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Fun met  
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Maak kennis  
met Bumbina

Hier is K3!

Welkom Julia!



exclusief verkrijgbaar bij Bristol
DE STUDIO 100-COLLECTIE 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 Bumba-schoenen en breng deze pagina vóór 30/09/2022
binnen bij je favoriete Bristol-winkel! En maak kans op:

11  PAAR GR ATIS STUDIO 100- SCHOENEN! *

*Meer info en voorwaarden in je Bristol-winkel en op bristol.nl

De winnaar wordt in week 42 via e-mail verwittigd.
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Welkom in Studio 100 land! 

Fun                                       3-13 Cadeaus & Shows       14-15

WIN WIN WIN
Zien deze prijzen er ook zo onweerstaanbaar uit voor jou? Ga  
dan op zoek naar de ijsjes verstopt doorheen dit magazine.  
Surf naar studio100.com en laat weten hoeveel ijsjes je telt.  
Wie weet win jij dan één van deze geweldige cadeaus! 
  

Cd & dvd 
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Tickets

Tip!

De nieuwste editie van het Studio 100 Magazine ligt voor je neus.  
Tijd om weer te genieten van een heleboel spelletjes en weetjes van  
jouw favoriete figuren. Veel plezier!

Speelgoed

Wil je op de hoogte gehouden worden van meer WINACTIES?
Schrijf je dan in op de Studio 100 nieuwsbrief!
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 Ben jij de ultieme K3-fan? 
Verbind de weetjes met het juiste K ’tje. 

Ik hoor het liefst het geluid van de  
microgolfoven, dan weet ik dat het eten klaar is.

Het beste K3-liedje ooit vind ik Superhero.

Onder mijn bed ligt een doos met  
tekeningen en cadeautjes van fans.

Mijn lievelingskleur is appelblauwzeegroen.

Ik eet het liefst tonijnspaghetti.

Ik eet geen salami.
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De zomer in met K3   

Ontdek hier de nieuwe single en 
zing mee met “Het beste van K3”.

kokosnoot papaya sinaasappel mango

Ontdek nog meer  
K3 hier:
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Nieuw! 
 
Zing en dans mee met de live-cd 
van Hanne, Marthe en Julia’s 
eerste show. Inclusief DVD!

Nieuw! 
 

Wat een zomer, jij en ik op het 
strand. Zonnen is zoveel leuker 

met het K3 strandlaken.

De nieuwe clip van K3 is er: Mango Mango! Neem een kijkje achter 
de schermen bij de opnames, en ontdek enkele zomerse spelletjes.

 K3 Kom Erbij!  
 

In deze fantastische show 
verwelkomen Hanne en Marthe  
het nieuwe K’tje Julia met een 

groot muzikaal feest. 
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Kijk mee achter de schermen bij de opnames van de Mango Mango clip!    

Zet het fruit in de volgorde zoals K3 het zingt in Mango Mango. 
Let op: er hoort eentje niet thuis in de rij!
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Nog meer kleuren 
met Plop?

Wegdromen  
met Piet Piraat?

Nog meer kleuren 
met Plop!

Piet Piraat heeft al vele schatten gevonden in de Grote Oceaan.  
Maar kan jij ook zo’n schatkist maken en verstoppen? 

Piratenschat gevonden

Dit heb je nodig: 
1 eierdoos, penselen, gele, rode en 
bruine verf, je kostbaarste spulletjes

1 2

43

Zo doe je het: 
1. Verf de bovenkant van de doos geel  
     en laat drogen.
2. Verf rode stipjes aan de onderkant.
3. Verf bruine strepen aan de bovenkant,  
     om een echte schatkist na te  bootsen. 
4. Verberg je kostbaarste spulletjes in  
     jouw zelfgemaakte schatkist en  
     verstop goed!

Welkom in de Melkherberg 
Plop is stukjes van zijn tekening kwijt. Kan jij helpen?  

Maak de tekening compleet en kleur in! 

Schitter samen met K3!

Schitter met de kleurrijke K3 collectie en 
koop je favoriete sieraadje nu bij Lucardi!

2999
Zilveren ketting
(per stuk)

2999
Zilveren 
oorbellen

2499
Zilveren 
armband

2999
Zilveren oorbellen
(per paar)

1999
Zilveren ring 
(per stuk)

1799
Zilveren 
oorbellen

Z I LVER
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Ontdek nog meer  
Piet Piraat hier:

Ontdek nog meer  
Plop hier:



Nieuw! 
 

Ontdek de Samson & Marie  
strandbal, luchtmatras,    

badlaken en nog zoveel meer!

Heerlijk zonnen met Samson & Marie 

Samson & Marie houden van de zomer. Jij toch ook? Ontdek hun  
nieuwe zomersingle of speel samen een ijsjesspel. Veel zomerpret!

