
Een actief netwerk
voor mama’s 
met kinderen 
in de leeftijd 

tot en met 12 jaar!

1 MAART 2016

Voorwoord

Vorige maand was leuk begonnen met vakantie voor de 
scholen en carnaval vieren voor de liefhebbers. Samen 
met mijn dochter ben ik naar de Hucht, het kindercarna-
val op zaterdag, gegaan. Leuk aangepakt daar met voor 
alle kinderen spelletjes.
 
Het voelt of het nog heel ver weg is maar eind Maart vieren wij 
alweer Pasen. De chocolade eieren liggen allang weer in de 
winkel. Tweede paasdag hebben wij natuurlijk een leuke 
paasactiviteit. Zie onze agenda!
Nu schijnt het zonnetje weer en kunnen onze kinderen lekker 
buiten spelen. We kunnen veel buiten lopen, gezellig samen 
erop uit, op de fiets naar de kinderboerderij en genieten van de 
‘rust’. In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over welke 
activiteiten zijn geweest en welke er komen gaan. 

Zoals je ziet heeft de nieuwsbrief een nieuw uiterlijk. Vanaf nu 
gaan wij de nieuwsbrief ook om de twee maanden uitbrengen. 
De volgende nieuwsbrief wordt verstuurd op 1 mei. Ondertussen 
houden we jullie op de hoogte via onze facebook pagina.

Veel leesplezier en tot ziens bij Mama’s Club Elst!
Jacqueline

namens het bestuur 
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woensdag 2 maart
Massage Workshop 

donderdag 3 maart
Dans met mij   (KDV Mikmak)

zaterdag 5 maart
Voorleesochtend (Bibliotheek)

woensdag 9 maart
Speelochtend (bso ‘t Strand)

donderdag 17 maart
Kinderkleding Party 

maandag 28 maart
Paaseieren zoeken 
 (Speeltuin de Eshof)

donderdag 7 april
Workshop armbanden maken 

vrijdag 8 april
Speelochtend  (bso de Zee)

zaterdag 7 mei
Voorleesochtend (Bibliotheek)

Meer informatie over de 
geplande activiteiten vind je 
verderop in deze nieuwsbrief.



veranderingen 

Het nieuwe jaar is inmiddels al een poosje aan de gang. 
Dit jaar brengt wat veranderingen met zich mee voor 
Mama’s Club Elst. De landelijke Stichting Mijn Mama’s 
Club is namelijk per eind januari opgeheven. Dat 
betekent dat Mama’s Club Elst op eigen gelegenheid 
verder zal gaan. Iets wat gelukkig voor de leden van 
Mama’s Club Elst geen gevolgen heeft. Maar voor het 
bestuur des te meer. 

Logistiek bracht dit met zich mee dat er een nieuwe website en 
een nieuw mailadres moest komen. En straks ook nieuw PR- 
materiaal (flyers, visitekaartjes). De eerste stappen zijn hierin 
ondertussen genomen en met trots presenteren wij jullie via 
deze weg dan ook de nieuwe website! De nieuwsbrief heeft ook 
een nieuwe ‘look’ gekregen. Kijk eens rond en lees vooral rustig 
even door, we zijn benieuwd wat je er van vindt! 
Ook hebben we nieuwe e-mailadressen: 
voortaan kun je ons bereiken via bestuur@mamasclubelst.nl 
en nieuwsbrief@mamasclubelst.nl. 

Een nieuw gezicht
Rianne heeft een nieuw logo voor ons ontworpen. Deze zie je 
terug bovenaan deze nieuwsbrief, op de website en op onze 
facebookpagina. Het logo symboliseert de woorden “mama” (die 
een kindje omarmt), “club” (paraplu) en “Elst” (appel). 
We zijn ook al aan het kijken naar de mogelijkheden voor nieuw 
PR materiaal – waar ons nieuwe logo natuurlijk ook op komt te 
staan – en dan zijn we daarna weer helemaal up-to-date.

