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OVER PADXPRESS 
(voor grote mensen) 
 Op 1 december 2015 bestond 
Cultuurpad 10 jaar. Dit hebben we gevierd 
met het uitbrengen van een glossy voor 
grote mensen. Maar omdat kinderen onze 
belangrijkste ‘klanten’ zijn, willen we onze 
verjaardag nu nog samen vieren. Niet 
met taart, maar met een extra impuls in 
talentontwikkeling voor kinderen. 
Ruim 8 jaar geleden begonnen we in opdracht 
van de onderwijsstichtingen waar wij voor 
werken met het opzetten van een naschools 
activiteitenprogramma voor kinderen. De 
scholen gingen een eerste stap zetten in 
de ontwikkeling van Integrale Kindcentra 
(IKC) en dagarrangementen. Naschoolse 

activiteiten zijn een mooi onderdeel van 
een dagarrangement. Het programma 
kreeg de naam PadXpress en in de loop 
der jaren groeide Padxpress uit tot een 
bekend begrip. In Venlo startten we samen 
met Team Sportontwikkeling Gemeente 
Venlo met Skooly en afgelopen jaar zag 
PadXpress in Leudal het levenslicht. 
Omdat talentontwikkeling hoog op onze 
agenda staat en we kinderen alle kansen 
willen bieden om zichzelf te ontdekken 
en ontwikkelen hebben we het naschoolse 
programma aangepast aan het ‘nu’ en een 
flinke opfrisbeurt gegeven. Een make-over 
voor PadXpress dus! 
Meer over die make-over lees je verderop 
in deze krant.

GROOT NIEUWS! 
De paddenfamilie van Cultuurpad is net 
geland en ze zijn op weg naar Noord-
Limburg. Vura Cultura, Jet Retteket, 
Lange Link, Kaatje Knus, Een Twee Dries, 
Tech en Niek, Rare Safari, Tadaa Dirk, 
Fantasissi en Appke hebben Paddendorp 
het Hoefijzer verlaten en komen de boel 
op z’n kop zetten met hun clubs.
Ben jij er klaar voor om de max uit jezelf 
te halen? Lees dan snel verder en ontdek 
alles over de Paddenfamilie en wat deze 
gekke Padden komen doen. Deze krant 
is gemaakt voor jou, maar soms staan er 
korte stukjes in voor je ouders of meester 
of juf. Zodat zij ook begrijpen waarom jij 
het over Padden hebt en de MAX uit jezelf 
gaat halen!

En toen waren er sterretjes.”

“Het begint met een knal.  

KADOOTJE! 
Tot de zomervakantie zijn alle club-
activiteiten met korting te boeken! 

Klinkt Skooly jou bekender in de oren? PadXpress en Skooly zijn hetzelfde platform, lees lekker verder!
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Hoe werkt dat?
De make-over
Met een knipoog naar talentontwikkeling transformeren 
we Padxpress en Skooly tot een hip, eigentijds en spannend 
naschools programma voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 

Waardoor raakte jij als kind geïnspireerd, kon je weg dromen 
of ontdekte je iets wat je heel leuk vond? 
Ieder kind heeft een talent! Binnen  PadXpress en Skooly willen 
we deze talenten aanboren. Een talent is iets wat kinderen 
leuk vinden: waar zij knap in zijn!  Om nog meer kinderen te 
verleiden de MAX uit zichzelf te halen gaan we actie voeren! 

Padden komen 
tot leven
We hebben de interessegebieden van kinderen vertaald naar 
10 personages c.q. padden. Zoals bijvoorbeeld Jet Retteketet 
(de muziekpad) die hier net is komen wonen, zich verveelt en 
een muziekstudio opricht. Kinderen kunnen deelnemen aan 
muziekactiviteiten binnen deze club.  Alle padden hebben 
een eigen karakter, een naam en eigen gezicht gekregen. 
Samen vormen ze de Paddenfamilie. Deze familie trekt rond 
langs scholen en richt tijdelijke clubs op waarin kinderen hun 
talenten kunnen ontdekken.  
Elke pad heeft een eigen verhaal en samen nemen ze kinderen 
mee in de zoektocht naar hun talent en stimuleren ze kinderen 
de MAX uit zichzelf te halen. 

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor naschoolse activiteiten doe je via 
www.padxpress.nl (regio Venlo: www.skooly.nl). Hier vind 
je alle clubs en activiteiten terug. Door een account aan te 
maken en in te loggen kun je vervolgens inschrijven. De 
prijs die je ziet is voor alle data in totaal die vermeld staan, 
dus niet per keer. Betalen kan zodra een activiteit genoeg 
aanmeldingen heeft om door te gaan. Hiervan krijg je een 
mailtje met een betaallink. Deze betaallink vind je ook altijd 
terug in je account!

ROULERENDE CLUBS

Per gemeente reizen de clubs rond. Elke periode staat de club 
op een school, en de volgende periode weer op een andere 
school in diezelfde gemeente. Op deze manier komen we 
altijd een keer bij jou in de buurt! 
Een clubactiviteit duurt vier, acht of twaalf weken waarin 
kinderen een veelheid aan activiteiten meemaken. 
Aan elke werkplaats worden cultuurmakers, experts, 
liefhebbers, bedrijven en/of stagiaires gekoppeld. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Hoe weet je nou wanneer er nieuwe inschrijvingen open gaan? 
Dit ontdek je op vier manieren:
• Bekijk de website www.padxpress.nl  en skooly.nl   
 regelmatig
• Aboneer je op de nieuwsbrief
• Volg PadXpress en Skooly op Facebook:  
 www.facebook.com/DePadXpress 
 www.facebook.com/skooly.nl
•  Informeer op school

We zijn de kinderen van OBS de Krullevaar 
in Sevenum enorm dankbaar  voor de input 
en het meedenken over de vormgeving 
en het leven van deze Paddenfamilie. Zeer 
gedetailleerd hebben ze verteld hoe de 
padden er uit moeten zien, wat ze aan hebben, 
wat ze graag doen en zelfs wat ze graag eten. 
Die input heeft schrijfster Nina Thibo verwerkt 
in een verhaal voor kinderen van 2-6 jaar en 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze twee 
verhalen komen uit in boekvorm. De Padden 
zijn tot leven gebracht door tekenaars Jeanine 
Wijnen, Mandy Buskes en Ankie Rutten met 
hulp van Nellie, Dorres en Kaat (respectievelijk 
6, 3 en 3 jaar jong).

