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Schitter en  
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Ontdek de  
Nachtwacht Academie

Het circus van Bumba 
komt eraan
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bij Samson & Marie
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Welkom in Studio 100 land 

Shows 24-25

Cadeautjes 28-29

WIN WIN WIN
Het sneeuwt in dit magazine! Tel de sneeuwvlokjes doorheen het 
hele magazine, geef jouw antwoord door via studio100.com en 
maak kans op een van deze fantastische prijzen. Succes!

Wil je op de hoogte blijven van meer WINACTIES?
Schrijf je dan in op de Studio 100 nieuwsbrief!

Voor ouders 31-33

Zoek
 deze!

Buiten is het koud, maar het nieuwste Studio 100 magazine houdt je lekker warm!  
Leer hoe je zelf een K3’tje kan worden, speel gezellig met Bumba in de circustent,  
ga mee achter de schermen bij Samson & Marie en zoveel meer. Veel speelplezier!

Speelgoed

Fun 3-23

Dvd en Cd’s 
Tickets

bristol

exclusief verkrijgbaar bij Bristol

DE STUDIO 100
SCHOENENCOLLECTIE

KLEUR
&  W I N
1  PA A R
GRATIS
S C H O E N E N

© & ® Studio 100

Naam: Voornaam:

E-mail:

Kleur deze mooie K3 schoenen en breng deze pagina vóór 28/02/2023
binnen bij je favoriete Bristol-winkel! En maak kans op:

11  PA AR GR ATIS STUDIO 100 SCHOENEN! *

*Meer info en voorwaarden in je Bristol-winkel en op bristolshop.be

De winnaar wordt in week 11 (2023) via e-mail verwittigd.
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Geboren met ________ – Wo-ho-ho!

We vliegen naar de _______

Geboren met vleugels – Wo-ho-ho!

‘k Wou dat ik met je ______ kon

Ach, ik wacht geen moment   

Want sinds ___ bij me bent

Vlieg ik _____ dan de zon

Geboren met vleugels

Je vliegt hoger dan de, hoger dan de ___

TIP: 
Met watjes 

maak je echte
engelenvleugels!

Ingrediënten voor 1 persoon: een rijpe banaan - een ei 
Zo maak je het: Prak de banaan tot hij bijna moes is. Meng vervolgens het ei door de 
banaan. Schep met een lepel een beetje van het beslag in een pan en bak goudbruin. 
Smakelijk!

Spreid je vleugels met K3

Ontdek de nieuwste K3 single: ‘Vleugels’, en krijg tips en tricks van K3  
om zelf een echt K3’tje te worden. 

Zing mee met de nieuwste 
K3 single ‘Vleugels’, en vul de  

ontbrekende woorden in.

Zelf een K’tje worden? K3 geeft jou enkele leuke tips!

Ook jij hebt prachtige vleugels!  
Versier ze zoals je zelf wil.

K3 FOTO TIP

Een topconditie gaat hand in hand met gezond eten en drinken.  
Onze favoriet? Deze overheerlijke, gezonde bananenpannenkoeken!

K3 ZANG TIP

- Je favoriete liedje eerst neuriën is ideaal voordat je 
het uit volle borst meezingt.

- Oefen leuke tongtwisters, zoals: ‘Jeukt jouw 
jeukerige jeukneus net zoals mijn jeukerige jeukneus 
jeukt?’

K3 FOOD TIP 

Ontdek nog meer  
K3 hier:

Nieuw! 
 
Ontdek nog  
meer tips in het  
‘Het Grote K3 Boek’.

Nieuw! 
 

Verkleed je als K3 
met het nieuwe 

glitterverkleedpakje 
en pruiken. 

Nieuw! 
 

Het K3 album ‘Vleugels’  
is vanaf 18 november  
overal verkrijgbaar.

Ontdek de 
antwoorden hier!

Plaats je camera in een hoek van 45° ten  
opzichte van je ogen. Zo vangen je ogen meer licht, 
waardoor je letterlijk van het scherm spat!
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 K3 show ‘Vleugels’  
 

K3 komt weer naar je toe! 
De nieuwe, spetterende 
show ‘Vleugels’ kan je 

vanaf 25 februari 2023 
bewonderen in Gent, 

Hasselt, Antwerpen en 
Oostende. Vlieg jij mee?

Wist je dat echt iedereen kan zingen? Ja, echt; 
 ook jij! Als je je stembanden goed opwarmt tenminste!
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In winterslaap met Maya

Wat is het koud buiten! Maya en haar beste vriend Willy gaan  
bijna in winterslaap, maar speel jij eerst nog even met hen mee?