WWW.MamasClubElst.nl

geboren
Er is deze editie geen 
geboortenieuws

Voorleesochtend

Na het succes van de laatste voorleesochtend hebben we 
besloten dat deze activiteit vaker herhaald mag worden.
In overleg met Bibliotheek Elst organiseert Mama’s Club Elst 
elke twee maanden een voorleesochtend.
De eerste zaterdag van de maanden maart, mei, juli, 
september, en november staan op onze agenda. Via Evite volgt 
te zijner tijd een uitnodiging.

Papa’s zijn natuurlijk ook welkom om mee te komen op 
zaterdag! Ook niet-leden zijn welkom deze ochtend. Dus neem 
je buren en/of vrienden gezellig mee.



Speelochtend

Een regelmatig terugkerende activiteit is de speelochtend. We 
zijn steeds welkom bij een andere BSO in Elst. Op deze manier 
kunnen de mama’s gezellig kletsen terwijl de kindjes vrij spelen. 
Ook is dit een fijne manier om de verschillende BSO locaties te 
leren kennen. 
Momenteel staan er geen speelochtenden gepland bij locaties 
van SKAR, maar daar komt binnenkort verandering in. Zodra de 
planning rond is kun je de nieuwe speelochtenden terugvinden 
in de agenda op onze website.

Mamaswap?

Mamaswap? Wat is dat nou weer?
Swappen is op dit moment heel populair. Met name op 
socialmedia – zoals instagram, twitter en facebook – 
komt dit voorbij. Maar wat betekend swappen? Heel 
simpel gezegd, het is ruilen. Het ruilen van producten, 
items, zelfgemaakte cadeaus en ga zo maar door. Nee, 
dus niet het ruilen van mama’s. 

In de vorige nieuwsbrief kwam deze term al eens voorbij, maar 
de mama’s om mij heen op de crea-avond hadden er nog nooit 
van gehoord. Maar nadat ik erover vertelde waren de reacties 
enthousiast.

Er worden heel veel initiatieven genomen om een swap te 
organiseren. Sommigen zijn groot (+2000 deelnemers) en 
sommigen zijn klein (enkele tientallen deelnemers). Wat de 
meeste swaps met elkaar gemeen hebben is dat er altijd wel een 
thema aan verbonden is. Lente, valentijn, zwart-wit, food, 
advent, kerst, etcetera. Maar de regeltjes zijn altijd weer anders.

Het allerleukste – vind ik – is het maken van de kadootjes, deze 
zo mooi mogelijk inpakken en het samenstellen van het pakket. 
Lekker knutselen en creatief bezig zijn. Ik probeer me altijd een 
beetje te verdiepen in mijn ‘swapmaatje’ zodat ik een 
persoonlijk pakket kan opsturen.

Op mijn eigen blog heb ik een verslagje geschreven van de 
laatste swap waar ik aan meegedaan heb. 

Rianne
www.kameleonknutselt.nl



Zo vierden wij carnaval

Knutselideeën voorjaarJullie creatie 
in de nieuwsbrief?
Samen met je kind genieten van 
samen knutselen? Wij delen enkele 
ideeën. 
Klaar? 
Geef het “kunstwerk” een leuke  
plek in je kamer, op een thema-tafel 
of geef het cadeau aan opa of oma. 
Origineler kan bijna niet.
Heb je nog andere leuke voorjaars- 
knutselideeën stuur het dan naar
nieuwsbrief@mamasclubelst.nl met 
een leuke foto!

Wie weet krijg je een plekje in de 
komende nieuwsbrief!



Activiteit: Dans met mij
Datum: 4 februari
Waar: KDV Mikmak o.l.v. Elise Kok
Deze activiteit ging helaas niet door.
Op 3 maart is de herkansing. 
Mocht je interesse hebben, dan kun je ook altijd contact 
opnemen met Elise Kok voor een gratis proefles.