 

De 10 padden die de boel op zijn kop 
komen zetten zijn allemaal anders. Ze 
hebben hun eigen hobby’s, interesses en 
talenten. 
In hun clubhuizen doen ze allerlei toffe 
activiteiten. In deze krant stellen we de 
padden en hun clubs aan je voor. Zoek 
eens uit bij welke club jij past! 

De Kunstwerkplaats – Vura Cultura 
Kunst  
Ben jij creatief, veelzijdig en 
een tikje eigenwijs? Hou je van 
kleuren, vormen en plaatjes? 
Dan ben jij helemaal in je nopjes 
in de Kunstwerkplaats! Je kunt 
experimenteren met allerlei materiaal 
en je creativiteit helemaal kwijt. Een 
kunstenaar biedt je een helpende 
hand! Stroop je mouwen op, dek je 
haar af want er gaat kunstig gewerkt 
worden!

De Muziekstudio – Jet Retteketet  
Muziek
De naam zegt het al... We gaan muziek maken! Hou 
je van zingen, muziek maken en ben jij dol op alles wat 
met muziek te maken heeft? Wil je komen jammen of 
componeren? Kom dan naar de Muziekstudio en we 
maken er een muzikaal feestje van! 

De Letterbende – Lange Link 
Taal, lezen, schrijven, rap
Is taal zeg maar echt je ding? Kun jij goochelen met letters? 
Ben jij een boekenwurm en schrijf je graag verhalen? 
Of ben je een verteller en luister je graag naar andere 
verhalen? Kom dan naar de letterbende. We gaan aan de 
slag met alles wat met taal te maken heeft. 

De Jonge Helden Club – Kaatje Knus 
Verzorgen, maatschappelijk, gezelligheid 
Vind je het leuk om kennis te maken met nieuwe mensen 
en werk je graag samen? Hou je van gezelligheid en 
feestjes? Zit zorgen voor andere mensen in jouw karakter 
en word jij vrolijk wanneer je andere mensen kunt helpen? 
Kom dan naar de Jonge Helden Club! Samen maken we er 
een gezellige middag van en verrichten we 
heldendaden!

Niet-stilzitten-club – Eentwee Dries
Sport, spel en actie
Ben jij net een wervelwind? Kun jij niet stil blijven 
zitten en spring je de hele dag op en neer? Kom 
dan lekker bewegen bij de niet-stilzitten-club. 
Daar zullen we zeker niet stil zitten en blijven we 
lekker in beweging. Elke keer weer op een 
andere manier! 

De Werkplaats- Tech en Niek
Wetenschap en techniek
Hou jij van proefjes doen? Is een 
laboratoriumjas en een veiligheidsbril 
je favoriete outfit? Ben je gek op  
ontploffingen? Hou je van ontdekkingen 
en zoek je graag uit hoe iets werkt? Dan is 
de Werkplaats echt iets voor jou. 

De Safariclub – Rari Safari
Natuur en dieren
Ben jij het allerliefste buiten in de natuur? 
Ben je gefascineerd door alles wat groeit 

en bloeit? Hou je van dieren en planten? Ga je graag op 
ontdekking in de natuur? Ben je een dierenliefhebber? 
Dan ben jij bij de Safariclub helemaal in je element! 

Tadaaa Theaterclub – Tadaa Dirk
Theater en drama
Vind jij het leuk om te “shinen” vooraan op een 
podium? Is plankenkoorts je onbekend? Hou je van 
verkleden en vind je het erg leuk om de hele dag 
allemaal typetjes na te spelen en te acteren!? Kom 
dan naar de TADAAAA Theaterclub. 

Fantasieclub - Fantasissi
Mindfullness, dromen, fantasie)
Is bij jou echt alles mogelijk? Is geen idee gek genoeg? 
Ben jij een dromer? Heb je een grote fantasie en 
bekijk je alles van alle kanten tot je een eigen briljante 
oplossing vindt?  Dan vind jij de fantasieclub vast 
fantastisch!

Gameroom – Appke 
Digitaal en analoog gamen, ict vaardigheden
Vind je het leuk om te gamen en je te verplaatsen in 
een virtuele wereld? Kom dan naar de gameroom en 
maak kennis met toffe computergames, multimedia 
en programmeren! 

De clubs!
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  Naam: Tech en Niek, de Ontdek-Tweelingspadden. 
  (Tech is het meisje, en Niek is de jongen.)
  Leeftijd: Onbekend.
  Hobbies: Proefjes doen, vooral met eten en 
  ontploffingen. Ze zijn ook ‘into’ kettingreacties en 
  mislukkingen of chaos.
  Karakter: Slim, nieuwsgierig, vindingrijk, druk.
(En grappig, vinden ze zelf.)

Hoi! Ik ben Rari Safari, de Natuurpad.
Ik hou van alle beestjes en plantjes, en ik zoek vanalles 
over ze op. Het liefst ben ik op safari of op jungle-
trektocht. Soms is dat best lastig in Nederland, vind 
je ook niet? Daarom reis ik veel, de Bosatlas neem ik 
altijd mee. Dan kan ik opzoeken waar ik ben. 
Reis je gezellig met me mee?
De Natuur heeft ons nodig. En wij de Natuur!

