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09.30 - 10.00 uur - Muziek op Schoot
Verzorgd door: Centrum voor Muziek en Dans
Locatie: Bibliotheek

Geniet samen met je (klein)kind van muziek! Hoe fijn is het om samen plezier te maken en op 
avontuur te gaan? Op speelse wijze maak je kennis met muziek, zingen, dansen en spelen.

Ochtendprogramma Thema ‘Dieren’

10.45 - 11.05 uur - Muzikale vertelling
Verzorgd door: Bibliotheek De Kempen & Centrum voor Muziek en Dans
Locatie: Rabobank Theatercafé
Geniet tijdens deze interactieve voorleessessie van het prachtige verhaal ‘De kleine 
Walvis’, begeleid door sfeervolle harpmuziek. En heel misschien kun jij wel helpen 
waterklanken te toveren uit de harp.

10.00 - 10.45 uur - Theatervoorstelling WALvis (2+)
Verzorgd door: Theater De Hofnar Let op: max. 100 plaatsen beschikbaar 
Locatie:  Theaterzaal  Gratis kaarten verkrijgbaar op hofnar.nl.

Wat een regen wat een wind, Kijk eens wat ik hier nu vind, Op het strand zo koud en nat, 
wat is dat? Ik kom langzaam dichter bij. Kijkt dat ding nou ook naar mij? Ik weet denk ik 
wat het is….. Een Walvis. Een vriendschap tussen een walvis en een mens…dat kan echt! 
Katiuscia Principato speelt deze muzikale, interactieve voorstelling.

11.05 - 11.25 uur - Poezendans
Verzorgd door:  Centrum voor Muziek en Dans
Locatie:  Bibliotheek

Houd jij ook zo van dansen? En kun je niet stil blijven zitten bij vrolijke muziek? Kom lekker 
bewegen en dans mee met de Poezendans, of… misschien ben jij wel de muis!

11.30 - 12.10 uur - Theatervoorstelling Dikkie Dik en de taart (2+)
Verzorgd door: Theater De Hofnar Let op: max. 100 plaatsen beschikbaar 
Locatie:  Theaterzaal  Gratis kaarten verkrijgbaar op hofnar.nl.

Dikkie Dik is jarig. Op tafel staat een grote taart. Dikkie Dik neemt een hapje… Ondeugend 
en nieuwsgierig als Dikkie Dik is, gaat er van alles mis. Kan het feest wel doorgaan? 
Is er wel taart voor zijn vriendjes? Roep, vertel en dans lekker mee met het verhaal. 
Joes speelt rond een levensgroot boek met originele Dikkie Dik-tekeningen van Jet Boeke.

12.15 uur - Beregoede boterhammen maken
Verzorgd door: GGD Brabant Zuid-Oost
Locatie:  Rabobank Theatercafé

Kiest jouw kind ook altijd maar die boterham met chocopasta, hagelslag of andere minder 
gezond beleg? We willen laten zien dat het mogelijk is om je kind gezondere keuzes te laten 
maken. Bij ons gezonde-boterhammen-buffet mag je kind zelf een gezonde boterham 
samenstellen. Je krijgt tips en trics van de GGD Brabant Zuid-Oost mee naar huis. OP=OP!

0 - 4 
jaar



13.30 - 18.00 uur - Muziek in ’t Zonnetje
Verzorgd door: Centrum voor Muziek en Dans
Locatie:  Hofnarplein (bij slecht weer: Rabobank Theatercafé)
Tijden: 13.30 - 14.15 uur, 14.45 - 15.30 uur, 16.00 - 16.45 uur, 17.15 - 18.00 uur

Tijdens het KROOST-festival verzorgen CMD-leerlingen optredens op het plein voor 
De Hofnar, waar je op het terras kunt genieten van: Muziek in ’t Zonnetje! 
Er zijn presentaties van solisten, duo’s en ensembles met diverse instrumenten. 
Je hoort beginners en gevorderden, klassiek en popmuziek. Kortom: van alles wat.