Activiteit: Klompjes Verven
Datum: 10 februari
Waar: de Wieken 
Reactie: Eveline
Hallo allemaal, mijn naam is Eveline van Sjurtje en Feesje en ik 
verzin en organiseer o.a. kinderfeestjes en knutsel activiteiten. 
Voor Mama’s Club Elst mocht ik een kleine maar gezellige groep 
van acht kinderen begeleiden.
Allemaal erg enthousiast en het resultaat mocht er zeker zijn. Er 
is mij gevraagd om een stukje te schrijven, bij deze. Ik vond 
het een geslaagde ochtend, zeer goed geregeld en alleen maar 
aardige mama’s. Alle kinderen zijn ontzettend lief geweest.  
Geweldig om te zien hoe de klompjes in een korte tijd voorzien 
waren van mooie kleuren.
Bedankt dat jullie gekozen hebben voor Sjurtje en Feesje. 
Wellicht tot ziens en ik nodig jou uit op mijn website.
  www.sjurtjeenfeesje.eu

Activiteit: crea-avond
Datum: 23 februari
Waar: thuis bij Jolanda
Reactie: mama Hannie
Als je voor het eerst bij een creacafe komt is het wel even 
afwachten wat je kan verwachten. Sabine was vanavond voor 
het eerst en was dan ook erg verrast over wat er allemaal 
gebeurde.
Er waren erg creatieve dames die zelf kleren maken voor de 
kinderen en zelfs voor zichzelf.
Maar fotoalbums maken blijft ook populair.
En ik? Ik grijp de gelegenheid weer aan om mijn receptenboeken 
bij te werken. Inmiddels vast onderdeel van mijn creacafe.

Crea-avond



Activiteit: Massage Workshop
Door: Wendy Loos sport en massage
Datum: woensdag 2 maart, 20:00 - 22:00 uur
Waar: Begijnenkamp 51, Elst
Laat je heerlijk masseren deze avond door Wendy Loos. 
Speciaal voor Mama’s Club Elst organiseert Wendy een 
kennismakingsavond waarbij iedereen een massage krijgt van 
ongeveer 15-20 min.
Wanneer je niet aan de beurt bent kun je met de andere 
mama’s bijkletsen en koffie of thee drinken in huiselijke sfeer.
Voor meer informatie: www.sport-en-massage.nl
> Aanmelden is niet meer mogelijk

Activiteit: Dans met mij  (kids 1-6)
Door: Elise Kok
Datum: donderdag 3 maart, 11:00 -12:00
Waar: KDV Mikmak
Elise Kok geeft speciaal voor Mama’s Club Elst een gratis 
proefles. In februari is deze proefles niet doorgegaan, daarom 
nu de herkansing. 
Door te werken met kinderliedjes wordt bij het dansen de 
taal-ontwikkeling gestimuleerd. Kinderen pikken woorden sneller 
op als ze gezongen worden. Het kind leert met het dansen ook 
zijn eigen lichaam beter kennen door te bewegen in een natuurlijk 
ritme. In alle cursussen wordt rekening gehouden met de ontwik-
kelingsfase en de belevingswereld van het kind. Een kind leert 
toch het meest als het zich goed voelt en het natuurlijk beweegt.
> Evite verstuurd

Activiteit: Voorleesochtend
Door: Jacqueline
Datum: zaterdag 5 maart, 10:15 - 11:00
Waar: Bibliotheek Elst
Het boek dat voorgelezen gaat worden is geschikt voor de 
peuter- en kleuterleeftijd. Papa’s zijn natuurlijk ook welkom om 
mee te komen op zaterdag! Ook niet-leden zijn welkom deze 
ochtend. Dus neem je buren en/of vrienden gezellig mee.

We zijn op bezoek in de bibliotheek. We vragen ouders om je 
eigen kinderen in de gaten te houden.
Kosten: Deze activiteit is gratis. In de bibliotheek staat een 
automaat waar je zelf voor 50 cent koffie of thee kan halen voor 
wie graag wat te drinken wil (drankjes op eigen kosten).
> Evite verstuurd

Meld je aan
Voor al deze activiteiten kun je 
opgeven via Evite!!

We zijn voortdurend bezig om 
nieuwe activiteiten te organiseren.
Houdt onze vernieuwde website en 
onze facebookpagina in de gaten 
voor de laatste nieuwtjes.

Via Evite krijgen de leden de 
mogelijkheid om zich aan te melden 
voor een activiteit. Deze ontvang je 
ruim van te voren per email.

(Nog) geen lid van Mama’s Club Elst?
Kom eens vrijblijvend kennismaken 
op bijvoorbeeld een speelochtend. 
De eerste deelname is altijd gratis.