Hoi, ik ben @ppke.
Ik lig graag op de bank met 
mijn laptop. En mijn 
tablet en mijn telefoon.
En dan ook mijn 
Playstation in de buurt. 
Oja, breng je me een 
grote pizza? Leg maar 
bij mijn voeten, dan hoef 
ik niet op te staan. Mijn 
wereld bestaat binnen in 
mijn Gamelab.
Kom maar een keertje 
kijken, ok?
Als ik zelf maar niet 
naar buiten hoef!
LOL :-)  

Een Twee Dries!
Ja echt waar, zo heet ik.
Ik ben de Actiepad. Ik 
zit vol energie en ben 
heel enthousiast. Ik 

klim over muurtjes en 
in bomen, binnen 
zitten niksen vind 
ik maar niks.
Kom dus maar niet 
bij mij langs, want 

ik ben meestal niet 
thuis. Ren je met mij 
mee? Kom op! Pfffffft, 
stilzitten kan je ook nog 
als je 80 bent!

Mogen we ons even voorstellen?
We wonen in huisjes op wielen. Als we ergens nodig zijn, pakken we ons 
boeltje op en vertrekken! Zo komen we overal aan, en hebben alles bij  de 

hand.  Kom je bij ons op bezoek? 
Alle Padden hebben een talent. Kijk eens welk talent het beste bij jou 
past!

Wij zijn de rondreizende Padden

  Rari Safari

  Tech en Niek

 Eentwee Dries

  Fantasissi

Ik ben een Droompad en ik heet Fantasisi.
Soms ben ik schoon, en dan ben ik “viezie”.
Ik verander vaak van vorm. Hoe dat moet?
Geen idee, maar het gaat zoals het doet. Dan laat ik me 
meeslepen en door het magische moment opzwepen.
In mijn wereld is alles echt, want fantaseren kan rond of 
recht.(Ook tijdens het voetballen,…
Laat je fantasie maar knallen!)
Ik vlieg weg, of ik eet je op. Sta eerst op mijn tenen, en dan 
op mijn kop. Ik ben soms oranje, dan weer blauw. Soms 
ben ik ik, en dan ben ik jou.

Noem mij maar Kaatje Knus.
Gezellig hoor, als je er ook bij komt 

zitten. 
Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!
Zal ik wat lekkers voor je 
inschenken?
Of zullen we samen zingen?
En heeft er nog iemand 
hulp nodig eigenlijk? Zo zijn 

we samen, maar heeft het 
toch nut. Enne, ….de muziek 

mag wel wat harder. 
Tijd voor een feestje. Nu we er toch 

zijn!

Men noemt mij Lange Link, jaja aangenaam!
Nee, ik ben geen verlegen dichter. Ik ben een veelpratende schrijver! Ik rij 
rond op mijn taalmobielmotor, daarmee zuig ik letters op. Als ik genoeg 
letters heb, schrijf ik een gedicht, of een rap of een verhaal.
En soms vreet ik ze gewoon op, die letters. 
Want dat ben ik ook, een lettervreter! 
(P.S. Ik lees heel veel, jij ook?)

  Lange Link

Kaatje Knus

Aangenaam, 
mijn naam is Kaatje!

@ppke
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Ik ben Jet Retteketet!
Kom een keer naar mijn muziekstudio, er is altijd wat te doen.
En wat vind je trouwens van mijn ‘image’? Als muzikant moet 
je natuurlijk niet alleen knettergoeie muziek maken.
Je moet er ook een beetje uitspringen. 
Dat doe ik dus! Jam en spring je met mij mee?

Mijn naam is Vura Cultura, 
ook wel Vuurtje genoemd. 

Als kunstenaar ben ik een 
echte doe-het-zelver, 

ja ik maak alles zelf!
Ik ben vrolijk, 
creatief en 
zelfverzekerd. Dit is 

mijn missie: 
Met kunst de wereld 

nog mooier maken.  
Door kunst ga je beter kijken, 
en nadenken. 
Toch? Hoezo?!

Wil je op de hoogte blijven 
van de belevenissen van 
deze Paddenfamilie? 

Check de 
Facebookpagina 
van PadXpress en 
Cultuurpad 

Wil je je creatie van 
Paddendorp “Het 
Hoefijzer” met ons 
delen? 

Laat een post achter 
op facebook van de 
Padxpress of Skooly of 
mail met  
info@padxpress.nl 

Wil je meedenken over 
de vorm en inhoud van 
PadXpress en Skooly ? 

Meld je dan aan voor 
de Kinderraad. 
Bel of mail ons en we 
nodigen je uit voor de 
1e bijeenkomst van 
de Kinderraad in juli 
2017

De website van Padxpress.nl is vernieuwd 

en verschijnt binnenkort online. 

Wat is er anders en beter?

• Nieuwe persoonlijke omgeving 

• Overzichtelijker

• Gebruiksvriendelijker

• Betere zoekfunctie 

• Tips van PadXpress

W W W. P A D X P R E S S . N L

Tadaa Dirk

  Vuurtje

  Jet Retteketet

We wonen in huisjes op wielen. 
Als we ergens nodig zijn, pakken we ons 
boeltje op en vertrekken! Zo komen we 
overal aan, en hebben alles bij de hand.

Kom je bij ons op 
bezoek? 
Oh jeetje, dan moeten we wel eerst thuis 
komen!
In het midden van deze krant  zie je 
ons prachtige dorp! In de vorm van een 
hoefijzer, zo kunnen we elkaar altijd 
zien. Onze huisjes zijn nog kaal, die mag 
jij zelf versieren. Welk huisje hoort bij 
welke pad denk je?
Knip ons uit en plak ons bij ons huis! 
Alle Padden hebben een talent.
Kijk welk talent het beste bij jou past!

BRENG JIJ DE PADDEN 

NAAR HUIS?

Trompet-geschal, want hier is:
Tadaa Dirk!!!!!!!!!!!!!!
Hallo beste mensen!
Wat fijn dat U er weer bij bent!
Ik rol aan U voorbij op mijn schoenen 

met wieltjes. 
Je wilt toch niks missen nietwaar?

