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

Sprookjesfestival

Agenda
donderdag 3 november
crea-avond 
zaterdag 5 november
voorleesuurtje 
bibliotheek
vrijdag 11 november
speelochtend
De Zee
zaterdag 12 november
proefles 
muziek op schoot
donderdag 24 november
speelochtend
kdv Kiekeboe
vrijdag 25 november
Sinterklaas dobbelavond
woensdag 7 december
speelochtend
Het strand
maandag 19 december
speelochtend
kdv Mik Mak
zaterdag 7 januari 2017
voorleesuurtje 
bibliotheek
Meer informatie over de geplande
activiteiten vind je verderop in
deze nieuwsbrief.

Voorwoord
Zojuist zit in onze regio de Herfstvakantie er weer op.
Ook wij gingen op stap zoals lekker naar het
Sprookjesfestival Arnhem. Genieten van een kleine
kabouter voorstelling. Jullie zullen nu ook misschien nog
lekker nagenieten van de extra tijd met jullie kinderen.
We zijn net met zijn allen de wintertijd in gegaan. Een uur
langer slapen zeggen ze dan. Helaas, voor de meeste ouders
met jonge kinderen gaat die vlieger niet op...



(Lees verder op pagina 2.)

herfstvakantie

nieuwe
aanmeldingen
Ook deze editie verwelkomen wij
weer nieuwe mama’s (en
kindjes). Sommigen hebben we
al eens gezien tijdens één van de
activiteiten.
Nastasja & Jasper en Jasmijn
Runa & Lars en Job
Silvia & Swen
Janneke & Demi
Ylenia & Alessia
Yvonne & Iris

De gezellige tijd komt er weer aan.
Het wordt vroeger donker, gezellig
de kaarsen aan. Onze kinderen
wachten vol verwachting op
Sinterklaas die weer naar Nederland
komt. Spannend soms, maar ook
fijn; een liedje zingen bij de schoen
met een tekening erin.
En dan natuurlijk vroeg wakker
worden met “wat zit erin?”
Ik wens jullie via deze weg een fijne Sinterklaastijd. Voor onze
dochter Zoë zal het dit jaar het laatste jaar dat ze zal ‘geloven’.
Dat is toch ook heel bijzonder. Maar dan mag ze volgend jaar
ons helpen met het geheim. Ook weer speciaal!
Tja, Sint is nog niet eens in ons land en overal kan je weer
in Kerstsfeer komen. De tuincentra zijn al in volle glorie in
Kerstsferen... Kortom, we gaan een mooie en gezellige periode
met zijn allen tegemoed.

Nieuwe activteiten /
ideeënbus
Intussen zijn we druk met het
regelen van nieuwe activteiten.
Het is nog niet helemaal rond,
dus daarom kunnen we ze nog
niet in de nieuwsbrief vermelden.
Houd dus goed facebook, onze
website en je mailbox (Evite) in
de gaten:
- workshop haptonomie
- workshop met een kindercoach
of voorstelling voor kinderen
- EHBO / kinder-EHBO
- naailes / couture cafe
- scouting
Wij hebben als team genoeg
leuke ideeën, maar we zijn ook
benieuwd wat andere mama’s
interessante / leuke / leerzame /
ontspannende activiteiten vinden.
Laat een berichtje achter via
facebook of stuur ons een email
activiteiten@mamasclubelst.nl.

(Vervolg voorwoord pagina 1.)

Afgelopen week tijdens de
speelochtend konden de
kinderen en moeders
knutselen: Herfstknutsels.
Het was erg leuk. Daar
hadden Yentl en ik ook aan
meegedaan. Vol inspiratie
zijn we thuis verder gegaan
met haar knipsels.
Gezellig, samen knutselen!
Terugkijkend naar afgelopen jaar hebben we er weer een fijn
Mama’s club jaar opzitten. We gaan nu het eerste jaar uit als
een zelfstandige stichting. We hebben veel goedbezochte
activiteiten op de agenda gehad. En ook hebben we een aantal
nieuwe mensen mogen verwelkomen, die we hopelijk
regelmatig terug zien tijdens de activiteiten in 2017. Wij als
bestuur kijken er positief op terug.
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar dus - ook al is
het nog vroeg - willen wij jullie allemaal een heerlijke
feestmaand wensen. Vol gezelligheid en samenzijn met
gezin en familie.
Op 1 januari wordt de volgende nieuwsbrief verstuurd.
Maar tot die tijd zitten we heus niet stil.
Tot ziens op onze komende activiteiten!





