1 JULI 2016
Een actief netwerk
voor mama’s
met kinderen
in de leeftijd
tot en met 12 jaar!

FIJNE VAKANTIE!

Agenda
zaterdag 2 juli
Voorleesochtend (Bibliotheek)
woensdag 6 juli
Speelochtend
(t Strand)
zondag 10 juli
Familie Picknick
donderdag 21 juli
Speelochtend
(Kiekeboe)
dinsdag 30 augustus
Speelochtend
(Mik Mak)
zondag 4 september
Vrijetijdsmarkt

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

Voorwoord
Hoewel je het niet zou zeggen als je naar buiten kijkt is het
nog maar een paar weken tot de zomervakantie. Een heerlijke
periode met hopelijk mooi weer om er lekker op uit te gaan met
de kinderen. Wij gaan onze tent dit jaar in Drenthe opzetten dus
hopen stiekem wel een beetje op de zon.
Hoewel, die modder die we nu volop hebben ook wel echt
genieten is voor onze kinderen.
Hopelijk gaan jullie allemaal een fijne vakantieperiode
tegemoet en voor wie gewoon in Elst blijft er staan ook
nog speelochtenden gepland deze zomermaanden.
Lees dus snel verder en noteer de dagen vast in je agenda.

Een hele fijne vakantieperiode gewenst!
Namens het bestuur

Marleen van der Wielen

Even voorstellen

Welkom nieuwe leden
Geweldig, ook nu weer kunnen
we nieuwe leden verwelkomen!
Mama’s Club Elst blijft groeien.
Van harte welkom Marjolein,
Suzanne, Chung, Bika, Nadine,
Inge, Linda, Dafna en Andrea!
We hopen jullie en jullie kindjes
snel (opnieuw) bij een van onze
activiteiten te mogen ontmoeten.

Ik ben Dafna Kampschöer,
woon samen met Anton Zhukov
en onze dochter Mila Zhukov
(van 1 aug 2013) in Westeraam.
Een niet alledaagse naam
en dat klopt, want Anton is
11 jaar geleden uit Moskou
gekomen voor een half jaartje
studie uitwisseling.
En blijven plakken ;).
Ik studeerde aan het Amsterdam Fashion Institute, gevolgd
door de HEAO in Arnhem. Ik ben, na wat omzwervingen in de
modewereld, terecht gekomen bij een machineproducent in
Zeddam.
De mode is echter nooit weggeweest. In mijn (beetje) vrije tijd

Er is deze editie geen
geboortenieuws

Mila op de speelochtend

geboren

werk ik graag aan mijn eigen label AYMONE bags & accessories
(tassen van leer). En ik maak natuurlijk ook kleding voor m’n
dochtertje. Gelukkig heb ik onze zolder in kunnen richten als
atelier, dus ik glip al snel naar boven om achter de naaimachine
te kruipen.

Een gezellige zomer-borrelavond
Aan het begin van het jaar was de nieuwjaarsborrel
drukbezocht en erg gezellig. Een klein half jaar later vonden
wij als bestuur een mooi moment om weer een borrel te
plannen. Deze keer op het terras bij Het Wapen van Elst.
Claudia: “De buienradar liet dikke donkere wolken zien en
voorspelde veel regen. Maar uiteindelijk bleef het droog en
konden we op het terras genieten van een drankje. Het was
leuk om weer nieuwe mama’s te verwelkomen in de groep.
Om 23.00 uur was het toch echt wel mama-bedtijd ;-)”
May: “Twee jaar geleden hoorde ik voor het eerst van de
Mama’s club en een aantal maanden geleden ben ik lid
geworden. Mensen ontmoeten die hetzelfde delen en zo
gedachten uitwisselen en leuke activiteiten ondernemen.
Met de borrel was het zover: de eerste ontmoeting met veel
dames. Ik kende nog niemand maar wat een leuke ontvangst
en wat staat iedereen open voor je!
Het was een hele gezellige avond met een hapje en drankje en
ik heb met bijna iedereen kunnen praten. Het ging natuurlijk
niet alleen over kinderen en veel onderwerpen kwamen dan ook
voorbij. Van hobby’s tot leuke boeken, series en programma’s.
Inmiddels heb ik ook aan de haak workshop; het haken moet ik
nog even onder de knie krijgen:)
Samen met mijn dochtertje Isa heb ik deelgenomen aan muziek
op schoot. Ook hier hebben de kinderen en mama’s weer een
leuke ochtend gehad.”

afscheid Rebeca
“Na drie super leuke jaren als team lid van de mama’s club heb
ik besloten dat het tijd was voor nieuwe uitdagingen. Ik was een
aantal weken flink ziek geweest en in die periode kon ik niks
betekenen voor het team van de mama’s club. Daardoor heb ik
besloten dat ik zou stoppen en mezelf alle rust geven om te
genezen.