Het leven is één groot Spektakel!
Het is een Theaterstuk van 

Jewelste!
Rol met mij mee de rollen door, 

als artiest is mij niets te dol.
Rol met mij het Theater in! 
Of uit!
Einde.
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 Interviewer Maartje: 
“Leuk je vandaag eindelijk 
eens ‘live’ te ontmoeten. We 
kennen elkaar natuurlijk alleen 
maar online.”
@ppke: “Ja ik had me je anders 
voorgesteld. Op je Facebook 
foto’s staan alleen maar 
honden.” 
Maartje: “Honden zijn mijn 
lievelingsdieren. Ik wou dat er 
alleen maar honden bestonden 
op de wereld. ”@ppke: “Kan ik 
me wel iets bij voorstellen. Ik 
wou dat er alleen maar gamers 
bestonden op de wereld. Dat 
zijn mijn lievelingsdieren, 
haha!” Maartje: “Gamers zijn 
cool. Ze zien er alleen vaak zo 
ongezond uit.” @ppke: “Haha, 
buiten komen doen we niet aan 
nee.”
Maartje: “Nou ik wou je 
interviewen, ik zou het bijna 
vergeten. De tijd gaat ook heel 
snel voorbij als je niet achter de 
computer zit! Dus we moeten 
opschieten.” @ppke: “Vraag 
maar raak.” Maartje: “Hoe 
oud was je toen je je eerste 
App maakte?” @ppke: “Ik 
ben begonnen met Minecraft 
spelen natuurlijk. Dat deed ik al 
toen ik 5 was. 
Mijn moeder had een aquarium 
voor me gekocht, voor op mijn 

kamer. Ze hoopte dat ik niet 
alleen naar het computerscherm 
zat te kijken de hele dag. Maar 
dat zat ik natuurlijk toch. Toen 
ik 5 jaar was en 2 maanden, heb 
ik mijn eerste App gemaakt. 
Toen ik 6 was is die opgekocht 
door @pple.”
Maartje: “Was je toen meteen 
rijk?” @ppke: “Nee joh, dat 
gebeurt alleen in films.”

 TIPS VAN APPKE!

GESPOT

Maartje: “Hoezo, Apple is toch 
het grootste computerbedrijf 
ter wereld?” @ppke: “Ik had 
het over mijn oom @pple. Hij 
heeft me 34 cent voor mijn 
App gegeven. Hij vond het 
zielig als ik mijn eerste App 
niet verkocht.” Maartje: “Ach 
zo. Wat was dat eigenlijk voor 
App?   ”@ppke: “Daarmee 
kon je meten of je zonlicht op 

je gezicht nodig had na een hele 
week Minecraft spelen en binnen 
zitten.”
Maartje: “Wat knap zeg! Cool!”
@ppke: “Nouja, het werkte niet 
echt hoor. En mijn moeder zei het 
sowieso al de hele week tegen me, 
dat ik naar buiten moest voor wat 
zonlicht. Dus mijn moeder werkte 
beter dan mijn eerste App.”

Een dag uit het leven van
Appke

Rari Safari: “En toen ontdekte ik, dat je bamboe stengels best kunt eten. Net 

als een Panda doet, die knaagt daar ook de hele dag op.”
Interviewer Kashuata: “Maar Panda’s doen echt niks de hele dag, die zijn echt 

supersloom. Dus veel energie kan daar niet inzitten, in die bamboe stengels.”

Rari Safari: “Maar als je een Panda bent, dan hoef je verder ook niet zoveel te 

doen. Want dan ben je al zo mooi van jezelf, dan mag je best luieren de hele 

dag!”
Kashuata: “Ja dat klopt. Panda’s zijn echt supermooi. Ik zou er zo verliefd op 

kunnen worden.’Rari Safari: “Ik ben verliefd op alle beesten. Ik snap echt niet dat mensen zo 

stom met onze aarde om kunnen gaan. Overal ligt plastic en rotzooi.”

Kashuata: “Als je zoveel reist als jij, hoe ga je daar dan mee om?”

Rari Safari: “Ik zeg sorry tegen alle dieren. Dus ik heb een taak. En ondertussen 

ruim ik rommel op, zoals plastic of blikjes in de berm.”
Kashuata: “Wat goed, dat ga ik ook doen!”

IK HOU VAN ...

 Rari is de oprichter van de Safariclub. Ze heeft 
wat toffe activiteiten in petto! Zorgen voor 
dieren, een bezoek aan een dierenpension, 

• Minecraft 
• Roblox
• Clash Royale 
• Fifa 17

• Zelda: Breath of the Wild
• Super Mario Run 
• Subwaysurfers
• De Sims
• SIENtv

Vaarwel Pokémon, de 
Fidget Spinners zijn nu 
aan de beurt. Fidget 
wat? Fidget Spinners 
zijn een een klein stuk 
speelgoed waarbij je je 
vingers aan de boven 
en onderkant plaatst en 
vervolgens als een soort 
rad rond laat draaien.

Interview metRari Safari

op pad met een boswachter, een mobiele 
kinderboerderij, vogels spotten, vissen, 
tuinieren en een insectenhotel maken. Heb jij 
nog ideeen?  
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HET PADDENDORP

Welkom in ons paddendorp!
Hier wonen en spelen we. 

Zie je al welke huisjes bij wie horen? 
Je mag onze huisjes inkleuren hoe jij denkt dat dit bij ons past. 

Knip ons uit en plak ons bij het juiste huisje! Maak er maar een 
dolle boel van.
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Interviewer Jurre: “Hoe zag 
jouw dag er gister uit, Vura?”

Vura: “Gister? Ehm,……effe 
denken, dat is al best lang 
geleden natuurlijk.”

Jurre: “Nou lang geleden, het 
was GISTER hè?”

Vura: “Ja dat bedoel ik. Ik heb 
sinds gister wel duizend-en-een 
dingen gedaan. 

De wasmachine van mijn 
moeder geschilderd, want die 
was zo saai wit.

En verder een uitkijktoren 
op het dak van mijn huisje 
gebouwd. Zo kan ik op de 
uitkijk gaan staan voor als ik 
bezoek krijg. Daarna ben ik 
naar het park gegaan en heb 
gekleurde papieren blaadjes op 
de kale takken geplakt. Soms 
help ik de natuur een handje.”

Jurre: “Goh, dat is inderdaad 
een boel, wat je al gedaan hebt 
gister.”