Breng Maya naar de bijenkorf voor haar winterslaap.
 Let op: je mag enkel langs winterse voorwerpen vliegen! 

Tijd voor een dutje! Welke twee roosters zijn hetzelfde?

Ontdek nog  
meer Maya hier:

Nieuw! 
Ontdek het nieuwste 
filmavontuur van Maya 
op DVD.

Nieuw! 
 

Klaar voor een lange 
winterslaap met 

de schattige Maya 
slaapverhaaltjes.

Start

A

B

C
D

Bijenkorf

Hanne, Marthe en Julia nemen je  
backstage mee in hun leven als K3.

KIJK NU

EXCLUSIEF OP 

K3 VLOGT.indd   1K3 VLOGT.indd   1 06/09/2022   09:2506/09/2022   09:25
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FlorentineFlorentine

BillBill TarekTarek

ModestModest
TreesTrees

TIPS!
-Bill zegt altijd: ‘Dat brandje zal ik wel even blussen!’.
-Tarek vindt ‘Ochtendgymnastiek’ het mooiste liedje. 
-Florentine lust het liefst ‘tompoezen ijs’.
-Trees is gek op schilderen.
-Modest zegt altijd: ‘Aan allen die gekomen zijn, proficiat.  Aan allen dit niet gekomen zijn, ook proficiat!’.

KIJK DE  
NIEUWE REEKS  

‘IJSJESTIJD’ 
NU OP

Smullen met Samson & Marie

Wist je dat de nieuwe Samson & Marie reeks IJsjestijd nu te zien is op 
Ketnet? Ken jij alle personages al? Verbind hen met het juiste beroep.

Nieuw! 
 
Breng Samson en zijn 
vrienden op tijd naar 
het grote feest met het 
leuke spel ‘Samsondag’.

Ontdek nog meer   
Samson & Marie hier:
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In het circus van Bumba 

Bumba en zijn vriendjes blijven gezellig binnen deze winter.  
Speel jij met hen mee?

Bumbina komt spelen! Verbind haar kunstjes met de juiste schaduw.

Kleur mooi in.

Welke paraplu is dezelfde 
als deze van Nanadu?

A
B

C

A

C

B
D
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Nieuw! 
 
Etenstijd 
wordt zoveel 
leuker met de 
gloednieuwe  
Bumba eetset.

Ontdek nog meer  
Bumba hier:

Nieuw! 
 

Met het zachte Bumbina 
verkleedjurkje haal je je 
eigen circusster in huis. 

1
2 3

Bumbina komt spelen  
 

Is Bumbina ook zo’n circustalent als Bumba  
en de andere vriendjes? Dat ontdek je in  

Bumbina’s eerste show: Bumbina komt spelen!  
Nu in een theater bij jou in de buurt. 

Nieuwe 
show!
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Winterpret met Samson & Marie 

Het is winter, en dat vinden Samson & Marie zo gezellig. Aftellen naar 
hun eerste Kerstshow, een spelletje spelen of samen in de zetel voor  

hun nieuwe reeks ‘IJsjestijd’. Laat de winterpret beginnen!

Vind jij de 
5 verschillen? 

Samson is zijn balletje kwijt! Lees de tips van Marie en vind Samson zijn balletje.

Samson & Marie Kerstshow 
 

Samson & Marie zetten de traditie  
verder en komen vanaf 26 december 
met hun Kerstshow naar De Panne, 

Antwerpen en Hasselt. 

Tips van Marie: 
-  Het balletje heeft een rode kleur.

- Op het balletje staat een patroon.

- Het patroon bestaat uit 3 sterren.

-  De sterren hebben een gele kleur.
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Ik laat mijn goeie weerwolvenvrienden aan het woord! 
Weet jij tot welke soort ze behoren?

Dit soort 
vampier ben ik!

Dit is het 
schild van  
mijn soort

1. Superbum  
houdt van aanzien en  
heeft geen schrik van een 
duel.

2. Vespertilium  
vertoeft het liefst  
ondersteboven in  
donkere grotten.

3. Cubiculorum  
slaapt het liefst in een  
gesloten kast.

4. Ordinarium 
mager en een stijve hark. 
Hoe kan dat ook anders in 
zo’n kist!

Leer alles over de Nachtwacht
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De Nachtwacht Academie is dé school voor toekomstige Nachtwachters. 
Ken jij alles van de elfen, weerwolven en vampiers? Speel mee!

Deze vampierenschilden zijn eeuwen oud. 
Kan jij ze linken aan de juiste vampierensoort?

A B C D

1.Nachtelf

3.Luchtelf

2.Waterelf

4.Landelf

Dit soort 

elf ben ik!