Rebeca (r) en Hannie op de
vrijwilligersmarkt 2014

Ik vond het heel leuk om in het team van de mama’s club te zijn,
ik heb veel leuke mensen ontmoet, een leuk netwerk gebouwd,
mijn nederlands verbeterd en heel veel geleerd.
Dingen organiseren vindt ik echt leuk en geniet er ook van.
Samen met Hannie, Ilse, Elvira en Amanda hebben we ook het
jubileumfeest georganizeerd. Hard gewerkt en het was een
groot succes.
Ik blijf natuurlijk gewoon lid en ik wens nu de nieuwe teamleden
heel veel plezier met de mama’s club.”


Rebeca

Activiteit: Speelochtend (bso ‘t Strand)
Datum: woensdag 11 mei
Reactie: Mariska (mama van Sabeau en Romario)
Wat een prachtige locatie is dit! Er is van alles te doen en aan
niets te zien dat dit doordeweeks een opvang is. Alle kinderen
vermaken zich goed. Sabeau vind vooral de trampoline super!
Een paar andere kindjes vonden de piano erg interessant!
Al met al een geslaagde ochtend.
Activiteit: Voorleesochtend
Datum: zaterdag 14 mei
Reactie: Dionne
Het was voor mij de tweede keer dat ik mocht komen voorlezen
in de bibliotheek. Wat was dat weer leuk! De opkomst was iets
kleiner, maar wel super gezellig. Ik heb vooral kindjes van de
Mama’s Club gezien, maar volgens mij ook kindjes van buitenaf.
Het is heel leuk om te zien hoe kinderen enthousiast zijn over
voorlezen. Als (bijles)docent zijnde weet ik hoe belangrijk het is
om kinderen op jonge leeftijd voor te lezen. Vooral met veel
interactie is het voor de kinderen nog leuker, zoals met het
laatste boekje dat ik heb voorgelezen: we gingen met z’n allen
de taart zoeken die steeds maar werd gepikt door twee ratten…
Gelukkig liep alles goed af, werd de taart gered en kreeg
iedereen toch nog een stukje om van te smullen.
Ik hoop dat ik nog vaker mag voorlezen!
Activiteit: Crea avond
Datum: dinsdag 24 mei
Reactie: Rianne
De mama’s op de crea avond zijn inmiddels bekende gezichten.
Maar ook nieuwe mama’s natuurlijk welkom hoor!
Deze keer werd er volop gehaakt...
Een opwarmertje voor de haakworkshop binnenkort?
Activiteit: Speelochtend (bso Eigenwijs)
Datum: vrijdag 27 mei
Reactie: Amanda (mama van Thomas)
Daar waar ik eerder vrijwel bij elke speelochtend aanwezig was,
kom ik sinds Thomas op de basisschool zit eigenlijk nooit meer.
Maar vandaag konden we toch gaan, want de school had een
studiedag. Het was gezellig als vanouds. Terwijl de Thomas
speelde met de houten treinbaan en de duplo kon ik lekker een
kop koffie drinken en bijkletsen met de andere mama’s. Zo
hadden we allebei een leuke invulling van de extra vrije dag.
Activiteit: Ouder-peuter-yoga
Datum: woensdag 1 juni
Reactie: Maja (mama van Boris en Jens)
Op woensdag 1 juni gingen mijn peuter Jens en ik, samen met
een aantal mama’s en hun kinderen, een heel relaxte workshop
peuteryoga doen! Het was inderdaad een heel ontspannen en
vrolijke les, met veel leuke kinderliedjes, makkelijke oefeningen
en in het eind een ontspanningsmoment. Ik vond het een leuke
activiteit voor peuters en zelfs kleuters, niet alleen vanwege de

Knutselideeën
Heb je op vakantie schelpen
gevonden? Je kunt er leuk mee
knutselen! Je kunt ze samen
beschilderen of in de klei drukken.
En als je in de schelpen met een
schaar of boortje een gaatje maakt
kunnen de kinderen er mee rijgen.
Hieronder een paar voorbeelden.

