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

tot en met 12 jaar!

1 MEI 2016

Voorwoord

Volgende week is het moederdag! Zullen wij mama’s 
deze zondag extra verwend worden met een heus 
kunstwerk of een zelfgemaakt ontbijt (op bed) van onze 
kinderen? Vorig jaar heb ik genoten van mijn allereerste 
moederdag – een heuse mijlpaal – het was die dag 
prachtig weer om samen buiten te zijn. En nu mijn 
dochter weer iets groter is ben ik stiekem ook wel 
nieuwsgierig naar haar versie van het moederdagcadeau.
 
We blikken deze nieuwsbrief terug op de activiteiten van maart 
en april. We nemen afscheid en we verwelkomen nieuwe leden. 
Verder staan er weer een aantal leuke terugkerende activiteiten 
gepland. Maar de komende weken hebben we ook een paar 
nieuwe activiteiten kunnen regelen. Lees dus snel verder! 
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!Agenda*

zaterdag 14 mei*
Voorleesochtend (Bibliotheek)

woensdag 11 mei
Speelochtend (t Strand)

vrijdag 27 mei
speelochtend (Eigenwijs)

woensdag 1 juni
ouder-peuter yoga

vrijdag 10 juni
Speelochtend (De Zee)

donderdag 16 juni
Borrelavond

maandag 27 juni*
Muziek op schoot

zaterdag 2 juli
Voorleesochtend (Bibliotheek)

woensdag 6 juli
Speelochtend (t Strand)

zondag 10 juli
Familie Picknick

donderdag 21 juli
speelochtend (Kiekeboe) 
 
* Let op wijziging, zie verderop.

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

moederdag 2015



Bedankt Rebeca 

Het bestuur van de Mama’s Club heeft de afgelopen maand 
afscheid genomen van Rebeca als bestuurslid. Rebeca heeft zich 
de afgelopen jaren met enthousiasme en energie ingezet voor 
de club en vele activiteiten georganiseerd. Mede vanwege haar 
grote netwerk heeft Rebeca goede deals weten te sluiten voor 
de Mama’s Club. We zullen haar missen in het team. Rebeca 
bedankt voor je inzet al die jaren, we wensen je veel geluk!

Welkom nieuwe leden

We hebben sinds de vorige nieuwsbrief weer een zevental 
nieuwe mama’s mogen verwelkomen.

Van harte welkom Chrisje, Martine, Inge, Ilse, May, Lisa en Ellen.

We hopen jullie en jullie kindjes snel (opnieuw) bij een van onze 
activiteiten te mogen ontmoeten.

Aan- en afmelden activiteiten

Uiteraard weet elk lid hoe je je (via Evite) kunt aan- en 
afmelden voor de verschillende activiteiten. Dit staat in de brief 
die je bij aanmelding hebt gekregen. We weten graag van te 
voren hoeveel mama’s (en kindjes) we kunnen verwachten.
Soms moeten we een zaaltje huren en degene die de activiteit 
geeft moet zich voorbereiden en houdt rekening met de opkomst. 
Helaas komt het voor dat mensen zich lastminute afmelden.

Daarom willen we nog een keer benadrukken: 
Afmelden voor een activiteit kan tot 5 dagen van te voren 
anders worden de kosten alsnog doorberekend. 
Dus als je je na aanmelding toch bedenkt, geeft dit dan op tijd 
aan, zo kunnen ook mensen op de ‘wachtlijst’ toch een plekje 
bemachtigen.

Mochten jullie vragen hebben kunnen jullie die aan ons stellen.

Facebook

Mama’s Club Elst is ook te vinden op facebook. We hebben een 
eigen pagina waar we interessante nieuwtjes delen en informatie 
geven over onze activiteiten: 
https://www.facebook.com/mamasclub.elst/

Ook hebben we een besloten groep (http://bit.ly/mce-groep). 
Deze is uitsluitend voor leden. Als je je aanmeld als lid krijg je 
tevens een uitnodiging om je aan te sluiten bij deze facebook-
groep. Hier kun je makkelijk contact leggen met andere leden, 
(speel)afspraken maken of spullen ruilen of (uit)lenen.

