stoelyoga 

 

http://hetdanspaleis.com/thuis/
https://www.goldensports.nl/online-trainingen/
https://coherente.nl/sites/default/files/stoelyoga-1.mp3