yoga zelf maar ook omdat je tijdens de les ook helemaal op je
kind en jezelf gefocust bent. Geen telefoontjes, niemand aan
het storen. “Zen...” Zelfs als je peuter het heel leuk vindt om op
je buik heen en weer te springen terwijl jij op de grond ligt te
ontspannen :)
Activiteit: Speelochtend (bso De Zee)
Datum: vrijdag 10 juni
Reactie: Dafna (mama van Mila)
We werden hartelijk ontvangen en wegwijs gemaakt door
Jacqueline. Na het horen van de leuke agenda-items voor de
komende tijd zijn we meteen lid geworden!
Bij binnenkomst werd direct gespot dat Mila’s rokje wel zelf
gemaakt moest zijn (doordat de stof werd herkend). Fijn om
andere creatieve moeders in Elst tegen te komen!
Nadat Mila door had dat ik echt niet wegging (ze gaat 3 keer
per week naar Kdv Tante Kers) en dat er allemaal nieuwe
dingen te ontdekken waren, ging ze lekker spelen (ze had geen
tijd voor de foto). Zo kon ik rustig kennismaken met de andere
moeders die aanwezig waren. Een leuke mix, van allemaal
verschillende dames. Een geslaagde ochtend!
Activiteit: Borrelavond (Het Wapen van Elst)
Datum: donderdag 16 juni
Zie pagina 2.
Activiteit: Haakworkshop
Datum: dinsdag 21 juni
Reactie: Claudia
Marit en Ilse waren deze avond onze haakjuffen. De meest
gebruikte haaktechnieken hebben ze ons geleerd. Er is een lapje
en een bloemetje gehaakt. Iedereen was geconcentreerd met
haar haakwerkje bezig.
Na bijna twee jaar niet meer gehaakt te hebben is het haakvirus
bij mij weer aangewakkerd. Ilse en Marit, bedankt voor deze
gezellige avond.
Activiteit: Let’s Twirl (5+)
Datum: woensdag 22 juni
De workshop Twirlen voor jongens en meisjes van 5+ hebben
we helaas moeten annuleren in verband met te weinig
aanmeldingen. Echter is er op 10 augustus nog een gratis
proefles van 18.15-19.00 uur in sportzaal De Kruisakkers
(De Kruisakkers 5, Elst). Deze proeflessen zijn vrijblijvend.
Aanmelden hiervoor kan via: lets_twirl@outlook.com, onder
vermelding van de naam en leeftijd van je kind.
Activiteit: Muziek op Schoot (Speelochtend-plus)
Datum: maandag 27 juni
Reactie: Claudia (mama van Noa)
Het was gezellig druk met 11 enthousiaste kinderen. Martine
kreeg alle kindjes mee aan het dansen en muziek maken.
En zelfs de allerkleinsten trommelde mee. Noa moest even los
komen maar deed vervolgens vrolijk mee. Het uur vloog voorbij.
Complimenten voor Martine hoe ze alle kinderen erbij betrok.

• advertenties •

Draag Mama’s Club Elst meer
dan alleen een warm hart toe
Vanaf heden is het mogelijk om
advertentieruimte te kopen in onze
nieuwsbrief en op onze website.
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

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.
Onze nieuwsbrief
wordt elke twee
maanden verstuurd
naar al onze leden,
sponsoren en
relaties.

De zomervakantie staat al bijna voor de deur!

WAARDEBON

Heb jij bij de laatste loodjes op school
nog wat extra hulp nodig?
Bijles Elst biedt bijles, huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding
voor leerlingen van de basisschool, VMBO en HAVO.
“Het gaat er niet om of je
de beste bent.
Het gaat er om of je beter
bent dan gisteren.”

Tegen inlevering van deze waardebon
een gratis les* huiswerkbegeleiding,
studiebegeleiding of bijles (60 min.)
t.w.v. € 40,00.
In deze les bespreken we het probleem,
stellen we een plan van aanpak op
en gaan we meteen van start.