Elfensoorten

A
B

C

D

4. Humanus 'Ik hou van 
mensen, maar bij volle 
maan kan ik soms extra 

hevig reageren.' 

2. Rapidus ‘Wilko denkt dat 
hij mij kan verslaan, haha! 

Ik loop hem zo voorbij!’

1. Origus ‘Ik ben pas een échte 
weerwolf: één brok spieren en vol 

haar. Zo moet het zijn!’

3. Sensus ‘Mijn zintuigen staan altijd 

op scherp, maar ik laat al dat vechten  

aan me voorbij gaan. Geef mij maar  
een leeg schildersdoek!’

Ontdek nog meer  
Nachtwacht hier:

Nieuw! 
Leer alles over de elfen, vampiers en 
weerwolven in de nieuwe, leerrijke  

Nachtwacht Academie handboeken. 

Nieuw! 
 

Beleef uren speelplezier 
aan het spannende 

Nachtwacht bordspel 
‘Strijd der Wezens’.

A B
C D

Weerwolvensoorten

Vampierensoorten

Salut tei! Ben jij een vriend van de elfen?  
Verbind de elfensoorten met het juiste schild. 
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Maak een zeemonster met Piet Piraat

Piet Piraat zit een vuil zeemonster achterna. Help jij hem? Verzamel jouw afval, en knip en 
plak het op dit monster. Zo geef je jouw afval een tweede leven in een knap knutselwerkje!

Ontdek nog  
meer Piet Piraat hier:

Nieuw! 
Zoek- en doeplezier in  
deze nieuwste  
Piet Piraat boeken.

Dat heb je goed gedaan, 
piraatje! Piet Piraat kan 

zeker jouw hulp gebruiken  
in zijn nieuwste show. 

Jij komt toch ook?

Voorbeeld

Nieuwe 
show!

ubisoft

Mobiele applicatie bevat geïntegreerde aankopen en advertentieboodschappen, inclusief de mogelijkheid om beloond te worden 
voor het bekijken van advertenties. Geïntegreerde aankopen kosten geld en worden aangerekend op je account. Om geïntegreerde 
aankopen onder controle te houden, pas je instellingen van je apparaat aan.

Om toegang te krijgen tot de apps, dient de gebruiker zich te registreren via een “Google Play” account. Als de gebruiker reeds een 
Google account heeft, kan hij/zij deze bestaande account naam en paswoord gebruiken om toegang te verkrijgen tot de apps.

Zolang de voorraad strekt.

Inclusief gratis film : 
‘Maya en het gouden ei’ 

+ Studio 100 Kids Cover
+ Studio 100 movie, series and game
+ Samsung Kids apps

NEW

Mobile - TabA7Lite - Studio100 2022 - A4.indd   1Mobile - TabA7Lite - Studio100 2022 - A4.indd   1 16/09/2022   09:1716/09/2022   09:17
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Ontdek nog meer  
GameKeepers hier:

Nieuw! 
Ontdek nog meer 
zoekplaten in het nieuwe 
GameKeepers zoekboek.

Nieuw! 
 
Nog meer puzzelen  
met GameKeepers?  
Dat kan met deze  
coole puzzel met  
poster!

Test je skills met GameKeepers

De GameKeepers zijn helemaal terug met een nieuw seizoen vol spannende  
verhalen en vette games. Hoe zit het met jouw GameKeeper skills? 

Ben jij een krak in zoeken? Vind deze gamekeys voor de andere huisgenoten!

Ah, de GameMaster verscheurde deze afbeelding  
van Mats en Sari. Kan jij hem weer samenstellen?

It’s game time! Welk traject leidt 
Mats en Sari naar de knop?

Oplossing

Een echte GameKeeper vult deze woordzoeker met  
gemak in. Jij ook? Wat lees je in de paarse vakjes?

Zoek volgende items: verfsetje - wereldbol - zwarte zonnebril

1.  Wat is de echte naam van 
 de GameMaster?
2. Waartegen vechten de 
 GameKeepers in de 1ste  
	 aflevering	van	het	nieuwe	 
 seizoen?
3. Waarover gaat de game in 
	 aflevering	2	van	het	nieuwe	
 seizoen?
4.	Wat	wil	Sari	al	even	vertellen
	 aan	Mats?	‘Ik	ben	...	op	jou!’
5.	Hoe	heet	de	tweede	single	
 van GameKeepers?
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Nieuw! 
 

Lees mee met de eerste 
avonturen van Mats en 

Sari in de GameKeepers 
leesboeken. 

1.

3.

5.

2.