Middagprogramma Thema ‘Afval bestaat niet’

13.30 uur - Film De Drekkies (AL)
Verzorgd door: Theater De Hofnar
Locatie:  Theaterzaal (vrije toegang en in- en uitloop toegestaan)

De Drekkies zoeken een nieuwe plek om te wonen. Ze komen terecht in Stinkstad, een 
prachtig en rustig plaatsje. Helaas heeft Stinkstad last van een vreselijk stinkende vuilnis-
belt. Daar moet iets aan gedaan worden! Zal het de Drekkies met hulp van hun vriendjes 
Max en Lotta lukken hun nieuwe thuis van de ondergang te redden.

15.00 uur - Interactief voorlezen ‘Plasticsoep’ met green screen
Verzorgd door: Bibliotheek De Kempen   
Locatie:  Bibliotheek

Kom luisteren naar het verhaal ‘Plasticsoep’ van Judith Koppens & Anja Engel. 
Daarna kun je een foto komen maken voor het green screen waardoor het lijkt alsof jij 
zelf in de plasticsoep zwemt.
 

15.00 - 17.00 uur - Tie dye je eigen kledingstuk
Verzorgd door: Cordaad Welzijn   
Locatie:  Cordaad Welzijn - achter in de bibliotheek

Breng je eigen kledingstuk mee en maak er met tie dye weer een hip nieuw kledingstuk van. 
Zo maak je van je oude shirtje, broek of sokken geen afval, maar een nieuw item. Breng je 
eigen tasje mee om jouw hippe kledingstuk mee naar huis te nemen. Dan kun je het thuis 
mooi laten drogen en de volgende dag sta jij hip op het schoolplein. Als het druk is, moet je 
even wachten tot er een plaatsje vrij komt. 

4 - 12 
jaar

14.00 - 17.00 uur - Wandkleed maken van oude kleding
Verzorgd door: CultuurCoaches Valkenswaard
Locatie:  Boven de Boeken (Vide Bibliotheek)

In deze workshop ga je samen met kunstdocente Mara Trienekes aan de slag met oude 
kleding en stofjes die nog veel te mooi zijn om weg te gooien. Met z’n allen maken jullie 
een wandkleed dat een mooie plek gaat krijgen ergens in ons Hofnargebouw. Je kunt de 
hele middag meedoen, inschrijven is niet nodig, maar vol is vol en moet je even wachten 
tot er een plaatsje vrij komt. 



Avondprogramma  Thema ‘Street Smart’

18.30 - 19.15 uur - Workshop Breakdance 
Verzorgd door: Cordaad Welzijn Let op: max. 40 plaatsen beschikbaar 
Locatie:  Theaterzaal  Aanmelden: hindjouhri@cordaadwelzijn.nl

Vind je het leuk om te breakdancen? Doe dan gratis mee aan deze workshop. Je kijkt 
eerst naar een inspirerend optreden en daarna leer je zelf op het podium leuke moves. 
Er is maar plaats voor 40 personen, dus meld je snel aan door een mailtje te sturen naar 
hindjouhri@cordaadwelzijn.nl en vermeld daarin je naam, leeftijd en telefoonnummer. 

19.30 - 20.45 uur - Film SHABU
Verzorgd door: Theater De Hofnar Let op: max. 300 plaatsen beschikbaar 
Locatie:  Theaterzaal  Vrije toegang en vol = vol

Kom gratis naar deze grappige en ontroerende film over een jongen die groter lijkt dan hij 
is, en over verantwoordelijkheid nemen voor je daden. 

Shabu (14) is een lieve, creatieve en street smart jongen uit Rotterdam. “Ik ben een kleine 
jongen uit Peperklip”, omschrijft hij zichzelf, waarbij hij verwijst naar het beroemde (en 
beruchte) gebouw in Rotterdam-Zuid waarin hij opgroeit. Nadat hij tijdens een joyride de 
auto van zijn oma total loss rijdt, is zijn hele familie boos op hem. Hij heeft een zomer de 
tijd om het goed te maken, voordat zijn oma weer terugkomt van vakantie in Suriname. 
Zijn moeder stelt voor dat hij ijslolly’s gaat verkopen om met de opbrengsten de schade 
te betalen, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Dus bedenkt hij een andere oplossing 
waarbij hij de aantrekkelijke zaken van de zwoele zomer, zijn muzikale talent én geld 
verdienen kan combineren. Zou het lukken om zijn familie, maar vooral zijn oma, weer 
trots te maken?