geboren
Er is deze editie geen 
geboortenieuws



Activiteit: Massage Workshop
Datum: woensdag 2 maart
Waar: Wendy Loos sport en massage
Reactie: Jacqueline
“Wendy had haar behandeltafel in de woonkamer staan en had 
het netjes verzorgd: met allerlei lekkere hapjes werden we 
verwend. Er was maar een kleine groep moeders gekomen. Een 
gezellige sfeer. Om de beurt ging er één op de behandeltafel en 
kon je aangeven welk onderdeel je gemasseerd wilde hebben. 
Volgens mij koos iedereen voor de bovenrug en schouders. Vaak 
probleemgebied bij veel vrouwen. Wendy liet ons kennismaken 
met wat massage is en je kon haar vragen stellen. Ze nam per 
persoon de tijd. Bedankt voor de gezellige activiteit Wendy. In 
de toekomst weet ik je ook te vinden!”

Activiteit: Dans met mij o.l.v. Elise Kok
Datum: donderdag 3 maart
Waar: KDV Mikmak
Reactie: Inge (mama van Dex en Fay)
“Dansen op muziek is leuk en ik vind het erg goed voor de 
ontwikkeling dus toen ik las dat wij ons konden opgeven voor 
de peuterdans twijfelde ik geen seconde. Dex vind dansen heel 
leuk maar je moet hem wel een beetje z’n eigen gangetje laten 
gaan. Vol enthousiasme ging ik naar de peuterdans maar helaas 
was het mij een beetje tegen gevallen. Het ging te snel voor 
Dex en telkens als hij het dansje vol trots door had en ging mee 
dansen werd er een nieuw liedje opgezet. Dat was voor hem erg 
jammer. Toch was het een leuke activiteit en ik zal het voor de 
volgende keer vast nog eens met hem gaan proberen.”

Activiteit: Voorleesochtend (door Jacqueline)
Datum: zaterdag 5 maart
Waar: Bibliotheek Elst
Reactie: Maja (mama van Boris en Jens)
“De voorleesochtend is bedacht als een open activiteit, voor 
leden en niet leden van de mama’s club dus we namen ons 
buurmeisje ook mee - gezellig! 
Er zijn drie boeken gelezen (super goed gedaan mama 
Jacqueline!) en heel leuk dat er iets voor alle leeftijden was. De 
kleintjes vonden het vooral leuk dat een verhaal uit het grote 
houten “boek” gelezen is, even iets anders dan thuis lezen.
Tenslotte hebben we natuurlijk ook nog wat nieuwe boekjes 
geleend, het was echt een geslaagde ochtend voor de kinderen 
en we komen graag ook de volgende keer weer!”

Activiteit: Speelochtend
Datum: woensdag 9 maart
Waar: bso ‘t Strand
Zoals we gewend zijn, zijn de speelochtenden bij ‘t Strand erg 
populair. Gelukkig is het een ruimte locatie, zodat je bijna niet 
merkt dat het wat drukker is. De kindjes hebben fijn 
gesprongen en gespeeld. En de mama’s konden lekker kletsen.



Activiteit: Workshop Moederschap (door Josje Jansen, 
Sauterelles)
Deze activiteit ging helaas niet door vanwege te weinig 
aanmeldingen.

Activiteit: Kinderkleding Party ‘PompDeLux’
Datum: donderdag 17 maart
Reactie: Chrisje
“Dit was mijn eerste kennismaking met de Mama’s Club. Er was 
maar een klein groepje. Onder het genot van een kop thee 
konden we rustig snuffelen in de kledingrekken. We hebben 
samen een bestelling geplaatst zodat we ook gezamenlijk 
konden profiteren van de korting.”

Activiteit: Paaseieren zoeken (in Speeltuin de Eshof)
Datum: maandag 28 maart
Reactie: Rianne (mama van Belize)
“De weersverwachting voorspelde niet veel goeds. Op het 
laatste moment hebben we deze activiteit gelukkig gewoon door 
kunnen laten gaan. Het was wel koud, maar gelukkig voor de 
papa’s en mama’s waren er thermoskannen met warme koffie 
en thee. De kinderen waren druk op zoek naar paaseitjes - 
sommige hadden zelfs mooi versierde mandjes of emmertjes. 
Ook Belize heeft zich uitstekend vermaakt. Vooral op de glijbaan 
en op de wip met andere kindjes die er waren.”