Groeten van

Jacqueline Baltussen

Namens het bestuur

• met dank aan •
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WEB
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Rianne Bakker-Beijers

06-48767209

hallo@janeiro-design.nl

www.janeiro-design.nl

vrijetijdsmarkt
Het is alweer een aantal weken geleden, maar toch willen we
even terugblikken op de gezellige vrijetijdsmarkt op 4 september.
Claudia en Rianne hebben tijdens
de vrijetijdsmarkt samen met
enkele andere mama’s onze
stichting kunnen promoten.
Bedankt May, Maja en Elvira voor
jullie hulp tijdens deze middag.
Het doel was om Stichting Mama’s
Club Elst meer naamsbekendheid
te geven en om nieuwe mama’s te
verwelkomen. Ons nieuwe logo is
gepresendeed en onze nieuwe
flyers werden voor het eerst
uitgedeeld.
Denise van Voedselbank wageningen
hebben we bereid gevonden om
voor ons te schminken, dankjewel.
Voor een kleine bijdrage in de
spaarpot van Stichting Mama’s Club
heeft zij prachtige gezichtjes (en
armen) beschilderd. Ook konden
kinderen een kleurplaat inkleuren.
Bij inlevering kregen ze natuurlijk
een leuk kadootje.
We hebben contacten gelegd met andere verenigingen,
stichtingen, clubs en instellingen. Ook de wethouder van
gemeente Overbetuwe kwam een praatje maken, hij was
erg positief over ons initiatief.
Vol inspiratie voor nieuwe samenwerkingen en ideeën
voor activiteiten voor het nieuwe seizoen hebben we aan
het einde van de dag onze spullen weer ingepakt.
Het was een succesvolle middag.

Pieten op bezoek
Ook dit jaar kan Stichting Kanjers Elst een Pietenbezoek bij jou
thuis verzorgen. De volledige opbrengst gaat naar Stichting
Ambulance Wens. Wil je ook een Pietenbezoek reserveren?
Bekijk voor meer informatie de advertentie op pagina 7.

Ken jij Buurtgezinnen al?:
Binnenkort zal tijdens een van de speelochtenden Titia Kroep
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.

Activiteit: Voorleesochtend, bibliotheek Elst
Datum: zaterdag 3 september
Deze keer heeft Jacqueline voorgezelen uit drie verschillende
boekjes. De kinderen hebben ademloos zitten luisteren. Tevens
hebben we deze keer een oproep gedaan: wil jij ook een keer
op de prachtige voorleesstoel plaats nemen? Via ons of via de
bibliotheek kun je je aanmelden als vrijwilliger om te voorlezen.
Activiteit: Speelochtend, bso De Zee
Datum: vrijdag 9 september
Reactie: Martine (mama van Sam)
Sam heeft een hele fijne speelochtend gehad bij BSO de Zee.
We zijn er al vaker geweest en de grote parkeergarage en de
vele auto’s waren wederom een succes. Ik heb een keer
geprobeerd om thuis ook zo’ n garage (met hele grote planken)
te maken, maar op de ene of andere manier is het thuis dan
toch minder leuk. Daarna nog even de grote speeltent in en om
dan toch weer terug te keren bij de auto’s, die netjes
in een rijtje geparkeerd werden samen met een ander jongetje.
Kortom, een hele ontspannen ochtend!
Activiteit: Crea avond
Datum: woensdag 21 september
Waar: Thuis bij Jolanda
Reactie: Rianne
Omdat deze activiteit pas later was ingepland stond het niet
vermeld in de vorige nieuwsbrief. Maar dat mocht de pret niet
drukken: de tafel was helemaal gevuld. Acht mama’s waren
aanwezig. Er werd druk gehaakt, patronen geknipt, foto’s
ingeplakt en baby/groeiboek bijgewerkt. (Tja, als je de
plakboeken van je kinderen niet bijhoudt, komt het er later ook
niet meer van.) Maar natuurlijk werd er vooral gezellig
bijgekletst. Kom jij de volgende keer ook?
Activiteit: Pannenkoekenpicknick, Park de Wuurde
Datum: Zondag 25 september
Reactie: Nadine (mama van Louane)
Wat een genot! Zondag 25 september heeft de Mama’s Club een
pannenkoeken picknick georganiseerd voor het hele gezin.
Naast natuurlijk heerlijke pannenkoeken (op een stokje :-))
waren er voor de kinderen genoeg leuke dingen te doen, zoals
stoepkrijten, bellen blazen, bowlen, blikken omver gooien en
nog veel meer. Ondertussen konden de ouders lekker bijkletsen.
Het was een hele gezellige ochtend!

