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

WEER NAAR SCHOOL

Agenda
zaterdag 3 september
Voorleesochtend (Bibliotheek)
zondag 4 september
Vrijetijdsmarkt
Vrijdag 9 september
Speelochtend 
(De Zee)
Zondag 25 september
Feestje: Pannenkoekenpicknick
Woensdag 28 september
Speelochtend(Elmobende)
Woensdag 12 oktober
Speelochtend 
(Het Strand)
Donderdag 20 oktober
Borrelavond
Woensdag 26 oktober
Naar het bos: kabouterroute
Donderdag 27 oktober
Speelochtend  (SimSalabim)
Vrijdag 11 november
Speelochtend
(De Zee)
Donderdag 24 november
Speelochtend
(Kiekeboe)
Meer informatie over de geplande
activiteiten vind je verderop in
deze nieuwsbrief.

Voorwoord
Wat was ik blij met de zon de afgelopen week. Met een vakantie
in eigen land is het toch afwachten wat voor een weer je gaat
krijgen. Wat boffen we nog met die heerlijke zomerse dagen
van de afgelopen weken, waardoor het zomerse gevoel er nog
volop is. De zomervakantie is voorbij gevlogen en de scholen
zijn weer gestart.
Naast de start van het nieuwe schooljaar is september ook de
start van het nieuwe seizoen van Stichting Mama’s Club Elst. In
de zomer hebben we niet stilgezeten. Achter de schermen is het
team druk bezig geweest om Mama’s Club Elst te laten
voortbestaan. De landelijke stichting is begin dit jaar gestopt,
waardoor de Mama’s Club Elst niet meer onder de landelijke
stichting valt. Dit hebben jullie al gemerkt aan de nieuwe
emailadressen, website, een nieuw logo en de nieuwe stijl van
de nieuwsbrief. In augustus is de Mama’s Club Elst officieel een
eigen stichting geworden. Bij deze stichting hoort natuurlijk ook
nieuw drukwerk. Met trots presenteren we op de vrijetijdsmarkt
op zondag 4 september ons nieuwe drukwerk.
De vertrouwde activiteiten blijven natuurlijk gewoon bestaan.
We zijn met het team al volop bezig om nieuwe activiteiten te
plannen voor het komende seizoen. We hopen alle mama’s in
het nieuwe seizoen weer terug te zien op de speelochtenden of
één van de andere activiteiten.

Tot binnenkort!
Namens het bestuur

Claudia Holla

Voor alle mama’s uit Elst!!
Elst – Stichting Mama’s Club Elst wil mama’s (to be)
informeren over van alles rondom ouderschap en
opvoeding. Dit doen we door mama’s met elkaar in
contact te brengen. Oftewel mét mama’s vóór mama’s.

Een nieuw seizoen
Geweldig, voor de start van het
nieuwe seizoen hebben veel mama’s
zich al aangemeld voor onze
nieuwsbrief en mailings.
Ben je het helemaal vergeten? Doe
dit dan zo snel mogelijk. Zodat je
via email op de hoogte blijft van de
activiteiten (Evite) en nieuwtjes
(twee-maandelijkse nieuwsbrief)
We hopen jullie en jullie kinderen
snel (opnieuw) bij een van onze
activiteiten te mogen ontmoeten.