Dionne van den Dam
06 289 06 006
info@bijles-elst.nl
www.bijles-elst.nl

origineel en persoonlijk kraamkadootje

*Eén waardebon per leerling.
In te leveren t/m 30 september 2016.

geboorte • doop • eerste verjaardag

o.a.
vogelhuisje met muziek
blokkendoosje met naam

handbeschilderd

www.strikjeerom.nl

gemaakt om te geven

voor mama’s o.a.

voor kids o.a.

borrelavond

speelochtend

crea-avond

muziek op schoot

workshops

ouder-kind yoga

sinterklaas

voorleesochtend

familiepicknick

peuterdans

netwerken

knutselen

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

Meld je aan
Via Evite krijgen de leden de
mogelijkheid om zich aan te melden
voor een activiteit. Deze ontvang je
ruim van te voren per email. Houd
dus je mailbox in de gaten. Meld je
op tijd aan want soms geldt er een
maximum aantal.
(Nog) geen lid van Mama’s Club Elst?
Kom eens vrijblijvend kennismaken
op bijvoorbeeld een speelochtend.
De eerste deelname is altijd gratis.

Er staan nog niet heel veel activiteiten op de planning in juli en
augustus. De meeste mama’s zullen de komende tijd genieten van
een heerlijke vakantie. We proberen altijd nieuwe activiteiten in te
plannen, dus houd facebook en onze website/evite in de gaten.
Speelochtenden in juli en augustus
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 6 juli

bso ‘t Strand (Kikkerkoning)

Rianne

donderdag 21 juli

bso Kiekeboe (Skar)

Claudia

dinsdag 30 aug.

kdv Mikmak

ntb

Activiteit: Voorleesochtend
Door: Corina Colsteyn
Datum: Zaterdag 2 juli, 10:15 - 11:00
Waar: Bibliotheek Elst
Dit is een speciale voorleesochtend want Corina Golsteyn komt
voorlezen. Corina is de illustrator van onder andere Mannetje
Maait en Koning die zijn lach kwijt was.
Voor meer info zie: www.groenmetgoud.nl
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: Meer informatie volgt
Activiteit: Vrijetijdsmarkt
Datum: zondag 4 september, 13:00 uur - 17:00
Waar: Dorpsstraat in Elst
Zie pagina 8.

• advertentie •

KOM KIJKEN

DAGOPVANG EN BSO IN ELST
BSO Boomhut

Dagopvang Eigenwijs

Dagopvang Tante Kers
Dagopvang Kiekeboe

Dagopvang Mikmak

babygroep (0 - 2 jaar)
peuterwerk

BSO Simsalabim

peutergroep (2 - 4 jaar)

VVE-locatie

eigen tuin

07.30 – 18.30uur

verticale groep (0 - 4 jaar)
elke groep heeft zijn

fantastische grote binnen- én buitenruimtes
in de wijk Vredenburg

skar.nl

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 tweemaandelijks 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 aanspreken op één van de activiteiten,
of neem contact op via
bestuur@mamasclubelst.nl.

Vrijetijdsmarkt
De Vrijetijdsmarkt Overbetuwe is een nieuw initiatief dat
voortkomt uit de vrijwilligersmarkt die in 2014 voor het laatst is
gehouden. De Vrijetijdsmarkt Overbetuwe wordt dit jaar -2016voor het eerst georganiseerd op de dag vóór de Paardenmarkt:
op zondag 4 september.
De markt is een soort podium voor verenigingen en andere
organisaties om zich aan de inwoners van Overbetuwe te
presenteren: er is zo veel leuks te doen in Overbetuwe.
Ook wij als Mama’s Club Elst zullen er staan met een kraampje.

Oproep
We zoeken enkele enthousiaste leden die
samen met ons Mama’s Club Elst
willen vertegenwoordigen op de vrijetijdsmarkt.
Heb je interesse? Stuur dan even een berichtje via facebook
naar Rianne of een email naar bestuur@mamasclubelst.nl.

Naast kraampjes, zullen er podia komen en ruimte voor
verenigingen en organisaties om hun aanbod en ‘kunsten’ te
demonstreren: of dat nu beeldhouwen, dans, muziek, zang,
sport, welzijn of iets anders is.
De vrijetijdsmarkt is op zondag 4 september
van 13.00 tot 17.00 uur in de Dorpsstraat in Elst.
Dit jaar wordt een proefjaar, als de markt een succes blijkt,
komt deze misschien vaker terug!
Meer informatie: www.vrijetijdsmarktoverbetuwe.nl

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

www.mamasclubelst.nl

Een actief netwerk voor mama’s
met kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar

Onze nieuwe
promotie banner >>>