4.
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SC
HOOL

Ontdek nog meer  
Mega Mindy hier:

A. IJskoningin

B. Dokter Tijdsein

D. Botendief

E. Vogeldame

F. Vlinderman

C. Dierenbaron

Op avontuur met Mega Mindy

 Mega Mindy heeft het weer razend druk met het 
vangen van boeven. Gelukkig kan jij haar helpen!

Nieuw! 
Lezen is mega leuk! Ga jij 
voor een stripbundel, een 
verhalenboek of allebei? 

Alarm! Een bende boeven vernielt de school.  
Welke drie stukjes komen niet helemaal overeen met de tekening? 

Tijd voor wat ontspanning. Mega Mindy heeft zoveel leuke 
luisterverhalen. Kan jij de tekeningen linken aan het juiste verhaal? 

Beluister
 ze allemaal!

12

MM01-2021-003209-Omnibus-Binnenwerk_v3.indd   12MM01-2021-003209-Omnibus-Binnenwerk_v3.indd   12 03/12/2021   13:3203/12/2021   13:32

Ondertussen zet de IJskoningin haar tocht door het dorp verder. 

Overal waar ze langskomt, verandert ze met de    

al les in sneeuw en i js. En dan is de snoepwinkel van oma Fonkel aan 

de beurt…

96
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Maar onder water gaat het                           van de Botendief af.  

Er is een nieuw bootje op komst! 

De botendief duwt op de kn  p van  

zi jn draaikolkontwikkelaar.  

 

MM08_VOGELDAME_BINNEN_c.indd   22MM08_VOGELDAME_BINNEN_c.indd   22 03-09-2008   11:13:4003-09-2008   11:13:40
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Surf naar www.proximus.be/studio100 of bestel de Studio 100 GO Pass via je TV of via MyProximus. 
Na de gratis proefperiode slechts € 5,95 per maand.

Kies uit meer dan 7500 afl everingen,  exclusieve shows, 
waaronder de Studio 100 Kids Party of het splinter-

nieuwe programma K3 Vriendenboek. Zing en dans mee 
met de muziekclips van jouw favoriete helden.

Ga op avontuur in meer dan 40 spelletjes 
en 100 spannende boeken.

Speel, kijk en lees waar 
je maar wil met de  

Studio 100 GO Pass!

STGO-2022-003911-Adv.indd   1STGO-2022-003911-Adv.indd   1 30/08/2022   10:4630/08/2022   10:46
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Puzzelen met Plop

Brrr wat is het koud! Plop blijft gezellig binnen 
 om te puzzelen. Puzzel jij met hem mee? 

Welk stukje komt niet uit de tekening?

Zet jij Kwebbel, Klus en Lui terug in elkaar?

Nog meer Plop pret!

Ontdek nog  
meer Plop hier:

Nieuw! 
Dommel lekker in 
met de leuke Plop 
voorleesverhaaltjes.

Nieuw! 
Speelplezier  

voor het hele 
gezin met het spel 

‘Plopmuts gezocht’!

A

B

C

2

C

1

B

A

3

Luister en kijk mee met deze nieuwe must-haves!

Studio 100 Luisterverhalen Studio 100 TophitsStudio 100 Junior

En ontdek de leukste playlists !

Beluister op:

NIEUW
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Piet Piraat en de Schat van de Propere Zeeën
Piet Piraat vaart de wereld rond met zijn Scheve Schuit! Benieuwd wat hij allemaal zal 
tegenkomen op zee? Vaar dan met hem mee!

K3 show: Vleugels
In het voorjaar van 2023 tourt K3 weer door Vlaanderen met een spetterende 
show: ‘Vleugels’. Dans, zang en heel wat spektakel staan op het programma. 
Vlieg jij mee?

Rewind Party
Vier tijdens deze nostalgische party het 25-jarig bestaan van Studio 100  
en geniet van alle hits uit je jeugdjaren. Rewind & party mee!

Samson & Marie Kerstshow
Tijdens deze Kerstshow van Samson & Marie ontmoet Samson een lief 
theaterspookje waar hij een geheime vriendschap mee sluit. Van Leemhuyzen en 
Alberto hebben geen weet van deze vriendschap en zijn bang voor het spookje. 
Ze besluiten hem te vangen. Hopelijk loopt het goed af voor Samson zijn nieuwe 
vriendje! Geniet van deze allereerste Kerstshow van Samson & Marie, met ook de 
burgemeester en het prachtige ballet!

Vanaf 26 december 2022 in De Panne, Antwerpen en Hasselt

Vanaf 25 februari 2023 in Gent, Hasselt, Antwerpen en Oostende

Vanaf april 2023 in een theater bij jou in de buurt

1, 2 & 3 december 2022 in Sportpaleis Antwerpen

16  +

Shows!