De handtekeningen zijn gezet

De stichting is een feit

We organiseren gezellige bijeenkomsten en allerlei activiteiten
voor moeders en kinderen tot en met 12 jaar. Informatief,
gezellig, leerzaam of juist ontspannend – als je Mama’s Club Elst
al kende, is dit niet veranderd. Om de drempel zo laag mogelijk
te houden vragen we slechts een bijdrage van € 5,- per jaar. Je
hoeft pas te betalen bij de tweede activiteit waaraan je
deelneemt. Zo kun je vrijblijvend kennismaken.
Wat wel groot nieuws is: op 30 augustus 2016 zijn de
handtekeningen gezet: Mama’s Club Elst is nu een stichting.
Claudia Holla, Jacqueline Baltussen, Marleen van der Wielen en
Rianne Bakker vormen samen het bestuur. Dankzij een subsidie
van Gemeente Overbetuwe kunnen we weer allerlei nieuwe
ideeën uitvoeren. En dankzij de steun van mr. drs. Evert
Oldenburger van Notarissen Elst zijn we nu een stichting. We
zullen vol enthousiasme Stichting Mama’s Club Elst promoten; zo
zal aanstaande zondag op de vrijetijdsmarkt onze prachtige
nieuwe flyer verspreid worden.
Mét mama’s vóór mama’s
De afgelopen jaren hebben veel mama’s uit Elst én omgeving
ons al gevonden. Een greep uit de enthousiaste reacties:
“Je hebt echt wat aan elkaar. Sommige moeders vonden een
nieuwe baan of verbeterden hun Nederlands. Er worden
natuurlijk ook veel tips uitgewisseld over het moederschap.”
“Ik heb genoeg vriendinnen, maar met hen praat ik niet over
m’n kinderen.”
“Ik ben totaal niet muzikaal, dus zelf was ik nooit op het idee
gekomen, maar door ‘muziek op schoot’ weet ik dat m’n zoontje
het heerlijk vindt om naar muziek te luisteren.”
“Ik had nog geen goede oppas. Door een tip van een andere
moeder kan ik nu met een gerust hart vaker van huis; zelfs
ongepland op het laatste moment.”
“Ik wil niet vastzitten aan een wekelijkse avond of dag, daarom
is Stichting Mama’s club Elst zo handig; je gaat alleen als je kan
en als je het leuk vindt.”
Kom eens kennismaken
Er staan alweer een paar leuke activiteiten op de planning voor
de komende tijd. Crea-avonden, workshops, peuteryoga, kinderehbo, borrelen, speelochtend, samen naar de speeltuin, het bos
of de kinderboerderij; allerlei activiteiten die je samen met je
kindje(s) kunt doen, maar ook speciaal voor mama’s.

• met dank aan •
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ideeënbus
Wij hebben als team genoeg leuke ideeen voor het nieuwe
seizoen, maar we zijn ook benieuwd wat andere mama’s
interessante / leuke / leerzame / ontspannende activiteiten
vinden.
Tijdens de vrijetijdsmarkt kun je een suggestie doen, maar je
kunt ons ook een email sturen activiteiten@mamasclubelst.nl.

kinder-ehbo / peuter yoga / babygebaren
dansen met kleuters / muziek op schoot
creatieve workshops voor kids / crea-avond
borrelavond / netwerken / voorleesochtend
naar het bos / kinderboerderij / speeltuin
filmavond / spelletjes avond
lezing / informatieavond / workshop

Buurtgezinnen:
Binnenkort zal tijdens een van de speelochtenden Titia Kroep
van Buurtgezinnen aanwezig zijn. Zij zal de aanwezige mama’s
op een informele manier informeren over wat Buurtgezinnen
doet en hoe jij Buurtgezinnen zou kunnen helpen. Zodra de
datum bekend is zullen we dit melden via de bekende kanalen.

Picknick
Wat was het prachtig weer tijdens de jaarlijkse familiepicknick.
Traditiegetrouw sluiten we met deze gezellige activiteit het
seizoen af en gaan we vrolijk de zomer tegemoet. Iedereen
bracht wat lekkers mee voor de picknick, de mama’s (en papa’s)
hebben gekletst en genoten. En de kinderen? De meegebrachte
buitenspelletjes lieten ze links liggen: water en zand waren goud
waard.