Vura: “Oja, ik heb ook nog 
zeven stukken afval opgeraapt 
van de straat, en daar een klein 
kunstwerkje van gemaakt. 
Dat doe ik elke dag. Dan raap 
ik afval op van de stoep en 
dan maak ik daar iets van. 
Dan is het tenminste niet voor 
niets geweest dat iemand het 
zomaar weggegooid heeft.”

Jurre: “Waarom zeven?”

Vura: “Vond ik een leuk getal. 
Het is niet teveel en het is niet 
te weinig. Ik ben natuurlijk 
geen vuilnisman of zo. Dat 
snap je ook wel.”

Interview met Vura Cultura Woordzoeker

Lange Link: “Ja en dan stuif ik 
rond op mijn taalmobielmotor, 
en dan zuig ik letters op!”
Lonneke: “Echt waar? Hoe 
gaat dat dan precies?”
Lange Link: “Nou gewoon, er 
zit een soort stofzuigerslang 
achterop mijn motor. En dan 
moet ik heel hard om iemand 
heen rijden die heel veel praat. 
En dan zuig ik met de slang die 
letters op uit de lucht.”
Lonneke: “Wat gek.”
Lange Link: “Helemaal niet 
gek! Waar denk jij dat al die 
letters heen gaan dan? We 
praten toch de hele dag? Gaan 
al die letters verloren?”
Lonneke: “Ik heb er nog nooit 
zo over nagedacht. Maar nu je 
het zegt. Ja, waar gaan al die 
letters eigenlijk heen?”
Lange Link: “Ik zal je vertellen 
waar die letters heen gaan. 
Die lossen op in het luchtruim, 
die worden een soort heel fijn 

gruis. En met een beetje geluk 
klonteren ze samen en vormen 
ze een nieuwe ster. Lichtjaren 
hier vandaan. Dus die zien we 
nooit meer terug. Dat is toch 
zonde?”
Lonneke: “Inderdaad. Ik wist 
het gewoon niet!”
Lange Link: “Vooral als je 
bedenkt hoeveel energie 
ervoor nodig is om woorden 
te maken. Eerst is iemand 
een baby en kan hij nog niet 
praten. En dan moet er heel 
veel eten in, zodat de baby 
kan groeien, en ondertussen 
groeien de woorden binnenin 
de baby mee. Maar dat duurt 
hartstikke lang!”
Lonneke: “Ik vind het 
wonderbaarlijk. Ik zie het 
opeens allemaal heel anders! Ik 
heb het zo nog nooit gezien!” 
Lange Link: “Kijk, dat is nou 
mijn taak als Taalpad. Ik maak 
terplekke een verhaal.”

Lonneke: “Wat bedoel je? Is 
het dan niet echt, dat van die 
sterren?”
Lange Link: “Als schrijver kan 
je zeggen wat je wilt. Is het 
echt? Is het niet echt? Doet dat 
er toe?”
Lonneke: “Misschien niet. 
Bedankt voor dit interview. Ik 
ga lekker schrijven wat ik wil. 
Bijvoorbeeld dat jij een gele 
puntmuts op hebt vandaag, 
haha!”
Lange Link: “Maar ik draag 
helemaal geen gele puntmuts! 
Ik draag een rode puntmuts. 
Een gele puntmuts klinkt 
belachelijk.”
Lonneke: “Een gele puntmuts, 
of een rode puntmuts? Zweven 
er letters in het luchtruim 
rond? Wat is er nu waar in 
dit verhaal? En doet dat er 
toe? Dit is het einde van mijn 
interview!” 

     UITDAGING!

Ontwerp de motor 
van Lange Link! Het 
mag een tekening, 
schilderij of een 
bouwsel zijn. 
Het meest orginele 
ontwerp wordt 
opgenomen in het 
boek van de Padden! 

HIT!

TIP!

Geen idee wat je wil gaan 
doen? Kijk eens bij het 
Klokhuis. Regelmatig staan 
hier leuke wedstrijden. Er zijn 
al verschillende wedstrijden 
geweest: animatie maken, 
karikatuurtekenen of maak 
een lamp van plastic. Kijk 
wat de actuele wedstrijd is en 
laat al je creativiteit er op los!

https://studio.hetklokhuis.nl/ 
  

TIP!

Wil je zelf eens een 
prentenboek maken? 
Dat kan heel makkelijk 
met Storybird. Gebruik 
bestaande plaatjes of 
maak zelf nieuwe. Daarna 
kan je makkelijk teksten 
toevoegen. Deel je boek 
met je familie of vrienden. 
Nog nooit zo makkelijk om 
zelf een boek te maken. 

Kan je nog geen Engels, 
met een klein beetje hulp 
kan je starten. Daarna is er 
geen Engels meer nodig. 

https://storybird.com/

Een dag uit het leven van
Lange Link

Maak een Picasso! 
Hoe? Dat is eigenlijk heel erg simpel. Je pakt een 
tekenvelletje en knipt hem één keer door het midden. 
Dat halve tekenvelletje verdeel je in 7 stukken. Op welke 
manier maakt niet uit (maak driehoeken).
Deze zeven stukken moet je uitknippen. Zo heb je zeven 
losse stukken. Wat moet je op deze stukken tekenen? 
Je tekent 2 ogen, 2 oren, een neus, een mond en haren. 
Het maakt niet uit op welk stukje je wat tekent. Er mag 
geen enkel stukje wit blijven.
Je pakt een nieuw tekenvel en je plakt de 7 stukken 
waar je op hebt getekend in een leuke compositie. Je 
krijgt zo een heel vreemd gezicht. Een echte Piccasso!

GESPOT
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Interviewer Mohammed: “Hallo Kaatje, hoe 
gaat het?”
Kaatje Knus: “Heel goed, maar hoe gaat het 
met jou?”
Mohammed: “Goed, dank je.”
Kaatje Knus: “Fijn. Dan gaat het met ons 
allebei goed!”
Mohammed: “Daarover wilde ik je iets 
vragen. Ben jij nou altijd bezig met te kijken 
hoe het met iedereen gaat?”