Activiteit: Armbanden maken (door: Crea by Lieq)
Datum: donderdag 7 april
Reactie: Agnes
“Angelique van By-Lieq Crea liet ons zien hoe we 3 leuke 
armbanden konden maken met verschillende soorten draad, 
kralen en hangertjes. Het was een erg gezellige avond waarbij 
iedereen, ondanks al het kletsen, thee drinken en koekjes eten, 
met leuke resultaten huiswaarts ging.”

Activiteit: Speelochtend
Datum: vrijdag 8 april
Waar: bso de Zee
Reactie: Jacqueline (mama van Zoë en Yentl)
“Samen met mijn dochter Yentl waren we er vroeg. Die dag was 
ik de host. Was al voorbereid op een goede aanmelding. Vrijdag 
is een dag dat veel ouders vrij zijn en gezellig dat er dan ook 
zoveel willen en kunnen komen! 
Er waren een aantal nieuwe moeders. Zelfs was er één vader.
Gezellige sfeer vond ik het. Vanzelf gingen mensen verspreid 
zitten. Bij de bank en de twee tafels. De kinderen gingen bij 
binnenkomst meteen op onderzoek uit: lekker spelen in de tent, 
met de poppen, het keukentje, of de grote autogarage.
Was leuk om te zien hoe vanzelf het allemaal ging. Mijn dochter 
heeft zich ook prima vermaakt. Na het opruimen kreeg ik haar 
zelfs bijna niet meer mee. Tot een andere speelochtend allemaal 
weer!”



Jullie 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 knutsel-
ideeën stuur het dan naar
nieuwsbrief@mamasclubelst.nl met 
een leuke foto!

Wie weet krijg je een plekje in de 
komende nieuwsbrief!

Activiteit: Speelochtend
Datum: maandag 18 april
Waar: Elmobende
Reactie: Lissy (mama van Joris en Loes)
“Maandag 18 april was er een speelochtend bij Elmobende op de 
Kruisakers in Elst. De ochtend was goed bezocht. Terwijl de 
mama’s (en een papa) genoten van een praatje met een kopje 
koffie of thee, waren de kinderen lekker aan het spelen. Ik was 
er vandaag voor de derde keer bij en het verbaast mij telkens 
weer hoe gemakkelijk dit gaat. Kinderen gaan lekker hun 
gangetje, vermaken zich heerlijk en komen af en toe even wat 
eten of drinken. Ook is het erg leuk om met mama’s te kletsen 
over school, werk (of juist niet), opvang en de kinderen. Zo leer 
je steeds weer nieuwe collegamama’s kennen. Het was een 
gezellige ochtend!”

Activiteit: crea-avond
Datum: dinsdag 19 april
De crea-avonden zijn inmiddels een terugkerende activiteit.  
Er zijn ook al een paar bekende gezichten die we vaker terugzien. 
Er worden fotoalbums ingeplakt en tips uitgewisseld bij het 
schrijven van een sollicitatiebrief. 
Maar deze keer brachten de meeste mama’s hun naai- of lock-
machine mee en werd er druk genaaid aan een kledingstuk voor 
zichzelf of kindjes.

adverteren

Vanaf heden is het mogelijk om advertentieruimte te kopen 
in onze nieuwsbrief en op onze website. Deze nieuwsbrief 
wordt tweemaandelijks verstuurd naar al onze leden, 
sponsoren en relaties. 
Draag Mama’s Club Elst meer dan alleen een warm hart toe, 
en breng tegelijkertijd jouw bedrijf, winkel of evenement 
extra onder de aandacht. 
Heb je interesse en wil je meer informatie over de 
mogelijkheden en de kosten? 
Mail dan naar nieuwsbrief@mamasclubelst.nl

Knutselideeën
Voor moederdag...

Voor vaderdag...



Speelochtenden in mei, juni, juli
Op een speelochtend zijn we te gast bij één van de bso-locaties 
in Elst van Skar of Kikkerkoning. Elke locatie is anders, we 
proberen steeds af te wisselen in de dagen en de locaties.
Sommige locaties zijn erg ruim opgezet en sommige zijn juist 
wat knusser. Helaas kunnen er soms maar een beperkt aantal 
mama’s met hun kindjes komen. Houd daarom altijd de Evites 
in de gaten, en meld je snel aan. 
Tijd: 9:00 uur - 10:30
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.
 