12 - 15
jaar



Ochtend en begin middag
●  Knutselen in thema dieren - Theater De Hofnar

●  Info over het belang van voorlezen - Bibliotheek De Kempen 

●  Tussen 11.00 en 14.00 uur komt de dierendokter van GGD JGZ in de bibliotheek
 Heeft je knuffeldier buikpijn of een gebroken pootje? De dierendokter is 
 op het KROOST-festival en staat klaar met stethoscoop, verband en pleisters.

Middag
●  Muziek in ‘t Zonnetje - Centrum voor Muziek en Dans
 CMD-leerlingen verzorgen optredens op het plein voor De Hofnar, waar je op het 
 terras kunt genieten van: Muziek in ’t Zonnetje! Er zijn presentaties van solisten, 
 duo’s en ensembles met diverse instrumenten. Je hoort beginners en gevorderden, 
 klassiek en popmuziek. Kortom: van alles wat.

●  Stift gedichten - Bibliotheek De Kempen 
 Maak een gedicht door tekst te schrappen. In een bestaande tekst schrap je woorden 
 weg en zo ontstaat jouw gedicht. 

●  Boekpresentatie - Bibliotheek De Kempen 
 Kom kennis opdoen bij de boekpresentatie over duurzaamheid en klimaat.

●  Kennismaken met DASH - Bibliotheek De Kempen
 Leer zelf programmeren van een robotje, dat kan met de Dash robotjes in de bieb.

●  Tussen 13.00 en 16.30 uur kun je een mooie glitter tattoo laten zetten

●  Speurtocht (zie achterzijde)

Doorlopend programma in het cultuurcentrum

Kom

verkleed!



Bij de activiteiten van de volgende organisaties kun je de letters vinden om het woord te vormen:
    1  Bibliotheek De Kempen  4  Cultuurcoaches

    2  Centrum voor Muziek en Dans  5  GGD Brabant Zuid-Oost

    3  Cordaad Welzijn     6  Theater De Hofnar

Na een zeer geslaagde eerste editie in 2019 is het KROOST-festival weer terug 
Heb je zin in een leuke dag met je kroost of ben je gewoon benieuwd naar welke instellingen 
gehuisvest zijn in het gebouw van De Hofnar? Dan is een bezoek aan het KROOST-festival zeker 
de moeite waard.

Alle bedrijven en instellingen gevestigd in Cultuurcentrum De Hofnar openen vandaag hun deuren. 
Wandel samen met je gezin binnen en kom luisteren naar muzikale optredens van leerlingen van het 
CMD tijdens Muziek in ‘t Zonnetje, doe mee aan diverse workshops en breng een bezoek aan gratis 
voorstellingen. Ook is er een spannende speurtocht en kun je zien wat je kunt met een green screen..

In De Hofnar en op het Hofnarplein is van alles te beleven en te ontdekken voor kinderen van 2 tot 15 
jaar. Er is voor ieder wat wils en de diverse programmaonderdelen zijn aangepast aan de verschillende 
leeftijden van de kinderen.
                                             
De dag wordt opgedeeld in 3 programmaonderdelen:
●  Ochtend: voor jonge kinderen tot 4 jaar
●  Middag: voor schoolgaande kinderen van 4 tot 12 jaar
●  Avond: voor pubers

Kijk voor meer informatie en de laatste programmainformatie op hofnar.nl.

KROOST-festival

Tijdens het KROOST-festival zijn er voor kinderen leuke voorstellingen en activiteiten, waaronder deze speurtocht! 
Spaar tijdens jouw culturele dag 6 letters op 6 verschillende punten.

1 2 3 4 5 6

Bibliotheek De Kempen | Centrum voor Muziek en Dans | Cordaad Welzijn 

Cultuurcoaches Valkenswaard | GGD Brabant Zuid-Oost | Theater De Hofnar

Het KROOST-festival wordt georganiseerd door:

Speurtocht woordzoeken

Vorm met deze letters het juiste woord en kom met jouw oplossing naar de bar in het 
Rabobank Theatercafé en grabbel jouw prijsje uit de grabbelton (op=op).