Een dag uit het leven van
Kaatje Knus

Kaatje Knus: “Ha ja, dat gaat vanzelf!” 
Mohammed: “Vind je dat meer mensen dat 
zouden moeten doen?
Kaatje Knus: “Dat ligt er maar net aan. 
Soms kan het geen kwaad om eens wat 
beter om je heen te kijken en te zien wie er 
misschien hulp nodig heeft.”
Mohammed: “Ik probeer dat zelf ook, beter 
om me heen kijken. Maar dat lukt niet 
altijd.”
Kaatje Knus: “Vaak lukt het niet, nee. Maar 
dat is ook niet erg. Weet je wat het is? De 
wereld is veel leuker, als we elkaar vaker 
helpen. Het is dan gewoon veel gezelliger.”
Mohammed: “Klinkt logisch. Mensen 
woonden vroeger toch meestal in groepen? 
Nu woont ieder gezin alleen in een huis. 
Dat is best saai.”
Kaatje Knus: “Als je het ergens niet 
mee eens bent, moet je zelf de eerste 
verandering zijn. Zo werkt het. Dus als ik 
wil dat mensen mij wat vaker helpen, moet 
ik eerst anderen wat vaker helpen. En dan 
komt het weer terug bij mij. Dus eigenlijk 
investeer ik in mijn toekomst.”
Mohammed: “Klinkt slim om te doen. Jij 
wilt geen geld verdienen, maar liefde!”
Kaatje Knus: “Daar heb je meer aan hoor! 
Van liefde zelf word je warm, van geld niet.”
Mohammed: “Ik weet niet of ik dit allemaal 
zo kan opschrijven. Alsof we hippies zijn 
van vroeger! Mensen gaan ons uitlachen.”
Kaatje Knus: “Laat ze maar lachen, dan 
lachen we gewoon mee!“
Mohammed: “Ik wist natuurlijk dat je dit 
ging zeggen.”

De Club van Kaatje Knus 
heet Jonge Helden. De Jonge 

Helden houden ‘gezellige’ 
activiteiten (high tea, bezoek 
bejaardenhuis) maar willen 

ook meer weten over 112, ehbo, 
politie, dierenopvang, etc. 

Interviewer Sterre: “Ik moet 
zeggen dat ik eerst wel een 
beetje bang voor je was Jet!”
Jet Retteketet: “Hoezo?”
Sterre: “Nou, die Reuze-tand 
weet je wel,….?”
Jet Retteketet: “Haha! Stoer 
hè? Ik hoop alleen dat het niet 
afleidt van mijn muziek. Nu heb 
ik een superstoer ‘image’, maar 
mensen moeten natuurlijk 
bij mijn optredens wel voor 
de muziek komen. En niet 
vanwege mijn Reuze-tand.”
Sterre: “Waarom heb je die dan 
laten zetten?”
Jet Retteketet: “Het is 
tegenwoordig niet meer 
genoeg om alleen maar 
muzikant te zijn. Je moet ook 
opvallen met hoe je eruit ziet.”
Sterre: “Klinkt heel 
vermoeiend.”
Jet Retteketet: “Je went eraan.”
Sterre: “Maar als je muziek 
goed genoeg is, maakt het niet 
uit hoe je eruit ziet.”
Jet Retteketet: “Dat is echt heel 
ouderwets als je zo denkt.”
Sterre: “Dan ben ik liever 
ouderwets denk ik.”
Jet Retteketet: “Ik ben ook heel 
veel tijd kwijt met Facebook en 
Instagram. Daar moet ik steeds 
nieuwe foto’s opzetten, van 
hoe ik eruit zie.”
Sterre: “Misschien was dit 

interview een goed idee. Nu 
kan ik je vertellen dat het om 
de muziek gaat, en niet om je 
uiterlijk!”
Jet Retteketet: “Echt waar? 
Hoezo weet jij zulke dingen?”
Sterre: “Nou gewoon. Ik luister 
toch zelf naar muziek. En dan 
maakt het me niks uit hoe 
iemand eruit ziet, als de muziek 
maar goed is.”

TIPS VAN JET!

Jet Retteketet: “Sterre! Waar 
was je al die tijd? Maar nu ben 
ik gewend aan mijn Reuze-
tand. Ik laat hem zitten hoor!”
Sterre: “Maakt niks uit, jouw 
muziek is sowieso goed, met of 
zonder Reuze-tand!”

Interview met...
Jet Retteketet

 

http://musiclab.chromeexperiments.com/

Is dat met een t of d?  Worstel jij ook wel eens met de taalregels? Dan heeft Jet twee toptips voor je: 1. De Liedjeskast van  muzikant Gé Reinders en taaldocente Marjan Suilen met o.a. Guus Meeuwis en Karsu -https://.oefenen.nl/de-liedjeskast2. Snapjes van  het Klokhuis met o.a. de Staat - https://hetklokhuis.nl/onderwerp/snapjes

Taal was nog nooit zo leuk! 
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Interviewer Jolie: “Eet je echt de hele tijd 
spinazie?”
Een twee Dries: “Jazeker! Maar kun je 
opschieten met dit interview want ik kan niet 
zo goed stilzitten. Misschien kunnen we het 
rennend doen?”
Jolie: “Rennend! Nee, dat gaat niet sorry. Ik 
heb totaal geen conditie.”
Een Twee Dries: “Da’s dan niet echt handig. 
Kom maar op met je vragen, we doen dit effe 
1,2,3 hopla, supersnel.”
Jolie: “Ok, even kijken waar zijn mijn 
vragen,…….”
Een Twee Dries: “Ik begin vast met de 
warming-up.” 
Jolie: “Ik denk dat mijn vragen in de andere tas 

Interviewer Mark: “Ik ben blij dat ik je heb 
gevonden.”
Fantasisi: “Brrrt, brrrt.”
Mark: “Ik weet alleen niet zo goed hoe ik 
je nu moet interviewen. Dat we allebei 
in deze boom zitten op een tak, en dat jij 
nu een paarse eekhoorn bent met grijze 
voetjes, dat is een. Maar dat ik je totaal 
niet kan verstaan, dat is twee.”
Fantasisi: “Brrrrppppt, pppprt.”
Mark: “Dus misschien kunnen we afspreken 
dat als je naar rechts kijkt, dan zeg je ‘ja’. 
En als je naar links kijkt, dan zeg je ‘nee’. 
Fantasisi kijkt naar rechts, dat is ‘ja’.
Mark: “Wie ben jij?”
Fantasisi kijkt niet naar rechts en ook niet 
naar links.
Mark: “Oh wacht dat is niet zo handig. Ik 
bedoel, ben jij een dier?”
Fantasisi kijkt naar links, dat is ‘nee’. 
Mark: “Ben jij een mens die nu een dier is?”
Fantasisi kijkt nog steeds naar links: nee.