Voor nostalgische feestgangers!

Bumba show: Bumbina Komt Spelen
Hoera! Het circus van Bumba zet weer zijn tenten op! Voor de eerste keer komt  
er een nieuw vriendinnetje spelen: Bumbina. Bumba kan niet wachten om zijn 
nieuwe vriendin te verwelkomen. Wil jij Bumbina ook leren kennen? Kom dan naar 
het circus met Tumbi, Carla, Babaki, Kiwi en al de andere vrienden van Bumba!

Vanaf 4 september 2022 in een theater bij jou in de buurt

Voor meer info, ga naar  
studio100.com/shows

Nachtwacht show: Het Donkere Spiegelbeeld
Nachtwacht gaat dit najaar de strijd aan met hun eigen spiegelbeeld in de 
gloednieuwe Nachtwachtshow ‘Het Donkere Spiegelbeeld’. In de nieuwe show 
ontdekken Wilko, Vlad en Keelin dat er dubbelgangers van hen rondlopen, hun 
donkere spiegelbeeld! Het komt tot een helse strijd tussen de goede en de slechte 
Nachtwacht. Maar wie zal winnen? 

Grote Sinterklaasshow
Sinterklaas en zijn Pieten zetten het Sportpaleis weer helemaal op stelten 
met de enige echte Grote Sinterklaasshow. Het belooft één groot feest te 
worden met al jouw Studio 100-vrienden. Ben jij er ook bij?

3 & 4 december 2022 in Sportpaleis Antwerpen

Vanaf 1 oktober 2022 in een theater bij jou in de buurt

WIST JE DAT:
Remi ook een rolletje  
heeft in deze show?

MET KÜRT 
ROGIERS
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Bumba 
Naar de dierentuin
 
Ga met Bumba en z’n vriendjes 
naar de dierentuin in dit leuke, 
interactieve kartonboek met flapjes.

Bumba 
Slaapverhaaltjes
 
Geniet samen van een leuk 
Bumba verhaaltje net voor 
een heerlijk nachtje rust.

Bumba 
Bumba’s  

lievelingskleuren
 

Ontdek Bumba’s 
lievelingskleuren en leer er alles 

over in dit kleurrijke boek.

Boekenclub!

GameKeepers  
Zoekboek
 
Train jouw oog met het coole 
GameKeepers zoekboek.

Voor meer info, ga naar 
webshop.studio100.com

Samson & Marie 
Leren tellen

 
In dit boekje tellen  

Samson & Marie tot 10.
 Tel jij mee?

Samson & Marie 
Leesboekjes
 
Samson & Marie beleven samen 
de leukste avonturen. Ga mee op 
pad met deze leuke leesboekjes: 
‘De Speeltuintocht’ en ‘Aan zee’. 

 

Nachtwacht   
Academie handboeken
 
Wil jij alles leren over elfenmagie, de eeuwenoude geheimen van 
vampiers ontrafelen of de wereld van de weerwolven ontdekken? Dat 
kan in de gloednieuwe, leerrijke Nachtwacht Academie handboeken.

K3 
Kras en verras je

 
Kras en ontdek de originele  
K3 outfits in dit coole boek.

K3 
Ontwerp en style
 
Ontwerp nieuwe outfits voor 
K3 in dit creatieve boek. Kies 
uit tal van patronen, stickers, 
sjablonen,… en word zelf 
stylist!

K3  
Puzzelboek

 
Ontdek leuke puzzels en grappige 

verhalen in het K3 Puzzelboek.

K3 
Mijn grote K3 boek
 
In dit mooie boek krijg jij leuke 
tips van de K3’tjes! Lees je mee?
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K3 horloge
in diverse
kleuren

1999
Zilveren
oorbellen

2999
Zilveren oorbellen
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ketting
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© & ® Studio 100

Horloges
verkrijgbaar

vanaf 
november

Bekijk de gehele collectie 
op Lucardi.be
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Speelgoed!

GameKeepers 
Verkleedpakken 
 
Heeft de GameMaster 
geen geheimen voor jou? 
Win elke game in de coole 
GameKeepers verkleedpakken!

Samson & Marie  
Hoofdtelefoon 

 
Bij Samson & Marie is er altijd 

muziek. Beluister hun leuke  
nummers waar je maar wilt met de 

Samson & Marie hoofdtelefoon. 

Samson & Marie  
4 in 1 puzzel 
 
Met deze 4 puzzels 
oefen je niet alleen jouw 
puzzelvaardigheden, je ontdekt 
ook vier hobby’s van jouw 
favoriete duo Samson & Marie. 