Activiteit: Voorleesochtend
Datum: zaterdag 2 juli
Reactie: Ilse (mama van Yara en Siebe)
Het was alweer een tijdje geleden dat ik bij een activiteit met
kinderen kon zijn. Dus extra leuk dat er vandaag een illustratrice
was die uit door haar getekende (en door vriendin geschreven)
boekjes voorlas. Prachtige tekeningen die de kinderen erg
aanspreken. Corina vertelt erg leuk en betrekt de kinderen erg bij
het verhaal. Het lukte zelfs om meerdere boeken voor te lezen.
Yara vond ‘De boze bui van koning’ het leukst, daar herkent ze
zich soms wel in (heel soms dan maar ;-)). Corina had zelf
boekjes meegenomen zodat je wat kon kopen en voor Yara
heeft ze er nog iets in geschreven, erg leuk. Ook nog even de
verschillende tekentechnieken besproken en bewonderd.
Naderhand nog even gezellig gekletst met bekende en nieuwe
moeders.
Activiteit: Speelochtend (bso ‘t Strand)
Datum: woensdag 6 juli
Reactie: Marjolein (mama van Dex)
Samen met mijn zoontje Dex ging ik naar de speelochtend bij
het strand. Dit is een erg leuke en vooral grote BSO. We waren
hier al een keer eerder geweest dus Dex was al erg enthousiast
dat we hier weer heen gingen. Eerst ging hij rondjes rijden op
de verschillende fietsen. Daarna lekker springen en spelen op de
trampolines met de andere kindjes en moeders. Nog even snel
wat drinken en fruit eten met iedereen en snel weer spelen. Ook
werd er nog een deur ontdekt waar de grootste zandbak die we
ooit hadden gezien achter zat! Kortom een erg leuke en
gezellige ochtend gehad!
Activiteit: Speelochtend (bso Kiekeboe)
Datum: donderdag 21 juli
Het was een warme zomerse dag in de vakantie. Veel kindjes en
dus ook mama’s hadden slecht geslapen door de hitte. Bij KDV
Kiekeboe mochten we gebruik maken van de tuin en alle fietsjes
en ander leuk buitenspeelgoed. De kindjes vermaakten zich
goed buiten en de ochtend vloog voorbij!
Activiteit: Familie picknick (bso Kiekeboe)
Datum: vrijdag 10 juli
Reactie: Elvira (mama van Oisin, Elian, Simeon en Iason)
Een fijne ontspannen ochtend! En daar gingen wij: op weg met
de kids naar de jaarlijkse familiepicknick! De kinderen hadden
geholpen met het bakken van de kaaspasteitjes die wij hadden
meegenomen, hadden hun speelgoed ingepakt en hadden
duidelijk zin in de ochtend. Gelukkig geen regen, het was heerlijk
weer en de kinderen hebben fijn in de speeltuin kunnen spelen.
Gegeten hebben ze amper, de speeltuin eiste al hun aandacht op!
Vooral het watergedeelte was een succes! Voor mijn kinderen had
het nog veel langer mogen duren, maar verder was het prima!

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.
Kom eens vrijblijvend kennismaken
op bijvoorbeeld een speelochtend.
De eerste deelname is altijd gratis.

Speelochtenden in september en oktober
Op een speelochtend zijn we te gast bij één van de bso of
kdv-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 kinderen 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
vrijdag 9 sept

Locatie

Host

bso De Zee (Kikkerkoning)

Rianne

woensdag 28 sept bso Elmobende (Skar)

Marleen

woensdag 12 okt

bso Het Strand (Kikkerkoning) Jacqueline

donderdag 27 okt

bso Simsalabim (Skar)

Rianne

Activiteit: Voorleesochtend
Door: Jacqueline
Datum: Zaterdag 3 september, 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: Vrijetijdsmarkt
Datum: zondag 4 september, 13:00 uur - 17:00
Waar: Dorpsstraat in Elst
Voor meer informatie, zie pagina 9.

Activiteit: Feestje start nieuwe seizoen
Datum: Zondag 25 september, 10:30 - 12:30
Waar: Park de Wuurde
Om de start van het nieuwe seizoen in te luiden, maar ook een
beetje om te vieren dat we een stichting hebben opgericht
willen we jullie uitnodigen voor een gezellig feestje in het park.
Met pannenkoeken, spelletjes en muziek. Het hele gezin is
welkom.