Mark: “Besta jij wel echt?”
Fantasisi kijkt naar rechts: ja.
Mark: “Dat had ik zelf ook kunnen 
verzinnen, want je zit hier naast me.”
Fantasisi kijkt nog steeds naar rechts: ja.
Mark: “Besta jij ook in fantasie?” 
Fantasisi kijkt nog steeds naar rechts: ja.
Mark: “Kun jij jezelf omtoveren tot wat je 
maar wilt?”
Fantasisi blijft naar rechts kijken.
Mark: “Dus je bent alles?”
Fantasisi kijkt nu naar links: nee.
Mark: “Hou je me eigenlijk voor de gek?”
Fantasisi knikt ja en springt weg.
Mark kijkt voor zich uit.
Dit is een heel vreemd interview.
Het is alles, en het is niets.
Wat moet hij hier nu mee?
Dan komt er een piepklein roze vliegje op 
het puntje van zijn neus zitten.
Mark slaat het vliegje weg.
Hij ziet nog net dat het vliegje een 

piepkleine koptelefoon op heeft.
En grijze voetjes heeft.
Dan vliegt het weg.
Beneden bij de boom staat opeens een 
wervelwind stil.
Het is een lichtblauwe wolk met glitters 
erin. Mark kijkt naar beneden.
Hij ziet alles.
En hij ziet niets.

     UITDAGING!

TIP!

Een keer op stap met een 
echte boswachter? Er is altijd 
wel een Nationaal Park in 
de buurt waar je mee kan 
doen met activiteiten. Neem 
bijvoorbeeld je opa of oma 
mee naar een Grootouder 
Kleinkind Natuurmiddag in 
De Groote Peel of ga ‘Op 
avontuur in de natuur’ in De 
Maasduinen
http://www.
natuurparkenlimburg.nl/

IK HOU VAN ...

SPINAZIE! 

In een spinazie 
kroketje, of in de 
spaghetti. Of ge-
woon zo, verse 
spinazie blaadjes 
uit het handje.
Mmmm,…….lekker 
eten is belangrijk 
als je veel be-
weegt!

Interview met...Eentwee Dries
zitten. Die zit nog achterop mijn fiets.”
Een Twee Dries: “Weet je niks meer uit je hoofd?”
Jolie: “Pffft, ik heb een geheugen als een vergiet. 
Echt, als je me zou vragen wat ik gister heb 
gedaan dan zou ik het niet meer weten. Ik vind 
spinazie trouwens zelf niet echt lekker hoor. Ik 
kan me bijna niet voorstellen dat jij dat de hele 
dag eet, om maar zoveel te kunnen bewegen. Ik 
lig liever op de bank. Dan kijk ik series. Ik heb nu 
toch een goeie nieuwe serie ontdekt! Hee, waar 
ga je heen? Dries???” 

GESPO
T

Paarse eekhoorn gespot in Beringe

IK HOU VAN ...

fantasie    LARF   sprookjes 
science fiction      POEZIE 
 dagdromen     EFTELING 

Wil jij ook meer 
bewegen? Dat kan al 
heel snel tussendoor! 
In de klas, als je 
op de bus moet 
wachten, tijdens het 
tandenpoetsen.
Meld je aan op 
smartbreaks.nl 
en ontdek leuke 
beweegtussendoortjes
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TADAA DRIES OP MUSICAL LY

Tadaa Dirk: “Komt er ook een foto bij dit interview?” 
Interviewer Charlotte: “Ja hoor, ik kan zo een foto maken met 
mijn telefoon.” Tadaa Dirk: “Nee ik bedoel, komt er een echte 
professionele foto bij?” Charlotte: “Dat niet, hoezo?” Tadaa 
Dirk: “Ik wil de mensen graag een goede indruk geven van 
mijn extravagante persoonlijkheid. Dus dan zou ik mijn haar 
in neon tinten gedaan hebben voor vandaag. Maar ik was 
vanmorgen al met een pedicure bezig, dus mijn haar kwam er 
niet meer van.” Charlotte: “Wat is dat, een pedicure?” Tadaa 
Dirk: “Dat is een duur woord voor voetverzorging. Ik zeg altijd 
maar ‘in het detail schuilt zich de meester.’ Je moet gewoon 
je voeten niet vergeten als je artiest bent. Heel veel mensen 
staan daar niet bij stil.”  Charlotte: “Oh, nou, ik ook niet hoor. 
Voeten zie je toch meestal niet? Je kijkt toch bij 
theater of film altijd naar het gezicht van een 
acteur of actrice?”  Tadaa Dirk: “Ja daar zie je 
meteen het probleem al. Mensen snappen 
niet dat wij theater artiesten LEVEN voor 
ons vak. Het is keihard werken, je moet aan 
ALLES denken. Je moet een rol helemaal 
tot in de puntjes beheersen. Daarom 
moet je je voeten verzorgen. Welke 
kleur teen-nagellak draagt een grote 
boze bankdirecteur bijvoorbeeld?” 
Charlotte: “Ehm,…geen misschien?” 
Tadaa Dirk: “FOUT!” Charlotte: “Maar 
dat zien we toch ook helemaal nooit, 
want iedereen heeft toch meestal 
schoenen aan?” Tadaa Dirk: “Dat is nou iets 
heel belangrijks, je moet zelf beslissen of je 
jouw rol speelt alsof het iemand is die roze 
teen-nagellak op heeft of niet. Daar staat of 

valt een rol mee!” Charlotte: 
“Ik weet niet of ik het helemaal 
begrijp,….” Tadaa Dirk: “Nou 
daar zijn wij theater artiesten 
aan gewend! Niemand begrijpt 
ons. Niemand ziet hoeveel 
bakken energie er in een rol 
gaan zitten!” Charlotte: “Ik 
zou eerder zeggen, doe niet zo 
moeilijk. Het is toch ook maar 
gewoon toneelspelen?” Tadaa 
Dirk: “Ik zie dat ik te maken 
heb met iemand die nergens 
iets van begrijpt. Dit interview 
is VOORBIJ. Ik ben er klaar 

mee!” Charlotte: “Haha, 
dit is zeker een grapje? 

