
  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 uit gamen!
Zullen we samen gaan 
gamen? Als ik 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?
Alle Padden hebben een talent. Kijk eens welk talent het beste bij jou 
past!

  Rari Safari

  Tech en Niek

 Eentwee Dries

@ppke



PADXPRESS
Haal de MAX uit jezelf !

  Fantasissi

Ik ben een dromer en 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!



Ik ben Jet Retteketet!
Ik ben dol op muziek, in alle soorten en maten. 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?!

Tadaa Dirk

  Vuurtje

  Jet Retteketet

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.

Aangenaam, 
mijn naam is Kaatje!