Samson & Marie  
Microfoon 

 
Moah zeg hé, kan jij ook zo goed 

zingen en swingen? Dat kan op de 
allerleukste Samson & Marie liedjes 

met deze hippe microfoon! 

Nachtwacht  
Strijd der Wezens 

 
Met het spannende bordspel 
“Strijd der Wezens” verzamel 

je allerlei krachten om 
de beste elf, vampier of 

weerwolf te worden. Klaar 
voor de strijd?

Nachtwacht  
Monstertoren 
 
Heb jij de koelbloedigheid van 
een echte Nachtwachter? Dan 
ben jij vast een expert in dit 
spannende Monstertoren spel.

Nachtwacht 
Verkleedpakken en 
-jassen 
 
Ben jij ook zo’n stoere elf, 
vampier of weerwolf? Maak 
jouw look compleet met de  
Nachtwacht verkleedpakken  
en -jassen!

Voor meer info, ga naar 
webshop.studio100.com

Bumba  
Mijn eerste radio 

 
Leer alles over cijfers, kleuren en 
dieren, of zing en dans mee met 

de leukste Bumba muziekjes.

Bumba  
Torenhoog 
 
Ontdek verschillende emoties, 
muziekinstrumenten, voertuigen 
én de vriendjes van Bumba met 
deze kleurrijke blokken. 

Bumba  
Pop-up figuren 

 
Waar zijn Bumba en zijn 

vriendjes? Druk de figuurtjes 
omlaag en ontdek hoe ze 

weer tevoorschijn komen! 

K3  
Piano 
 
Speel mee met 
maar liefst 
vijf nieuwe K3 
nummers, of creëer 
je eigen K3 hit met de 
ingebouwde drumpad, toonaarden 
en achtergrondgeluiden. 

K3 
Recording microfoon 
 
Zing mee op vier nieuwe K3 hits, 
of neem zelf een hit op met jouw 
eigen K3 microfoon!

K3  
Interactieve 

dansmat 
 

Dans op vier leuke K3 hits 
en probeer de oplichtende 

sterren te volgen. Wat je 
ook kiest, Hanne, Marthe en 
Julia zijn jouw grootste fan! 
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Pizza famiglia

900 g pizzadeeg (recept basis pizzadeeg op www.njam.tv)
100 ml tomatenpulp
1 klein handje verse basilicum, fijngehakt
2 tl gedroogde oregano
2 bolletjes mozzarella, in blokjes
2 plakjes gekookte ham, in stukjes
100 g taleggio, in blokjes
100 g zachte gorgonzola, in blokjes
100 g Grana Padano, geraspt
Peper - zout 
Olijfolie
Suiker

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bestrijk de 
bakplaat met olijfolie en leg het pizzadeeg erop. 
Bestrijk het deeg met olijfolie en duw het  
zachtjes uit zodat het deeg de bodem van de 
bakplaat bedekt. Besprenkel het deeg tenslotte 
met een extra scheutje olijfolie.

Breng de tomatenpulp op smaak met een snuifje 
zout, peper en suiker. Meng er de basilicum en 
een theelepel gedroogde oregano door en strijk 
uit over 1/3 van de pizzabodem. Verdeel hierover 
de helft van de blokjes mozzarella en werk af met 
de stukjes gekookte ham.

Verdeel de kaas over de rest van het deeg. Begin 
met de blokjes mozzarella en strooi er daarna de 
taleggio en gorgonzola over. Werk af met de  
Grana Padano en een beetje gedroogde oregano.

Bak de pizza 30 minuten in de voorverwarmde 
oven alvorens te serveren. 

Een leuke pizza om samen met je mama of papa te maken!

Peppe’s Giro d’Italia
Nu in de winkel!

Meer info en recepten: 
www.njam.tv

Op zoek naar  
meer heerlijke recepten?

Just Dance® 2023 © 2022Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft and 

the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. 

and/or other countries. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. 
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VERKRIJGBAAR VANAF 

22 november 2022

DANS OP MEER DAN 40 NIEUWE 

TOPHITS  WAARONDER 

VLEUGELS VAN K3.

DE MEIDEN VAN K3 
DANSEN NU VOOR 

HET EERST ZELF OP JE 
SCHERM. DOE JIJ MEE?
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Na “40-45” is er nu dé nieuwe  
Spektakel-Musical Red Star Line

Red Star Line is een spectaculaire musical vol drama en humor, 
spanning en ontroering waarin de zoektocht naar  
een beter leven centraal staat. 

