
 

  

 

 

Kinderfestival voor Unicef 
 

Beste ouders / verzorgers,  

In samenwerking met Openluchttheater Hoessenbosch organiseert het 

regionale vrijwilligersteam van UNICEF op zondag 24 september een heus 

kinderfestival. 

Tijdens dit kinderfestival is er van alles te beleven voor kinderen, zo mogen ze 

een judo-workshop volgen, cupcakes versieren, meedoen met een 

musicalworkshop of zich uitleven op het springkussen op het UNICEF-plein. Er 

zal genoeg te doen zijn voor iedereen. Met dit festival hopen we een hele 

leuke dag te organiseren voor kinderen, op deze manier manier wordt er ook 

geld ingezameld voor het werk dat UNICEF doet voor kinderen wereldwijd. 

Voor de kinderen kunnen er strippenkaarten gekocht worden, met deze 

strippenkaart kunnen ze meedoen aan alle activiteiten. Een strippenkaart met 

10 strippen kost €5,00. Voor €10,00 krijgt u 20 strippen en 2 extra gratis 

strippen. Alle activiteiten kosten 1 of 2 strippen. Alle activiteiten zijn vrijwel 

kosteloos geregeld dankzij de inzet van vele vrijwilligers, de opbrengst komt 

dus geheel ten goede aan UNICEF. 

We zouden het erg leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten 

van deze mooie dag. Mogen we u met uw gezin ook verwelkomen? 

Als uw kind(eren) bijgevoegde en ingevulde of gekleurde kleurplaat of 

oorkonde inlevert bij de kassa van het Kinderfestival dan krijgt u €1,00 korting 

op een strippenkaart! 

Waar: Openluchttheater Hoessenbosch, Hoessenboslaan 51 te Berghem 

Wanneer: zondag 24 september van 12.00 tot 18.00 

Kosten: volwassenen betalen €3,00 entree, voor kinderen kan er een 

strippenkaart gekocht worden om mee te doen aan de activiteiten. 

 

Hartelijke groet, 

Regionaal Comité UNICEF ’s Hertgogenbosch e.o. 

www.facebook.com/denbosch4unicef  

 

http://www.facebook.com/denbosch4unicef


 

Programma kinderfestival 
 

Er is een doorlopend programma op het UNICEF-plein met een springkussen, 

diverse spellen,  het grote UNICEF kinderrechtenspel en allerlei 

knutselactiviteiten. 

Daarnaast zal er de hele dag vanalles te doen zijn op het UNICEF plein: 

 Workshops en optredens van Musicalkids Wageningen. Zij spelen een 

deel van hun musical Gevlucht en alle kinderen mogen daarna 

meedoen in een leuke en actieve workshop. 

 DigiAktief komt langs en samen met fotograaf Henk Tulp kunnen 

kinderen in een workshop aan de slag met fotograferen. 

 Er zijn workshops cupcakes en pannenkoeken versieren.  

 In een tent kunnen kinderen en volwassenen lekker dansen in onze 

Silent Disco. 

 Er is een mini-rommelmarkt en ook een verkoopstand van UNICEF met 

mooie spulletjes. 

 OENY is aanwezig, je mag op de foto, dansen of knuffelen met de 

mascotte van UNICEF.  

 Popkoor NOIZ treed een aantal keer op. 

 Kinderkapper Anouk is aanwezig en zorgt voor knappe koppies. 

 Tante Sannie komt om de kinderen te schminken. Tevens verkoopt ze 

lekkere pizza-punten 

 Er zijn oud-Hollandse spellen aanwezig, gesponsord door FAES 

Entertainment 

 Judovereniging van Buel is aanwezig om een workshop te geven 

 

En nog veel meer! Houdt onze social media in de gaten voor alle activiteiten 

en workshops. 

 

 

 

 

 



 

BESTE IDEE 

Heb jij een goed idee om kinderen wereldwijd te helpen? Schrijf of 

teken je idee dan op onderstaande oorkonde! Bij inlevering van deze 

oorkonde op het UNICEF Kinderfestival krijg je 1,- korting op een 

strippenkaart! 

 


