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KOEKENAAP
EEN SPANNEND FESTIVAL OP GEZINSMAAT

ZONDAG 2 JUNI 2019
VANAF 13 UUR

met op het programma:
CIE CIRQUE - JUMP // MARCEL MET DE FIETS // MOBIEL CIRCUS // KUKULU - POPOTY
FREESTYLE VOETBAL // CIE HOETCHATCHA - DE WERF // T-shirtKUNST // KATAPULTEN MAKEN   

Springkastelen, grime, streekbieren, hot-dogs, pannenkoeken en ijsjes

ontwerp: Klaas Geldof



Popoty is een zoetekauw en een immer 
hongerige kater. Hij wil zo graag verstoppertje 
en tikkertje met zijn goudvis spelen. Op een 
dag krijgt hij een brief van haar en vanaf dit 
moment verandert zijn hele leven. Een absurd, 
gek maar bovenal hartverwarmend verhaal over 
vriendschap.

KUKULU / POPOTY (PEUTERVOORSTELLING)
14u00 tot 15u00

De Werf is een speeltuin waarin gewerkt wordt!
Terwijl vele kinderen op het lange evenwichts- 
parcours spelen zijn andere kinderen, onder  
begeleiding van de baas en de chef, de speel-      
toestellen nog aan het (ver)bouwen…
Er moeten nog toestellen bijgebouwd, 
vijzen gedraaid, geschuurd, en pas op: ook 
goedgekeurd en geanalyseerd, worden.  
De Werf is een fantasiespel, een theater waar de 
kinderen een hoofdrol in spelen, alsook een puur 
speeltoestel voor iedereen die nog graag speelt.

CIE HOETCHATCHA / DE WERF
doorlopend

Deze artiest is al lange tijd bezig met voet-
bal, meer bepaald freestyle, panna voetbal...
Hij is  Belgisch kampioen en hoort bij de top in 
Europa. Hij heeft reeds heel wat ervaring en shows 
gegeven in het binnen- en buitenland.
Enkele van zijn hoogtepunten zijn:
• Vice-Belgisch kampioen freestyle 2016
• Belgium’s Got Talent freestyle voetbal act

FREESTYLE VOETBAL
13u30 tot 14u30 en van 15u30 tot 16u30

Wanneer de spacy wagen tot stilstand                           
gebracht wordt, kan het publiek rekenen op een              
spetterende circusshow doorspekt met             
jongleeracts, acrobatische stunts, trucs met de 
diabolo en een dosis gezonde humor.

MOBIEL CIRCUS
13u30 tot 14u00



Maak in een mum van tijd jouw prachtig zelf 
ontworpen t-shirt.
We ontwerpen onze eigen kunstzinnige t-shirt 
met textielverf en transferpapier. Zo kan je 
onmiddellijk je originele t-shirt dragen en 
complimentjes ontvangen. 

T-SHIRTKUNST (WORKSHOP)
doorlopend

We maken allerlei kleine katapulten, ideaal om 
thuis in het groot na te bouwen! 
We gaan ook met echte katapulten aan de slag en 
spelen een wedstrijd blikken schieten. 
Wie kan het beste richten, heeft het meest kracht 
en een goed oog?    

CREAFANT / KATAPULTEN (WORKSHOP) 
doorlopend

Marcel charmeert op zijn jazzy ‘velo-hybride’ vol 
snufjes en joli bibelots. Zijn cyclette fantastique
werkt op zonne-energie en energie des jambes 
maar  vooral, très important, op l’énergie des 
femmes. Met veel show verleidt hij vrouwelijk 
schoon op zijn fiets, het vermogen versterkt, 
de turbo slaat aan … 
Voor de mannen heeft hij liqueur, cela 
réchauffe le coeur. Uit zijn gracieuze pijp 
vlamt vuur, licht het hart en de omgeving op.
Marcel met de fiets verrast en verbaast, verwarmt 
en verovert finaal een lach op je gelaat.

MARCEL MET DE FIETS
15u00 tot 16u00

Een aangespoelde bokser droomt ervan om een   
superheld te worden, hij nodigt ons uit in zijn we-
reld van poëzie, emoties en circus. De verbonden-
heid met het publiek, improvisatie en humor zijn 
de sleutelstenen van deze show. Een hoed, een 
kristallen bol en een moeilijk te besturen BMX zijn 
de essentiële elementen voor deze hilarische, vi-
suele en auditieve reis.

CIE CIRQUE / JUMP 
17u00 tot 18u00 (SLOTSHOW van het festival)

Verder ook nog: springkastelen, grime, 
pannenkoeken, ijsjes, hot-dogs, streekbieren, ...



 Wanneer |
   Deuren |
 Voor wie | 
       Waar |

PRAKTISCH

Prijs |

Tickets |
Contact |

TICKETS

zondag 2 juni 2019
vanaf 13u
iedereen van 2 tot 92 jaar
Freinetschool De Appelbloesem, 
Heirstraat 61, 9200 Appels

voorverkoop €6 | aan de kassa €8
<3 jaar gratis 
Leden KWB vvk: €5 
tickets via www.koekenaap.be - groepstarief op aanvraag.
www.koekenaap.be
0486 21 93 38 | jongkwbappels@hotmail.com

Dit gezinsfestival wordt mogelijk gemaakt dankzij
al onze vrijwilligers en natuurlijk ook 
dankzij de steun van STAD DENDERMONDE EN onze sponsors

meer info:
www.koekenaap.be
www.jongkwbappels.be

ontwerp: Klaas Geldof

meer info:
www.koekenaap.be
www.jongkwbappels.be

TRAMPOLINE - EN FUNPARK

WWW.THEJUMPFACTORY.BE

Rossevaalstraat 73 - 9280 Lebbeke

Mechelsesteenweg 24
9200 Dendermonde


