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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 nijntje

10.00 - 10.30 uur Interactief voorlezen 
Verzorgd door: Bibliotheek De Kempen & Centrum voor Muziek en Dans
Locatie: Rabobank Theatercafé

Geniet tijdens deze interactieve voorleessessie van een prachtig verhaal en sfeervolle 
pianomuziek. 

10.30 - 11.00 uur - Theatervoorstelling nijntje op de fiets
Verzorgd door: Theater De Hofnar Let op: max. 100 plaatsen beschikbaar 
Locatie:  Theaterzaal  Gratis kaarten verkrijgbaar op hofnar.nl.

Actrice en zangeres Marianne van Houten neemt de kinderen mee in het verhaal van 
nijntje die een dagje gaat fietsen. Nijntje is thuis en heeft zin om erop uit te gaan. 
Ze pakt haar fiets en gaat op pad, ze fietst langs het bos, de boerderij, de speeltuin 
en naar opa en oma Pluis. 

11.00 - 11.30 uur - Dansen met nijntje
Verzorgd door:  Cordaad Welzijn & 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 met Nijntje!

11.30 - 12.00 uur - Theatervoorstelling nijntje op de fiets
Verzorgd door: Theater De Hofnar Let op: max. 100 plaatsen beschikbaar 
Locatie:  Theaterzaal  Gratis kaarten verkrijgbaar op hofnar.nl.

Actrice en zangeres Marianne van Houten neemt de kinderen mee in het verhaal van 
nijntje die een dagje gaat fietsen. Nijntje is thuis en heeft zin om erop uit te gaan. 
Ze pakt haar fiets en gaat op pad, ze fietst langs het bos, de boerderij, de speeltuin 
en naar opa en oma Pluis.

12.00 uur - Gezonde traktaties en boterhammen maken
Verzorgd door: Cordaad Welzijn & GGD
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 en Cordaad Welzijn 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 monsters

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

Mike Wazowski en James P. Sullivan zijn een onafscheidelijk paar, maar dat was niet altijd 
het geval. Vanaf het moment dat deze twee monsters elkaar tegenkwamen, konden ze 
elkaar niet uitstaan. ´Monsters University´ opent de deur naar hoe Mike en Sulley hun 
verschillen overwonnen en elkaars beste vrienden werden.

14.15 - 14.45 uur - Monsterlijk voorlezen
Verzorgd door: Bibliotheek De Kempen   
Locatie:  Bibliotheek

Monsters zijn er in alle soorten en maten. Leuk, eng, grappig en bijzonder. Geniet tijdens een 
interactieve voorleessessie van het mooie monsterverhaal ‘de Gruffalo’. Een kleine muis komt 
in het bos allerlei dieren tegen die hem willen opeten. Hij maakt hen echter bang met het 
verhaal over een eng monster dat de Gruffalo heet. Maar dan verschijnt de echte Gruffalo…

16.45 - 17.15 uur - Monsterlijke Bootcamp
Verzorgd door: Cordaad Welzijn   
Locatie:  Bibliotheek

Bewegen is gezond, dat weten we allemaal. Het is goed voor je conditie, bij intensieve 
beweging ben je ’s avonds lekker moe (is fijn voor je ouders), voorkomt overgewicht en het 
helpt je beter te concentreren (dat is weer fijn voor op school). Het jongerenwerk van Cordaad 
Welzijn vindt het belangrijk dat je fit bent en dat je je lekker voelt. Niet iedereen kan of wil bij 
een vereniging en daarom laten we je zien hoe je thuis, met huis-, tuin- en keukenspulletjes 
een super vette bootcamp op kunt zetten voor jezelf en je toch gewoon goed kunt sporten.

4 - 12 
jaar

13.30 - 16.30 uur - Monsterlijke-Monster-Snot
Verzorgd door: Cordaad Welzijn    
Locatie:  Hal

Slijm, Putty, Smurfensnot, Eenhoornpoep… Bijna alle kinderen kennen deze termen wel
en hebben ook al wel eens geëxperimenteerd met verschillende ingrediënten om de ideale 
slijmsubstantie te krijgen. Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn wil nu wel eens weten wat 
het allerbeste recept is voor het maken van de smeuïgste, zachtste, slijmerigste monsterlijke- 
monster-snot. Dus kom het uitproberen bij ons en maak je eigen bakje monster-snot.



Avondprogramma  Thema social media

19.00 - 19.45 uur - Workshop VLOGGEN MAAR! 
Verzorgd door: Cordaad Welzijn 
Locatie: Rabobank Theatercafé

Droom jij ervan om een professioneel vlogger te worden? Geld verdienen met jouw 
Youtube-video’s? We gaan het je niet beloven dat we je een professioneel vlogger wordt, 
maar we hebben wel wat tips en trics voor je om jouw droom een boost te geven. 
Zorg dat je erbij bent en ontdek jouw vlog-talent!

