
VOORMALIGE GEMEENTESCHOOL / HEIRSTRAAT 61, APPELSWWW.KOEKENAAP.BE

JONG EN OUD geniet ‘s avonds van ons gezellig terras 
en van het heerlijks optreden van

NIEUW AVONDPROGRAMMA

ZOMERBAR

GRATISTOEGANG

KOEKENAAP
EEN SPETTEREND FESTIVAL OP GEZINSMAAT

ZATERDAG 11 JUNI 2022
VANAF 14 UUR

zeepbellenblazen         SPRINGKASTELEN   
the great escape // KAPITEIN HAAK // De blauwe schavuit // Larie en ape(N)SCHool

grime, streekbieren, SNACKS, vers fruit, pannenkoeken en ijsjes

ontwerp: Klaas Geldof

The Antonio’s



Beer ontfermt zich over drie eieren. Als er klei-
ne eendjes komen uit piepen, denken ze dat die 
beer hun mama is. Tot grote hilariteit van het pu-
bliek moet Beer nu voor drie kuikentjes zorgen. 
Hij leert ze zwemmen en eten. Alleen vliegen is 
moeilijker. Zal dat Beer ook lukken?

DAT KOMT ER NOU VAN / DE BLAUWE SCHAVUIT 

om 15u00 en nog eens om 16u45

Een hilarisch, interactief sprookje dat fout loopt!
Jullie kennen het verhaal van Peter Pan? Fout! 
Jullie kennen enkel zijn versie… Hoog tijd om Ka-
pitein Haak aan het woord te laten…
 MAAR... alles wat fout kan gaan loopt fout... de 
Kapitein raakt niet uit zijn woorden, verliest het 
noorden en raakt verstrikt in zijn koorden!
Met spectaculair stunt- en vooral vliegwerk,  écht 
water en valse tanden!

KAPITEIN HAAK / BLINE VINK
om 16u00

Deze 2 heren zorgen voor onverwachte, hilarische  
en gevaarlijke situaties. De perfectionistische 
ontsnappingskoning en zijn nonchalante hulpje 
zullen je doen versteld staan maar tegelijk doen 
huilen van het lachen. Ze beloven 3 ontsnapping-
strucs: de ontsnapping uit de dwangbuis, uit de 
kettingen en ten slotte uit een met water gevulde 
aquarium. 
Rep je naar het plein! Want sinds 1900 heeft nooit 
eerder iemand deze ontsnappingen op straat ver-
toond! Spanning en spektakel verzekerd!

THE GREAT ESCAPE / 

THE MARVELOUS ADVENTURES GROUP
om 17u30 



Onder het motto ‘Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan’ nodigen de juffen 
en meesters van deze school de kinderen en 
ouders uit in de arena. Les- en speeltijd lopen 
door elkaar, er wordt geleerd door te spelen. 
Neem plaats in ons amfitheater en voel je vrij 
om de lessen mee te volgen of te spelen op de 
klimmuur, glijbanen of in de speeltunnel. Niks ge-
leerd? Kind-terug-garantie.

LARIE EN APE(N)SCHOOL / CIE HOECHACHA
doorlopend

Wat zijn die reuze zeepbellen toch wonderlijk 
mooi! Ga op ontdekking in de wondere wereld 
van zeep en hoe je prachtige bellen blaast. Hoe 
blaas je een zo groot mogelijke zeepbel? Kan jij 
duizend kleine zeepbellen blazen in 1 keer? 
PS: Vergeet je grootste adem niet!

ZEEPBELLENWORKSHOP / DE FEESTBOUWERS
doorlopend

 Wanneer |
   Deuren |
 Voor wie | 
       Waar |

      Tickets |

PRAKTISCH
zaterdag 11 juni 2022
vanaf 14u
iedereen van 2 tot 92 jaar
Vroegere gemeente- / Freinetschool 
Heirstraat 61, 9200 Appels
!!! GRATIS TOEGANG !!!

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

Verder ook nog: springkastelen, grime,  fruit, ijsjes,
pannenkoeken, snacks, streekbieren, ...

Voor het eerst hebben we ‘s avonds ook een gezellige 
zomerbar met optreden van The Antonio’s! (zie achterzijde)



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

ontwerp: Klaas Geldof

The Antonio’s zagen het licht aan een knetterend 
kampvuur diep in de Ardennen. Dat was in de 
prille jaren negentig.

Het begon met folkgitaren, wat percussie, een 
paar stemmen en heel wat steengoede covers.
Onderweg werden heel wat instrumenten uitge-
probeerd en werd er voortdurend aan het reper-
toire geschaafd.

Een vaste playlist is er niet. Elk optreden is een 
waanzinnige reis doorheen vijftig jaar muziek-
geschiedenis: Stomende rock, swingende pop, 
foute disco en platte schlagers worden naadloos 
aaneengepuzzeld tot een onvergetelijk feest.

THE ANTONIO'S 
van 19u00 tot 23u00

AVONDPROGRAMMA
ZOMERBAR

We willen er s’avonds ook een feest van maken voor jong en oud. kom iets drinken in 
onze gezellige zomerbar met een fantastisch optreden van the antonio’s.