M A Y A  E N  W I L L Y

M A Y A  E N  W I L L Y

= 10 mm doorsnede, evenveel ruimte houden voor een spatie

h=e,m=t

Samson & Marie hebben een nieuw zomerliedje!  
Vul de woordzoeker aan en ontdek de titel.

Wie wil er een ijsje? Breng jouw favoriete bolletje(s) ijs door het doolhof  
naar Samson en kleur verder in. Haast je voordat het ijs gesmolten is!

1. ‘Het ... van de opera. Een groot wit vliegend doek.’
2. ‘Met de jeep door het oerwoud, met een stoet ... om ons heen.’
3. ‘Wat eten we vandaag?...!’
4. ‘Als jullie meedoen allemaal. Dan geven wij jou het signaal. Om te ...’
5. ‘Wie o wie, wie wil er een…’
6. ‘Ik word zeker de held van het voetbalveld. Wij willen ...!’

Kijk het regent pijpestelen

En we zitten ons te vervelen

Want we kunnen niet blijven spelen

Met dat stomme ganzenbord

 
Alle series uitgekeken

Want we wachten hier nu al weken

Op onze zetel onder een deken

Tot het weer wat beter wordt

Maar genoeg is echt genoeg

Dus vertrekken wij morgenvroeg

Wij gaan naar ..., Want daar kan je

Lekker bakken, Zon zien zakken

In de middellandse zee

Wij gaan naar ..., Kom ontspan je

Stress vergeten, lekker eten

Wie gaat mee olé olé

De eerste show van 
 Samson & Marie 

 
Samson & Marie komen met hun 

spannende show naar een theater  
bij jou in de buurt. 
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Ontdek nog meer   
Samson & Marie hier:

We gaan naar
 . . . . . .

Ontdek hier   
de nieuwe  
zomerclip!

Heb jij de 
 woordzoeker kunnen 
invullen? Dan ken jij 

het nieuwste liedje van 
Samson & Marie. Vul 

in en zing mee!
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Bumba heeft een nieuw vriendinnetje

Het circus komt eraan, met een nieuw vriendinnetje in de tent: 
Bumbina! Leer haar en de vriendjes beter kennen.

Nieuw! 
 

Ook fan van Bumbina? Haar 
pluche is nu beschikbaar!

Geef jij Bumbalu, Bumbina en Bumba wat kleur?

Bumba’s vriendjes zijn hun favoriete spulletjes kwijt.  
Verbind de voorwerpen met het juiste vriendje.

Bumba en Bumbalu willen naar Bumbina. Kan jij de weg vinden? 

Welk diertje zie je  
niet op de tekening?

Ontdek nog meer  
Bumba hier:

 Dans mee 
met de Knuffeldans!
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Nieuwe show! 
 

Ga kijken naar de Bumba-show: ‘Bumbina 
komt spelen’. Is Bumbina een even groot 

circustalent als Bumba’s andere vriendjes?
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De leukste       muziekplaylists!

Beluister op:

Het beste van K3 Studio 100 TophitsStudio 100 Junior

NIEUW
Nieuw! 

 
Het derde filmavontuur 

van Maya en haar 
vriendjes is nu 

verkrijgbaar op DVD.

Maya zoemt de zomer in
Na een spannend avontuur in de film ‘Maya en Het Gouden Ei’,  

geniet Maya van een leuke zomer. Speel je met haar mee?

Versier je eigen gouden ei!  

Vind jij de  
3 verschillen?
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Ontdek nog meer  
Maya hier:
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Shows!

Bumba  
Pop-up figuren 

 
Druk en draai aan de 

knoppen om te ontdekken 
waar Bumba en zijn 

vriendjes zich verstoppen. 

Bumba  
Magnetische 

puzzel 
 

Tel samen met Bumba 
tot vijf en vis de juiste 

puzzelstukken op.

Bumba 
Mijn grote zoekspel 
 
Word een echte speurneus 
met Bumba en vind de 
verstopte voorwerpen op de 
kleurrijke zoekplaten.

Samson & Marie  
Samsondag 

 
Het is Samsondag! Help jij mee 
om iedereen tijdig bij het grote 

feest van Samson te krijgen? 

Samson & Marie  
Hoofdtelefoon 
 
Luister naar de allerleukste  
Samson & Marie liedjes met  
deze coole hoofdtelefoon.

Speelgoed! Voor meer info, ga naar 
webshop.studio100.com

K3  
Rolschaatsen 

 
Met de hippe 

K3 rolschaatsen ben
je niet te stoppen! 

K3 
Knuffelpoppen 
 
Met de K3 knuffelpoppen 
knuffel jij zo lang je wilt 
met jouw favoriete K’tje.