20.00 - 21.30 uur - Theatervoorstelling @Junkie 2.0 (13+)
Verzorgd door: Theater De Hofnar Let op: max. 100 plaatsen beschikbaar 
Locatie:  Theaterzaal  Gratis kaarten verkrijgbaar op hofnar.nl.

Multidisciplinair theater over sociale media en cyberpesten door Studio BOCK & BAAS.
Roos heeft geen Facebook! Dit kan toch niet!? Haar beste vrienden Tim en Thomas 
maken een profiel voor haar aan. Ze raakt al snel vertrouwd met posten, tweeten, 
liken, bloggen en vloggen. Wanneer ze een grap post waarin Thomas het doelwit is 
krijgt ze meer likes als ooit te voor. Wat begint als een grap loopt als snel uit de hand. 
Een dynamische voorstelling met een aangrijpend einde over jongeren die verstrikt 
raken in het wereldwijde web.

20.00 - 21.30 uur - Social media/mediawijsheid
Verzorgd door: Cordaad Welzijn & Bibliotheek De Kempen
Locatie:  Bibliotheek

“Help, help… ik zie door de www’s het web niet meer en snap niets van die digitale 
wereld waar mijn kinderen zich in (gaan) begeven!”, “Wat doen die kinderen allemaal op 
internet?”, “Wat is social media eigenlijk?”, “Er gebeuren allemaal enge dingen op het in-
ternet!”. Allemaal vragen en gedachten die zomaar bij ouders leven. Hoe kun je als ouder 
ervoor zorgen dat je jouw kind met een gerust hart ‘los’ kunt laten in die digitale wereld. 
Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn en Bibliotheek de Kempen zullen in deze workshop 
veel vragen beantwoorden en tips en trics meegeven!

12 - 15
jaar



Ochtend
●  Knutselen in thema nijntje - Theater De Hofnar

●  Infopunt belang van voorlezen - Bibliotheek De Kempen 

●  Bewegingsstormbaan - Kinderfysiotherapeuten uit Valkenswaard
 Bewegen is fijn voor groot en voor klein. Op het KROOST-festival komen de 
 kinderfysiotherapeuten naar De Hofnar en helpen ze de peuters en kleuters 
 met de Bewegingsstormbaan.

Ochtend en middag
●  Cursus positief opvoeden peuters - ZuidZorg

●  De Poppendokter - ZuidZorg
 Heeft je pop buikpijn of je knuffel een gebroken pootje? De Poppendokter is 
 op het KROOST-festival en staat klaar met stethoscoop, verband en pleisters.

Hele dag
●  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.

●  Voorlichting Gehoorschade - GGD
 Met o.a. folders ‘Voorkom gehoorschade bij je kind, De Hoortoren (lespakket voor 
 basisscholen), oordoppenautomaat. 

●  Lentekriebels - GGD
 Met o.a. folders voor ouders ‘Seksuele ontwikkeling van 0-6 jaar’,  van 6-12 jaar en 
 van 12-15 jaar. Maar ook van 0 tot 18 jaar. 

●  Informatie over voeding - GGD
 Met o.a. folders gezonde voeding voor je kind, Handige maatbekers, JA/NEE 
 stickers, wat bewaar je in de koelkast en smaaklessen (lespakket voor scholen).

● DigiBiebLab - Bibliotheek De Kempen
 Duik het gloednieuwe DigiBiebLab van de Bibliotheek in en ontdek een 3D printer, 
 littleBits en Dash robots. Of plaats jezelf met een greenscreen in een andere wereld 
 en laat onze speciale kleurplaten tot leven komen.

●  Schminken en ballonen

●  Tentoonstelling thema Monsters - Cultuurcoaches 

●  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    5  Cultuurcoaches

    2  Centrum voor Jeugd en Gezin    6  GGD

    3  Centrum voor Muziek en Dans    7  Theater De Hofnar

    4  Cordaad Welzijn     8  ZuidZorg

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 een kijkje nemen in het DigiBiebLab.

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 en hun ouders

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 8 letters op 8 verschillende punten. 

1 2 3 4 5 6 7

Bibliotheek De Kempen | Centrum voor Jeugd en Gezin | Centrum voor Muziek en Dans

Cordaad Welzijn | Cultuurcoaches Valkenswaard | GGD | Theater De Hofnar | ZuidZorg

Het KROOST-festival wordt georganiseerd door:

Speurtocht woordzoeken

8

Vorm met deze letters het juiste woord en kom met jouw oplossing naar de kaartverkoopbalie 
van Theater De Hofnar en grabbel jouw prijsje uit de grabbelton (op=op).


