
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

De 5MinutenShow zoekt enthousiaste kinderen (8 t/m 12 jaar) uit de gemeente 

ZOETERMEER!  

 

Het televisieprogramma ‘De 5MinutenShow’ is verhuisd van RTL Telekids naar YouTube en 

komt naar uw gemeente! Zoetermeer wil meer bewustzijn creëren onder 

basisschoolleerlingen van 8 t/m 12 jaar over het belang van een schone leefomgeving, 

zwerfafval en afvalscheiding en het feit dat we hier met elkaar verantwoordelijk voor zijn. In 

het bekende YouTube-programma, gepresenteerd door de bekende acteur/presentator Rein 

van Duivenboden wordt deze bewustwording op een leuke en speelse manier vergroot. Er 

worden afleveringen gemaakt met steeds vier kinderen die met uitdagende opdrachten de 

strijd aangaan. De hardwerkende kandidaten maken elke aflevering kans op een mooi 

prijzenpakket!  

 

Aanmelden  

Leerlingen van 8 t/m 12 jaar die kans willen maken op een plek in één van de afleveringen, 

kunnen zich opgeven via de website www.5minutenshow.nl Zij kunnen zich alleen of met 

vrienden/vriendinnen opgeven, de casting is in groepjes, maar de kinderen worden 

individueel uitgekozen. Meer informatie over het programma en de aanmelding, evenals de 

aankondigingsclip, vindt u op de website. Let op! Kinderen jonger dan 8 jaar (tenzij in groep 

5) of wonend buiten de gemeente kunnen zich helaas niet aanmelden voor dit programma.  

 

Casting  

De castingdag vindt plaats op woensdagmiddag 22 september 2021 (na schooltijd) en duurt 

15 minuten. Daarbij vindt de casting plaats op een locatie binnen uw gemeente. Dat is 

Seghwaert op Dreef. Verdere informatie volgt na aanmelding per e-mail. Tijdens de casting 

houden wij ons aan de voorgeschreven regels van het RIVM rondom Covid-19.  

 

Programma opnames  

Op basis van de casting worden vier kinderen per aflevering geselecteerd. De opnames zijn 

op zaterdag 2 oktober 2021 (en duren per team ongeveer 2 uur) in het centrum van 

Zoetermeer.  

 



 
Ga snel naar www.5minutenshow.nl en wie weet schittert uw kind straks in de leukste 

spelshow van Nederland!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team De 5MinutenShow 


