
woensdag 23 november, 14.30 uur 
Film: De club van Sinterklaas – de verdwenen schoen-
tjes (AL) 
€ 5,00 / jeugd t/m 12 jaar € 3,50 
Sinterklaas en de Clubpieten hebben het erg druk dit 

jaar: nog nooit werden er zo veel schoentjes gezet. Maar 
slechterik Komee wil het Sinterklaasfeest verpesten. Door 

een foutje heeft hij vroeger nooit een cadeautje van Sin-
terklaas gekregen. Hij heeft om wraak te nemen Moepjes 

gemaakt, een nieuw soort speelgoedknuffel. De grappige 

Moepjes moeten van Komee de cadeautjes uit de schoen-
tjes van de kinderen stelen. Als op een ochtend niet al-

leen de cadeautjes maar ook alle schoentjes weg zijn 
krijgen de Pieten de schuld. Sinterklaas snapt er niks van. 

Zal het op tijd goed komen? 
Kom wat eerder naar Theater de Speeldoos en zet bij ons 

je schoentje. Als de film is afgelopen, mag je gaan kijken 

of je schoentje gevuld is! 

 

 

 

zaterdag 17 december, 14.00 uur en 16.00 uur  
Peppa Pig – De Grote Plons! (2+)  
€ 16,50 / jeugd t/m 12 jaar € 15,50  
Peppa Pig is een vrolijk varkentje dat houdt van spelletjes spelen en heer-
lijk plonzen in de modder. Ze is dagelijks te zien op TV bij Nickelodeon en 

nu dus ook in het theater met haar eigen familiemusical. In De Grote Plons! 

beleven Peppa en haar vriendjes de vrolijkste avonturen. Het heeft gere-
gend en overal liggen modderplassen. Laat dat nou precies zijn waar var-

kentjes van houden.  De super schattige handpoppen, kleurrijke decors en 
gezellige meezingliedjes maken de voorstelling tot één groot feest.  

Na de voorstelling komt Peppa natuurlijk nog naar de foyer voor een foto.  

 

Donderdag 29 december en vrijdag 30 december, 
14.00 uur 
Frozen kindermiddag – Kinderactiviteit  
Volwassene € 5,00 / Kind t/m 12 jaar € 8,50 
Het is weer tijd voor een heerlijke Frozen middag! 

Kom knutselen aan de Frozen glitterknutseltafels, 
schuif aan bij de Frozen High Tea, doe mee met de 

leuke dansjes van Prinses Anna, laat je prachtig 
schminken, zing heel hard mee bij de mooie liedjes 

van Prinses Elsa en geef sneeuwpop Olaf een dikke 

knuffel. Sascha Fotografie is deze middagen met haar 
mobiele fotostudio aanwezig om iedereen tegen een 

kleine vergoeding op de foto te zetten. Omdat het 
altijd leuk is om een mooie foto te hebben van jouw 

kindje(s).  
We gaan er een heerlijke middag van maken!  

 

 



 

woensdag 4 januari, 10.00 uur en 11.00 uur  
Juf Felice en Trio Krul – Babyconcert (0 – 1,5 jaar) 
€ 8,50   
Verwend worden met echte klassieke muziek, wiegend 

op je vaders of moeders schoot, met de volle aandacht 
voor jou en de muziek. Dat is voor zowel de baby als de 

ouder een intieme en prachtige ervaring. De musici van 
Trio Krul bespelen staande hun viool, altviool en cello 

en verplaatsen zich tussen de kinderen. Elke keer is er 

dichtbij de baby weer wat anders te zien en te beluiste-
ren. De ouders kunnen enorm gaan genieten van hoe 

hun kind reageert op de muziek. En de allerkleinsten die 
hebben het allergrootste plezier! 

 

woensdag 4 januari, 14.30 uur   
Film: Finding Dory  
Normaal € 5,00 / jeugd t/m 12 jaar € 3,50 
Één jaar na het grote avontuur dat Dory beleefde met 

haar grote vrienden Marlin en Nemo, komt Dory erach-
ter dat ze geboren is in het Marine Biology Institute of 

California. Hier raakte ze op jonge leeftijd haar ouders 
kwijt en als er flarden uit haar verleden omhoog komen 

besluit ze om haar ouders te gaan zoeken. Echter, als 

het drietal elkaar op hun reis kwijt raakt, zetten Marlin 
en Nemo alles op alles om Dory weer te vinden waarbij 

ze op hun reis de nodige kleurrijke en maffe dieren 
tegenkomen. Zal het Marlin en Nemo lukken Dory op 

tijd weer te vinden en belangrijker nog, weet Dory haar 
ouders te vinden? 

 

Met pannenkoekenactie!  

 

 

 

 

zaterdag 7 januari, 12.00 uur en 15.00 uur 
Roodkapje De Musical – met o.a. Maud (4+) 
Normaal € 16,50 / jeugd t/m 12 jaar € 15,50  
Het eeuwenoude sprookje over een lief meisje dat koekjes gaat brengen naar haar zieke Oma werd al 
eerder bewerkt tot een magische familievoorstelling en zal nu opnieuw vele kinderharten en dat van hun 
(groot)ouders sneller doen kloppen. Tijdens deze voorstelling zijn er hilarische scenes die jong en oud 
tranen van het lachen zullen bezorgen. Voorzien van een volledig nieuw decor, prachtige kostuums en 
uiteraard swingende meezing liedjes, is Roodkapje De Musical dé familievoorstelling die je niet mag 
missen! 
  
Kom verkleed naar het theater en doe mee aan de Sprookjes Verkleedwedstrijd. En na afloop van de 
voorstelling kun je nog even lekker swingen tijdens Oma’s Meezingfeest. Tijdens dit mini concert geven 
drie acteurs uit de voorstelling een swingend optreden in de foyer. Natuurlijk kan het publiek tijdens de 
Meet & Greet ondertussen ook op de foto met de andere spelers uit de musical.  
 
  