Activiteit: Speelochtend
Hosts: Rianne & Marleen
Datum: woensdag 9 maart, 9:00 uur - 10:30
Waar: bso ‘t Strand
Deze woensdag hebben we een speelochtend bij BSO ‘t Strand. 
De kinderen kunnen lekker springen op de trampolines, dansen 
op het podium of op de fietsjes rijden.
Kosten: €1,- per mama voor koffie, thee en wat lekkers. 
Vergeet niet zelf drinken en fruit of wat lekkers voor je eigen 
kind(eren) mee te nemen.
> Evite verstuurd

Activiteit: Workshop Moederschap
Door: Josje Jansen, Sauterelles
Datum: woensdag 9 maart, 20:00 uur - 22:00
In de vorige nieuwsbrief heb je uitgebreid kunnen lezen over 
deze workshop. Helaas gaat deze workshop niet door, er waren 
te weinig aanmeldingen.
>  Geannuleerd

Activiteit: Kinderkleding Party
Door: PompDeLux
Datum: donderdag 17 maart, 20:00 - 22:00 uur
Waar: locatie volgt
Speciaal voor de Mama’s Club is er een kinderkleding party. De 
kinderkleding van het merk POMPdeLUX wordt deze avond aan 
ons gepresenteerd. Tevens kan er deze avond kleding besteld 
worden. Zie de website om een indruk te krijgen van de 
kledingstijl: www.pompdelux.com
> Evite verstuurd

Activiteit: Paaseieren zoeken
Datum: maandag 28 maart, 10:00 - 11:00 uur
Waar: Speeltuin de Eshof
Voor wie: het hele gezin

Activiteit: Armbanden maken
Door: Crea by Lieq
Datum: donderdag 7 april, 20:00 - 22:00 uur
Waar: locatie volgt
Voor wie: mama’s

Activiteit: Speelochtend
Hosts:  nog niet bekend
Datum: vrijdag 8 april, 9:00 uur - 10:30
Waar: bso de Zee

Activiteit: Voorleesochtend
Door: nog niet bekend
Datum: zaterdag 7 mei, 10:15 - 11:00
Waar: Bibliotheek Elst

Meld je aan
Voor al deze activiteiten kun je 
opgeven via Evite!!



Colofon
Je leest de nieuwsbrief van 
Mama’s Club Elst.
Mama’s Club Elst organiseert 
diverse activiteiten voor moeders 
en kinderen (0 – 12 jaar) uit Elst. 
Als lid kun je andere moeders en 
kinderen ontmoeten en maak je 
deel uit van een actief netwerk. 

Deze nieuwsbrief wordt twee-
maandelijks verstuurd naar al 
onze leden, sponsoren en relaties.

Foto’s
Tijdens diverse activiteiten 
maken wij foto’s. Deze kunnen 
we gebruiken in de nieuwsbrief 
en voor andere uitingen om 
Mama’s Club Elst te promoten. 
Mocht je hier bezwaar tegen 
hebben, laat het ons of de foto-
graaf tijdig weten.

Bestuur
Het bestuur van Mama’s Club Elst 
bestaat momenteel uit Rebeca, 
Claudia, Jacqueline, Marleen en 
Rianne. Voor vragen kun je ons 
aanspreken op één van de activi-
teiten, of neem contact op via 
bestuur@mamasclubelst.nl.

Contact
Mama’s Club Elst heeft met 
ingang van heden nieuwe contact- 
gegevens:
Heb je geboortenieuws, of 
een ander berichtje voor in 
de nieuwsbrief? 
Stuur deze per e-mail naar 
nieuwsbrief@mamasclubelst.nl 

www.mamasclubelst.nl

paaseieren zoeken

Kom je ook naar onze paas-activiteit op tweede paasdag? (Zie 
agenda.) Deze activiteit is voor het hele gezin. Gezellig 
paaseitjes zoeken in de speeltuin.
Uiteraard breng je dan je eigen eiermandje mee. Deze kun je 
heel makkelijk zelf maken (samen met je kindjes) van een leeg 
emmertje yoghurt. Hieronder een duidelijk voorbeeld. 

Veel knutselplezier en tot ziens op tweede paasdag!