Je speelt zeker een rol? 
Goed gedaan hoor, ik 
trapte er bijna in.”Tadaa 

Dirk: “…………..” 
Charlotte: “Tadaa 
Dirk! Waarom 
loop je nu opeens 
kwaad weg? Dirk! 
Kom terug!” 

Interview met
Tadaa Dirk

GESPO
T

UITDAGING
Durf jij het aan een 
video met Tadaa 
Dirk te maken en  te 
posten op  
Musical Ly? 
Wie als eerste de 
uitdaging aandurft 
wint een musicalles 
voor 4 personen!

Ontploffing in keuken van school 

Interviewer Bo: “We staan hier 
in het laboratorium van Tech 
en Niek. De Ontdek-tweeling. 
Jullie zijn erg dol op proefjes 
doen heb ik gehoord. Dus als 
ik het goed begrijp, gaan we 
dadelijk zien of het gelukt is?”
Tech: “Zoiets.”
Niek: “Ga maar even aan de 
kant zou ik zeggen.”
Bo: “Is het gevaarlijk?”
Tech: “Gevaarlijk? Gevaarlijk? 
Wat is gevaarlijk, och, neuh, 
‘gevaarlijk’ is een groot 
woord.”
Niek: “Ga voor de zekerheid 
toch maar even buiten staan 
hoor.”
Bo: “Maar als ik buiten sta, zie 

ik niets. Dan weet ik dus ook 
niet of het gelukt is.”
Niek: “Ik kan misschien al wel 
verklappen dat 98% van onze 
proefjes niet lukt.”
Tech: “Haha, ja zoiets. Dus 
eigenlijk weten we de uitslag 
al! Je mist niks als je buiten 
staat.”
Bo: “Nou wat ik wel kan 
missen, is de regen, want 
hierbinnen is het droog maar 
buiten is het nat.”
Niek: “Je moet het zelf 
beslissen.”
Tech: “Ik steek alles zo aan, dus 
de boel ontploft dan binnen 2 
minuten.”
Bo: “Mag je hierbinnen wel iets 

laten ontploffen? Ik dacht dat 
dat altijd buiten moest?”
Tech: “Tsja, ach, regels. Zo 
ontdek je nooit iets natuurlijk.”
Bo: “Wat wilden jullie precies 
onderzoeken met deze 
ontploffing?”
Niek: “Nou, dus. Zo.”
Tech: “Ja precies. En nu aan de 
kant, ik steek het aan.”
Bo: “Ik ga naar buiten!” WOOO
OOOESHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
Tech: “Haha, dat was een 
mooie!”
Niek: “Haha, ja te gek!” 
Bo: “Ik heb er niks van 
meegekregen, is het gelukt?”
Tech: “Gelukt, gelukt? Ach, dat 
is misschien een groot woord.”

TIP!

Ga fossielen zoeken! In de ENCI 

groeve, vlak bij Maastricht, kan 

je in de mergel fossielen vinden. 

Bij Châlet D’n Observant kunnen 

kinderen gratis (bij gebruik 

van een consumptie) een 

helm, veiligheidsbril en hamer 

lenen. Ga zelf op zoek naar 

overblijfselen uit oude tijden!
https://www.
natuurmonumenten.nl/
natuurgebied/sint-pietersberg/
activiteiten-rond-enci

HIT!

 Waterraket
Bliksem-
       ballon
Vinger-
      warmer
zozitdat.nl 

Ontdek het zelf in de 

Werkplaats
va n  Te ch  &  N i e k !



PADXPRESS
Haal de MAX uit jezelf !

 krant

Over     Cultuurpad 

Stichting Cultuurpad is een culturele stichting 
opgericht door het onderwijs. Uniek in haar soort en 
veelomvattend. Cultuurpad werkt in opdracht van het 
onderwijs- op maat van de school- aan het bieden van 
brede ontwikkelingskansen voor kinderen. We zijn de 
rechterhand van de scholen en werken vraaggericht 
aan het op creatieve wijze verbinden van onderwijs 
met cultuur en andere domeinen.  We gaan uit van een 
integrale aanpak en hebben als motto’ anders leren met 
cultuur’. 

We hebben geen eigen aanbod en zijn geen reguliere 
culturele instelling met uitvoerende experts. Daarom 
zijn we ‘primair anders’. We zijn bemiddelaar tussen 
vraag en antwoord, makelaar voor scholen, een 
verbinder tussen onderwijs en culturele veld en een 
aanjager voor nieuwe initiatieven. We ont-zorgen, 
ondersteunen, stimuleren en inspireren aangesloten 
scholen om cultuureducatie en gerelateerde domeinen 
te integreren in het onderwijs en in naschoolse 
programma’s.  

Zes onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek 
Scholengroep, Fortior, Kerobei, Prisma, SPOV) uit 
Noord-Limburg vormen het hart, de kern van de 
stichting. Deze zes participanten vertegenwoordigen 
90 scholen, meer dan 1000 leerkrachten en 19.339 
leerlingen.

Colofon 

Onze partners
 
Onderwijsstichtingen
Scholen 
Gemeenten 
Culturele instellingen 
Kinderopvangorganisaties 
Netwerk van creatieve experts  
Team Sportontwikkeling Gemeente Venlo
Ouders 
Kinderen
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