
TUINPAD’S                    
GEZELLIGE                 

ZOMER!

Dinsdag 23 augustus 11:00 - 16:00 (gratis)

Woensdag 17 augustus 12:00 - 14:00 (gratis)

Waterpret

KipLekker Lunch
Super lekker én gezond koken bij de Kiplekker Lunch. Voor kinderen 
van 6 tot en met 13 jaar. Opgeven via 
kidsclub@buurtcentrumtuinpad.nl verplicht.

Woensdag 24 augustus 14:00 - 16:00 (gratis)

Donderdag 25 augustus 19:00 - 20:30 (€10)

Gezellig bingo-en! Voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar. Opgeven 
verplicht via: kidsclub@buurtcentrumtuinpad.nl             VOL = VOL 
(Wanneer nodig verwachten wij dat ouders blijven ter begeleiding)

Opzoek naar afkoeling? Kom naar de dag Waterpret! Voor kinderen 
van 6 tot en met 13 jaar.

KidsBingo

Bierproeverij
Verschillende heerlijke biertjes proeven tijdens de Bierproeverij. 
Opgave verplicht gezelligezomer@buurtcentrumtuinpad.nl. VOL = 
VOL (Opgave tot maandag 22 augustus 12:00)

Een gezellige voorstelling voor het hele gezin (vanaf                                 
4 jaar). Met aansluitend een creatieve kleurwedstrijd en een heerlijke 
fruittraktatie.

Deze zomer hoef je je niet te vervelen met alle leuke activiteiten 
van TuinPad’s gezellige zomer! Elke week en elke keer zijn er 
andere activiteiten, voor jong en oud. De ene dag ga je gezellig samen 
met je vrienden nieuwe smaken ontdekken tijdens de bierproeverij, de 
andere dag versla je je vrienden met al je kennis tijdens de pubquiz. 
Ook voor kinderen is er allerlei leuks te doen. Zoals leren gezond 
koken, helemaal los gaan tijdens de KidsDisco of verkoelen tijdens de 
dag: waterpret. Al met al genoeg leuks te doen deze zomer, voor 
kinderen, volwassenen of gezellig met het hele gezin.

Woensdag 13 juli 11:30 - 13:30 (€1,50)

Woensdag 27 juli 11:30 - 13:30 (€1,50)

Stormbaan Festival 
Maandag 18 juli 10:00 - 16:00 (gratis)

Woensdag 13 juli 14:30 - 15:30 (gratis)

SoepUur 

Kids Modeshow

Woensdag 20 juli 11:30 - 13:30 (€1,50)

Geniet van Herman’s heerlijke soep met een lekker stokbroodje met 
kruidenboter.

Woensdag 20 juli 14:00 - 14:30 (gratis)

Lekker je energie kwijt tijdens het Stormbaan Festival! Met de aller 
coolste luchtkussens: voor kinderen van 5 tot en met 13 jaar.

Theater Pannenkoek: Holle Bolle Kies (Aansluitend: 14:30 - 17:00 
kleurwedstrijd en fruittraktatie!)

SoepUur
Geniet van Herman’s heerlijke soep met een lekker stokbroodje met 
kruidenboter.

De KidsKnutselClub presenteert hun eigen gemaakte kleding in de 
Kids Modeshow!

Geniet van Herman’s heerlijke soep met een                                            
lekker stokbroodje met kruidenboter.

Woensdag 27 juli 13:00 - 16:00 (gratis)
Oud Hollandse spellen
Gezellige Oud Hollandse spelletjes spelen: voor kinderen van 5 tot en 
met 13 jaar.

SoepUur

SoepUur

Woensdag 3 augustus 13:00 - 15:00 (gratis)          Action painting

Vrijdag 5 augustus 14:00 - 16:00 (gratis)
Theater (Ulteam Theatersport)
Improvisatie voorstelling van Ulteam Theatersport!

Woensdag 3 augustus 11:30 - 13:30 (€1,50)

PubQuiz
Donderdag 28 juli 19:30 - 21:30 (gratis)

Woensdag 10 augustus 11:30 - 13:30 (€1,50)

Geniet van Herman’s heerlijke soep met een lekker stokbroodje met 
kruidenboter.

SoepUur
Geniet van Herman’s heerlijke soep met een lekker stokbroodje met 
kruidenboter.

Actief én creatief! Voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar. Opgeven 
verplicht via: kidsclub@buurtcentrumtuinpad.nl             VOL = VOL

Een gezellige avond om te laten zien hoe slim je bent, bij onze leuke 
PubQuiz! Opgave in groepjes van max. 4 personen + teamnaam; 
gezelligezomer@buurtcentrumtuinpad.nl. VOL = VOL (Opgave tot 
maandag 28 juli 12:00)

Lekker los gaan op de leukste muziek bij de KidsDisco! Voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar.

Zwoele Zomer Jamsessie
Een leuke avond vol muziek, met verschillende optredens. Doe vooral 
lekker mee!

Woensdag 10 augustus 19:00 - 21:00 (gratis)

Donderdag 11 augustus 16:00 - 20:00 (gratis)

KidsDisco