Het is ook dé grote opvolger van de iconische spektakel-musical 
40-45 en belooft mogelijks nog spectaculairder te zijn dan haar 
voorganger. Laat je onderdompelen in een wonderlijk spektakel 
dat je meeneemt in ongezien avontuur, van Antwerpen tot New 
York, op het land en op het water.

Het verhaal: 
1923.
Miljoenen mensen maken per schip de oversteek van Europa 
naar de VS. In de zoektocht naar een beter leven. Sommigen 
onder hen zullen hun droom realiseren, voor anderen wordt het 
avontuur één grote teleurstelling.

Vanaf 14 december 2022 exclusief  
te zien in het spectaculaire  

Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

Tickets en info via  
www.vergeetbarbara.be 

Tien Om Te Zien, het legendarische muziekprogramma, was dit jaar terug met liveshows op de dijk van 
Westende. De 4 sterren van feelgood musical Vergeet Barbara mochten uiteraard niet ontbreken op  
het iconische Tien Om Te Zien podium!

Vergeet Barbara is dé  
feelgood musical van 2022!

Jelle:Jelle:  “Het was onvergetelijk om bij Tien Om Te Zien op te treden met de heerlijke evergreen “Vergeet Barbara”, 
een nummer dat natuurlijk door jong en oud werd meegezongen.  De muziek van Will Tura maakt deel uit van ons 
collectief geheugen. Will heeft zo’n belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse showbusiness, ik vind het fantastisch dat 
we zijn repertoire vieren met onze musical.” 

Jonas:Jonas: “Jelle en ik waren deze zomer al eerder te gast bij Tien Om Te Zien, met onze single “Olivia”. Hier optreden 
met zicht op zee en voor een dolenthousiast publiek, beter wordt het niet!”

Gert:Gert: “Onze musical Vergeet Barbara heeft door covid wat vertraging opgelopen, het is ideaal dat we hier eindelijk 
nog eens het nummer samen kunnen brengen in onze kostuums. Ik ben trouwens de enige van ons gezelschap 
die echt herinneringen heeft aan de jaren ’70. Het is voor mij pure nostalgie om deze kleren te dragen. Mijn drie 
kameraden lachen ermee,  maar ik denk dat ze niet beseffen dat de mensen in de jaren ‘70 echt in deze kleding 
rondliepen. Inclusief ikzelf. (lacht).”

James:James: “Voor mij is het de eerste keer hier op het Tien Om Te Zien podium, maar wat een belevenis, schitterend! Ik 
kijk ook enorm uit naar de musical. Het wordt een grootse musical met  bewegende decorelementen, veel dansers en 
een groot ensemble. We kunnen beginnen aftellen naar de première op 11 december!”

Vanaf 23 maart 2023
Alle info op www.redstarline.nu

Met de steun en samenwerking van de stad Antwerpen en het Red Star Line-museum.

Met in de hoofdrollen o.a. Jonas Van Geel, Jelle Cleymans,  
Ianthe Tavernier en Lotte Stevens, Peter Van de Velde,  

Peter Van Den Begin, Carry Goossens, Frans Van der Aa.

DÉ GROTE 
OPVOLGER  

van SPEKTAKEL- 
MUSICAL 40-45

HAAST JE, 
EXTRA 

SHOWS!

MEER DAN 

45.000
 TICKETS!

De legende is terug! Na 25 jaar keert Les Misérables terug naar 
België. Deze wereldwijd bejubelde musical brengt een verhaal 
over vriendschap, vrijheid en liefde. Met een Vlaamse cast in de 
vernieuwde versie uit Londen zal Les Misérables in het najaar van 
2023 neerstrijken in Antwerpen en Gent.

Oktober 2023 in Antwerpen en Gent

Schrijf je in en  
blijf op de hoogte!
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  TOT €25 KORTING VIA                  .BE

    PROMOCODE PLOPSA100  

5% KORTING

€25 KORTING

TOT

Koop nu je ticket ≥1m voor Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, 
Plopsa Station Antwerp, Plopsaqua Landen-Hannuit of Plopsa Coo met 

€5 korting dankzij de online promocode PLOPSA100 via

WWW.PLOPSA.BE
Korting ook geldig aan de kassa bij afgifte van deze bon. Maximum 5 tickets per bon.  

Niet combineerbaar met andere acties en/of voordelen.  
Promocode actief t/m 15/07/2024.