Activiteit: Borrelavond
Datum: Donderdag 20 oktober, 20:00
Waar: ODE
Kosten: consumpties voor eigen rekening
Een avondje uit voor mama’s! Gezellig kletsen onder het genot
van een lekker drankje.

Activiteit: Naar het bos
Datum: Woensdag 26 oktober, 9:30
Waar: Kabouterroute, Beek
Kosten: eventuele consumpties achteraf voor eigen rekening
We gaan samen naar het bos. In de herfstvakantie kunnen ook
de grotere kinderen mee. (Leuk voor kinderen van 2 tot 10 jaar.)
De dikste boom van Nederland is al meer dan achthonderd jaar
oud en wordt De Kabouterboom genoemd. De Kabouterboom is
te vinden in Beek bij Nijmegen. Ga op ontdekkingstocht, op
zoek naar kabouters die in het bos wonen.
Details volgen per email / Evite.
LET OP: ivm trappetjes en hoogteverschillen is deze route
minder geschikt voor rolstoelen, kinderwagens en buggy’s

Meer informatie over de geplande activiteiten vind je op onze
website en in de betreffende uitnodiging (Evite).

Suggesties
Heb je zelf suggesties voor een activiteit? Wil je graag een
workshop volgen over een bepaald onderwerp maar kun je die
niet vinden in de buurt. Of weet je een leuke bijeenkomst die voor
meer Mama’s in Elst interessant is? Misschien kunnen we deze via
Stichting Mama’s Club Elst aanbieden tegen een gereduceerd
tarief. Mail ons op activiteiten@mamasclubelst.nl

• advertentie •
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Colofon
Je leest de nieuwsbrief van
Stichting Mama’s Club Elst.
Wij organiseren allerlei activiteiten
voor moeders (to be) en kinderen
(0 – 12 jaar) uit Elst.
Als je je aanmeldt voor onze
uitnodigingen kun je andere
moeders en kinderen ontmoeten
en maak je deel uit van een
actief netwerk.
Deze nieuwsbrief wordt tweemaandelijks verstuurd.

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

Bestuur
Het bestuur van Stichting 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 wordt dit jaar voor het eerst
georganiseerd op de dag vóór de Paardenmarkt:
op zondag 4 september van 13.00 tot 17.00 uur in de
Dorpsstraat in Elst.
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.
Het aantal deelnemers aan de markt is maar liefst ruim 60,
verdeeld over zowel welzijnsorganisaties, sportclubs en culturele
organisaties. We zijn er als Stichting Mama’s Club Elst natuurlijk
ook bij!
Kom vrijblijvend kennismaken met Stichting Mama’s Club
Elst. Maak gezellig een praatje en ontdek wat wij voor jou
organiseren.
Ons nieuwe logo wordt officieel gepresenteerd en de nieuwe
flyers worden voor het eerst uitgedeeld.
Tijdens de vrijetijdsmarkt kunnen kinderen zich laten
schminken bij onze kraam. We hebben een grabbelton en
er ligt een leuke kleurplaat klaar.
Je vindt onze kraam op het plein tegenover het gemeentehuis.

Dit jaar wordt een proefjaar, als de markt een succes blijkt,
komt deze misschien vaker terug!
Voor een lijst van alle deelnemers en meer informatie kijk ook
op www.vrijetijdsmarktoverbetuwe.nl

Contact
Heb je geboortenieuws, of
een ander berichtje voor in
de nieuwsbrief?
Stuur deze per e-mail naar
nieuwsbrief@mamasclubelst.nl
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Kleurplaat
Print deze pagina uit of haal je
kleurplaat bij ons op tijdens de
vrijetijdsmarkt (of één van de
andere acitiviteiten).
Lever jouw ingekleurde kleurplaat
– vóór 1 januari 2017* – in tijdens
één van de activiteiten van Stichting
Mama’s Club Elst, dan ontvang je
van ons een klein kadootje.

Illustratie: Rianne Bakker © 2016 Stichting Mama’s Club Elst

Kleurplaat inleverdatum*:
Naam :	
Leeftijd:
Mama:
(voor- en achternaam + emailadres)

Jongen/meisje