Voor meer info, ga naar  
studio100.com/shows

Samson & Marie show: Het Theaterspookje
In deze knusse show beleven Samson & Marie samen hun eerste theateravontuur.  
Samson sluit in het geheim een vriendschap met een lief theaterspookje.  
Dit brengt allerlei onverwachte situaties met zich mee. Hoe loopt het af? 

Vanaf 21 januari 2023 - Amsterdam, Rotterdam & Roosendaal

Bumba show: Bumbina komt spelen
Hoera! Het circus van Bumba zet zijn tenten weer op. Er komt er een nieuw 
vriendinnetje spelen; Bumbina. Wil jij haar ook leren kennen? Kom dan naar  
het circus met Tumbi, Carla, Babaki, Kiwi en alle andere vrienden van Bumba.

Vanaf 26 november 2022 In een theater bij jou in de buurt

Nachtwacht show: Het Donkere Spiegelbeeld
Nachtwacht gaat dit najaar de strijd aan met hun eigen spiegelbeeld in de 
gloednieuwe Nachtwatchtshow ‘Het Donkere Spiegelbeeld’. Kunnen Vlad, Keelin en 
Wilko hun grootste vijand, een Nachtwacht met duistere krachten, ooit verslaan? 

29 oktober 2022 - Roosendaal 
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K3 show: Kom Erbij!
Ben jij ook zo benieuwd hoe Julia naast Hanne en Marthe zal dansen, zingen 
en schitteren op het podium? Verwelkom haar samen in de gloednieuwe  
K3 show “Kom erbij!”. 

Vanaf 24 september 2022 - Den Haag, Rotterdam,  
Groningen, Den Bosch,  Apeldoorn, Amsterdam & Breda

K3  
Karaoke microfoon 

 
Steel de show met de K3 

karaoke microfoon en zing 
de sterren van de hemel.
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Bumba 
De ijsjeskar

 
Ga mee op avontuur met 

Bumba en zijn ijsjeskar.

Bumba 
En zijn vrienden
 
Maak kennis met alle vriendjes 
uit het circus van Bumba.

Samson & Marie  
Het Busje
 
Ga mee op reis in het busje  
van Samson & Marie.

Samson & Marie  
Leren tellen
 
In dit boekje tellen  
Samson & Marie 
verder tot tien.  
Tel jij met hen mee?

K3 
Mijn schrijf- &  
wisboek
 
Leer schrijven als de beste,  
samen met K3 en dit  
herbruikbare boek.

K3  
Vriendenboek
 
Hanne en Marthe hebben Julia al 
meteen in hun hart gesloten. Wie  
zit er allemaal in jouw hartje? Laat 
ze jouw leuke vriendenboek invullen!

K3 
Stickerboek
 
Ga achter de schermen bij ‘K2 zoekt 
K3’, en beleef Julia’s eerste ervaringen 
als K’tje in dit coole stickerboek.

K3  
Dagboek
 
Jouw grootste geheimen? Die bewaar 
je best in jouw K3 dagboek!

Boekenclub! Voor meer info, ga naar 
webshop.studio100.com

De mega 
ijsstraler?

Je kan er binnen 
enkele seconden alles mee 
bevriezen. Maar je kan ook 

dingen uit ijs maken.

Een kroon van ijs!

Prachtig, nietwaar mammie? 
Net een ijsprinses!

Een ijsprinses. Hm… Hé, maar…

15
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 Liefste stripboek... 
Lees mee met een mega grappig verhaal!

4 verhalen in 1! 
 
Mega Mindy verslaat 8 gemene boeven in 
deze verhalen- en stripboeken!

Ontdek nog meer 
Mega Mindy hier:



Films, series en muziek!
webshop.studio100.be

Proef  
de goesting!

Zin om zelf aan de slag te gaan in de keuken?  
Laat je inspireren door meer dan  

6.000 haalbare recepten op  
www.njam.tv

MIKADOSTOKJES

Bereiding:

Smelt de chocolade met een scheutje 
water. Smeer de grissinistokjes in met 
een laag je chocolade en bestrooi met 
versiering naar keuze.

Laat hard worden alvorens te 
serveren. 

Ingrediënten voor  
4 personen
1 pak grissinistokjes 
200 gr chocolade 
1 scheutje water 
versiering: nootjes,  
discobolletjes, kokos, ...

19



TOT €25 KORTING VIA                  .NL

ACTIECODE ‘PLOPSA100’

5% KORTING

€25 KORTING

TOT

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

Plopsa Coo met €5 korting dankzij de online actiecode ‘PLOPSA100’ via

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

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

Boek nu je verblijf in het Plopsa Hotel 
met 5% korting dankzij de actiecode 

‘PLOPSA100’ via www.plopsahotel.com

Niet combineerbaar met andere acties en/of voordelen.  
Actiecode 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 ZOMERSE EVENTS!

Ontdek alles op www.plopsa.nl