Boek nu je verblijf in het Plopsa Hotel 
met 5% korting dankzij de promocode 
PLOPSA100 via www.plopsahotel.be

Niet combineerbaar met andere acties en/of voordelen.  
Promocode actief t/m 15/07/2024.HHOOTTEELL

Boek nu jouw droomvakantie!Plopsa Resort De Panne

Het Plopsa Resort De Panne is een heerlijke combinatie
van het mooiste hotel van de Benelux: het Plopsa Hotel,

van je favoriete parken Plopsaland De Panne en
Plopsaqua De Panne en een fantastische ligging

aan de Belgische Kust, vlak bij het strand.
AFHANKELIJK VAN DE PERIODE WAARIN JE IN

HET PLOPSA HOTEL VERBLIJFT, GENIET JE VAN: 

Tickets
Plopsaland De Panne & 

Plopsaqua De Panne

Parking
Gedurende je 
gehele verblijf

Buffet
Uitgebreid ontbijt- 

& avondbuffet  
in Restaurant  

Le Grand Buffet

ONTDEK ALLE BETOVERENDE NAJAAREVENTS!

Ontdek alle events op www.plopsa.be

Piet Piraat meert met zijn Scheve Schuit aan in Plopsaland 
De Panne voor een griezelleuk avontuur! Ken jij alle Piet 
Piraat-hits uit het hoofd? Bewijs het en zing en dans mee 
met onder andere Het Spook, De Mummie, Halloween en 
vele andere nummers!

Info & tickets: www.plopsalanddepanne.be

15, 16, 22, 23, 29 & 30 oktober, 5 & 6 november

Tijdens de herfstvakantie beleef je griezelleuke avonturen 
in Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa 
Station Antwerp. In Plopsaland De Panne ontmoet je 
Samson & Marie en De Hoppers. De avond wordt afgesloten 
met een te gek optreden van De KetnetBand en een 
magisch vuurwerk. In Plopsa Indoor Hasselt staat Piet Piraat 
paraat voor een supercoole Meet & Greet met alle kleine 
piraatjes en in Plopsa Station Antwerp zorgt Bumba voor 
een griezelleuke sfeer!

Info & tickets: www.plopsa.be

31 oktober tot en met 4 november

Kom jij de longen uit je lijf gillen tijdens de bloedstollende 
Halloween Scare Nights in Plopsaland De Panne? De ang-
staanjagende spookhuizen en scare zones Freak Circus, 
Camping ’t Zonnetje, The Tunnel en The Cabin zorgen voor 
een huiveringwekkende ervaring in het donker!

Info & tickets: www.plopsalanddepanne.be

15, 22, 29, 30 & 31 oktober

14+

Het wordt spannend tijdens Halloween in Plopsa Coo! De 
Pompoenkoning heeft een leuk halloweenfeest voorbe-
reid samen met… jawel, de dino’s! Heb jij al eens een dino 
ontmoet of heb je ze al eens met elkaar zien kampen? 
Neen? Dit is je kans!

Info & tickets: www.plopsacoo.be

22 oktober tot en met 6 november



31 december

New Year’s Eve in Plopsaland De Panne: dat zijn betoverende attrac-
ties, hartverwarmende animatie met als kers op de taart een fantas-
tisch optreden van Samson & Marie! Aftellen naar 2023 doen we met 

dj-sets van Viktor Verhulst & Kobe Ilsen én een magisch vuurwerk! 

Ontdek de verschillende feestformules:
www.plopsalanddepanne.be

Op 29 & 30 oktober kun je K3 ontmoeten in Plopsa Station Antwerp. 
Een praatje? Een te gekke selfie? Een high five? Het kan er allemaal! 
Op 30 oktober staan de meiden van K3 op het podium in Plopsa Indoor 
Hasselt voor een swingend optreden met alle hits van vroeger en nu!

Info & tickets: www.plopsa.be

De wintermaanden zijn voor Sinterklaas en zijn Pieten best druk, 
maar gelukkig maken ze met plezier tijd vrij om de Plopsa-parken een 

bezoekje te brengen! Wat staat er op jouw verlanglijstje?

Info & tickets: www.plopsa.be

11 november tot en met 8 januari

Tijdens Winter Magic transformeert Plopsaland De Panne in een 
wondermooi winterlandschap met honderden kerstbomen, kleurrijke 

kerstballen, duizend-en-één lichtjes, hartverwarmende animatie, 
knisperende kampvuren en de onvergetelijke spetakelshow Luminaria!

Info & tickets: www.plopsalanddepanne.be

Beleef uren waterplezier in Plopsaqua De Panne en Plopsaqua 
Landen-Hannuit. Ontdek er meer dan 20 spetterende 

watterattracties en leef je uit in de Wild River of waag je naar 
het hoogste punt van Plopsaqua voor een vrije val 

van 20 meter hoogte!

Info & tickets: www.plopsaqua.be

30 oktober 19, 20, 26 &
27 november,

3 en 4 december

29 & 30 oktober
26 & 27 november,

3 december

26 november,
3 december