Datum Locatie Host

woensdag 11 mei bso ‘t Strand (Kikkerkoning) Marleen

vrijdag 27 mei bso Eigenwijs (Skar) Jacqueline

vrijdag 10 juni bso De Zee (Kikkerkoning) Jacqueline

maandag 27 juni* volgt per Evite Claudia

woensdag 6 juli bso ‘t Strand (Kikkerkoning) Rianne

donderdag 21 juli bso Kiekeboe (Skar) Claudia

*  Op 27 juni is er in plaats van een speelochtend een  
muziek-op-schoot les, verzorgd door Martine Spruijt.

Activiteit: Voorleesochtend
Door: Dionne
Datum: Zaterdag 14 mei, 10:15 - 11:00 
LET OP DEZE VOORLEESOCHTEND IS EEN WEEK OPGESCHOVEN!

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).

Activiteit: Ouder-peuter-yoga
Datum: woensdag 1 juni, 10:00 uur - 11:00
Waar: volgt na aanmelding
Kosten: € 5,-
Deze les is voor moeders mét hun peuter van 2 t/m 3 jaar oud. 
De moeders doen samen met hun kind yoga. Ervaring met yoga 
is niet noodzakelijk. Het is een heel laagdrempelige, vrolijke les 
waarin rekening wordt gehouden met de interesses, korte 
concentratieboog en motorische vaardigheden van peuters. 
Soepele kleding en een extra warme trui (voor tijdens de 
ontspanning) zijn voor zowel moeder als kind aan te raden. 
Er kunnen maximaal 5 mama’s met kindjes meedoen.

We zijn voortdurend bezig om 
nieuwe activiteiten te organiseren.
Houd 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.

Meld je aan
Voor al deze activiteiten krijgen 
leden vanzelf een uitnodiging 
(Evite), houd dus je mailbox in de 
gaten. Meld je op tijd aan want 
soms geldt er een maximum aantal.

www.lotus-kinderen.nl



Activiteit: Borrelavond
Datum: donderdag 16 juni, 20:00 uur
Waar: Dries & Co
Kosten: consumpties voor eigen rekening
Een avondje uit voor mama’s! Gezellig kletsen onder het genot 
van een lekker drankje.

Activiteit: Muziek op Schoot (Speelochtend-plus)
Host: Claudia
Datum: maandag 27 juni, 9:00 uur - 10:30
Waar: volgt via Evite
In plaats van een reguliere speelochtend hebben we deze keer 
een gast uitgenodigd. Martine Spruijt van Muziekschool All 
Music verzorgd een gezellige ochtend met liedjes en muziek. Na 
afloop kunnen de kindjes nog even rustig spelen en de ouders 
gezellig nakletsen.
“Kinderen houden van muziek. Zij hebben een aangeboren gave 
om te reageren op geluiden en muziek. Het is belangrijk om hier 
zo vroeg mogelijk op in te spelen. Er worden spelletjes met 
muziek gedaan en eenvoudige instrumenten gebruikt. Alles wordt 
aangepast aan de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind.”
Voor wie: Deze ‘les’ is bedoeld voor kinderen van 8 maanden 
tot 4 jaar, samen met hun papa, mama, opa of oma. 
Kosten: Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van €5,- 
per kind. Ook niet leden zijn welkom, zij betalen €6,- per kind.
Er kunnen maximaal 12 kindjes meedoen.

Activiteit: Crea avond
Datum: nog niet bekend (in juni of juli)
Waar: volgt na aanmelding
Ben je thuis bezig met een haakprojectje, foto’s inplakken of 
iets anders creatiefs? Of kom je er juist niet aan toe? Kom met 
je projectje naar ons creacafé en al kletsend kom je vast een 
stukje verder.

Activiteit: Voorleesochtend
Door: Nog niet bekend
Datum: Zaterdag 2 juli, 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).

Activiteit: Familie Picknick
Datum: vrijdag 10 juli, 9:00 uur - 10:30
Waar: nog niet bekend

Meld je aan
Voor al deze activiteiten krijgen 
leden vanzelf een uitnodiging 
(Evite), houd dus je mailbox in de 
gaten. Meld je op tijd aan want 
soms geldt er een maximum aantal.



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 soms 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 
fotograaf tijdig weten.

Bestuur
Het bestuur van Mama’s Club Elst 
bestaat momenteel uit Claudia, 
Jacqueline, Marleen en Rianne. 
Voor vragen kun je ons aanspre-
ken op één van de activiteiten, 
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

kleurplaat


