
Olympische Sportinstuif - Sport Tynaarlo 
De buurtsportcoaches van de gemeente Tynaarlo geven  
aan deze sportinstuif een olympisch tintje. Je kunt gezellig 
meedoen aan verschillende sportonderdelen uit de  
Olympische Zomerspelen. 
 
Expo Lab VTNL 
Kunstenaars van VTNL verzorgen afwisselende en creatieve 
workshops. Neem je eigen werk mee of kom gewoon gezellig 
langs en laat je inspireren en verleiden om iets leuks te 
maken. Doe wel even je oude kleren aan!  
Doelgroep: jongeren en in bredere zin, iedereen die interesse 
heeft kan en mag langskomen. 
 
Kickboks clinic - Fightgame Academy  
Semmy Schilt 
“Vechtsport als basis voor persoonlijke ontwikkeling” 
In deze clinic werk je op een leuke manier aan je conditie en 
leer je verschillende technieken en combinaties vanuit het 
kickboksen. 
Info https://fightgameacademy.nl/ 
 
Acteren - Theater Ros 
Hou je van acteren? Wil je samen met anderen scènes 
maken? Kom dan naar de workshop en maak samen met 
theaterdocent Elvira Bolhuis super toffe theaterscènes. 
Info www.rostheater.nl  
 
Musical workshop - Theater Ros 
Hou je van zingen, dansen en acteren? Kom dan naar deze 
workshop. Ontdek je talent met Lisanne Eshuis. 
Info www.rostheater.nl  
 
Kick speelt - Muziek-theatergroep Kick 
Muziek-theatergroep Kick ( Eelde-Paterswolde, leeftijd,  
12-18 jr) gaat in een open les aan de slag met improvisatie 
theater en andere spelopdrachten.   
Theaterdocent Mees van den Bergh is samen met een aantal 
Kick'ers aanwezig om je laten zien hoe het er aan toe gaat en 
om kort te vertellen over de locatievoorstelling die ze  
volgende zomer gaan spelen (en waar nog nieuwe acteurs  
en bandleden voor welkom zijn). 
 
 

Pijl en boog challenge - Jong Tynaarlo 
Jong Tynaarlo is dé jongerenraad van de gemeente Tynaarlo. 
Zij willen graag in contact komen met andere jongeren om te 
weten wat er onder jongeren speelt.  Zij doen dat op een  
originele manier. Schiet met de pijl en boog. Jouw score  
bepaalt de vraag die je krijgt!  
 
Textiel Workshop - Mooimiek 
Maak super toffe dingen met textiel en/of vilt. 
Zeefdruk je eigen ontwerp met textielverf op je eigen witte  
T-shirt of tas (meenemen van thuis), maak vilt van een zak  
Engelse dropjes of maak een kunstwerkje met de 
 naaimachine. 
Doe wel even je oude kleren aan! 
 
Doelgroep: jongeren en in bredere zin, iedereen die  

interesse heeft kan en mag langskomen. 
 
De jongerenmiddag 
Ontspannen, ontmoeten en elkaar uitdagen! Een middag vol 
activiteiten zoals een rodeostier, sumoworstelen in speciale 
pakken en andere speciale games. En verder muziek, een  
terras, live sport en nog meer!  
 
De jongerenavond 
Elkaar ontmoeten nu het weer kan. Daar zorgen wij samen  
voor! Met muziek, een terras, sport, challenges, TV scherm, 
eten & drinken en nog meer…  
 
De jongerenavond met BBQ  
Elkaar ontmoeten nu het weer kan, zoals je van ons gewend 
bent. Maar nu met BBQ! Onze grilmasters zijn aanwezig.  
Daarnaast al het vertrouwde met muziek, een terras, sport, 
challenges, TV scherm en meer.. 
 
Klomp in de Keet 
Het Internationaal Klompenmuseum 
We vertellen een verhaal, laten klompen zien en misschien 
gaan we wel klompen stapelen en kun je een kleurplaat  
kleuren. Het Internationaal Klompenmuseum op locatie.  
Dat moet je zien, doen en meemaken! 
 

Uitleg activiteiten op de poster

Activiteiten 
Keet in de Zomer! 

 



Graffiti workshop - Annemieke/Karina 
Onder professionele begeleiding maak je de mooiste  
graffiti-creaties. Met deze  populaire activiteit gingen al velen  
jouw voor. Uiteraard mag jij je eigen creatie meenemen.  
Mooi voor nu én voor later.  Vol=Vol!  
 
FC Emmen Pannatoernooi  
Doe mee aan het 2 vs 2 pannatoernooi en win samen als 
tweetal 4 wedstrijd kaarten voor FC Emmen! Geef je op bij de 
‘Cultuurkeet’ of app naar 06-86879760. Voor de aanmelding 
hebben we beide namen en jullie teamnaam nodig. Vol=Vol!  

 

Podcast maken - Peer Group 
In deze workshop ga je met podcastmaker Joran de Boer aan 
de slag om je eigen, korte podcast te maken.  
Je leert de basisbeginselen van het maken van een  
audioverhaal, waarna je aan de slag gaat met je eigen podcast 
die je thuis kunt afmaken.   
Je hebt een laptop, tablet of telefoon nodig voor deze  
workshop.  
Doelgroep: minimum leeftijd is 12 jaar.  

 
IVN Natuuractiviteit  
Ontdek de natuur samen met het IVN. Tynaarlo is groen en 
heeft veel te bieden en hier ontdek je wat dat allemaal is!  
Van vlindertuinen tot aan alles wat er bloeit en groeit!  
Tip: neem je telefoon mee, voor de mooiste foto’s!  

 
Producer workshop - DJ Sven en DJ Jeffrey 
Twee talentvolle DJ’s helpen jou je eigen beat te produceren.  
 
Kickboksen Juice Boks 
Een mooie, plaatselijke sportaanbieder uit Paterswolde,  
Bibi Bakker van Juiceboks. 
JuiceBoks – Weerbaarder – Meer zelfvertrouwen –  
Ultieme uitlaatklep – Fresh Juices. 
 
Workshop Kickboksen voor jeugd door Juice Boks –  
superleuke en pittige workout (trek je sportkleding aan!)   
Maximaal 15 deelnemers! 
 
Workshop meiden 12+ Kickboksen – super tof en gezellig, 
goed voor je zelfvertrouwen en weerbaarheid. 
Meer info: https://juiceboks.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfportret maken met feestmuts 
Museum De Buitenplaats 
Maak een zelfportret met de collagetechniek 
Als jij jarig bent ben je één dag het feestvarken. Museum  
De Buitenplaats bestaat dit jaar 25 jaar, en viert daarom het 
hele jaar feest! Dat doen we met een vrolijke tentoonstelling 
met schilderijen, tekeningen en beelden. 
 
In de tentoonstelling zijn veel portretten te zien. Bij de Cultuur-
keet ga je aan de slag met je eigen portret. Zet een feestmuts 
op, kijk in de spiegel en maak na wat je ziet met stukken  
gescheurd papier. Zo echt mogelijk of juist wild en vol fantasie; 
kom langs en leef je uit! 
Meer info over het museum: www.museumdebuitenplaats.nl 
 
Sportinstuif + Voorronde NK Stoepranden 
Sport Tynaarlo 
Een gezellige instuif met allerlei sport- en spelactiviteiten 

van de buurtsportcoaches van de gemeente Tynaarlo. 
 
Speciaal deze keer kun je meedoen aan de voorrondes van  
de Nederlandse Kampioenschappen Stoepranden van Jantje 
Beton. Doe je best en wie weet kun jij naar de finale op  
19 september bij het Openluchtmuseum in Arnhem!  
Daar strijden kinderen uit meer dan 100 plaatsen om de titel 
Kampioen NK Stoepranden 2021. 
 
 
 
 
 
 