Activiteit: Speelochtend, bso Elmobende
Datum: woensdag 28 sept
Lekker een rustige ochtend. Er waren vier moeders en vier
kinderen. De kinderen hebben leuk op de hal gespeeld.
Het podium was favoriet en de kinder wc’s werden bekeken...
De jongste had een kraan gevonden: lekker spetteren!
Activiteit: Speelochtend, bso Het Strand
Datum: woensdag 12 okt
Een speelochtend op het strand wordt altijd goed bezocht. De
kinderen zijn natuurlijk dol op de trampolines! De mama’s
hebben de koffie en thee megenomen naar de knutseltafels
zodat ze tijdens het kletsen toch nog zicht hebben op de
kinderen. Ook de deur naar de super-grote-mega-zandbak werd
nog geopend. Het strand heet niet voor niks ‘het Strand’! Kom
je ook een keer kijken?
Activiteit: Borrelavond, Restaurant ODE
Datum: Donderdag 20 oktober, 20:00
Reactie: Amanda
Met het voornemen om even één drankje te doen en maar een
uurtje te blijven, ging ik naar de borrelavond in Ode. De tafel
zat al bijna vol, maar met een extra stoel er bij was er ook nog
een plekje voor mij. Na een “stoelendans” uiteindelijk met
iedereen even bijgekletst. Ook leuk om weer twee, voor mij,
nieuwe leden te ontmoeten. Het was een hele gezellige avond
met een hapje en drankje. Uiteindelijk ging ik natuurlijk als
laatste naar huis rond een uurtje of 22.30.
Activiteit: Naar het bos, Kabouterroute
Datum: Woensdag 26 oktober, 9:30
Reactie: Afgelast i.v.m. te weinig aanmeldingen.
Activiteit: speelochtend, bso Simsalabim
Datum: donderdag 27 okt
Reactie: Stephanie (mama van Lennart)
Vandaag was de speelochtend bij Simsalabim, echter waren alle
ruimtes bezet. Geen ramp, we konden terecht bij Dreumesland.
Ook een hele leuke ruimte met een mooie grote tafel om te
knutselen. Er waren potloden, krijtjes, stiftjes, sjablonen, alles
om heerlijk in Herfst thema te knutselen. Het was wel even
zoeken waar we koffie of thee konden krijgen maar Jacqueline
wist het te regelen!
Verder kon er heerlijk gespeeld worden met de grote keuken, de
auto’s en garage maar ook een prachtige grote bak met mais
met kleine bakjes en schepjes. Overal was er mais terug te
vinden maar de kinderen hebben er van genoten. Het was weer
een geslaagde ochtend. Op naar de volgende speelochtend.
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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 november en december
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 11 nov

Locatie

Host

bso De Zee (Kikkerkoning)

Jacqueline

donderdag 24 nov kdv Kiekeboe (Skar)

Claudia

woensdag 7 dec

bso Het Strand (Kikkerkoning) n.t.b.

maandag 19 dec

kdv Mik Mak (Skar)

n.t.b.

Activiteit: Crea avond
Datum: donderdag 3 november, 20:00 - 22:00
Waar: Thuis bij ...
Kom met je projectje naar het crea café en kom al kletsend een
stukje verder. Foto’s inplakken, recepten sorteren, patronen
knippen of nog even wat werk afmaken op je laptop? Het kan
allemaal!
Kosten: 1 euro voor de gastvrouw
Aanmelden via Evite: maximaal 8 mama’s
Activiteit: Voorleesochtend
Datum: Zaterdag 5 november, 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: Gratis (koffie/thee op eigen kosten)
Activiteit: Muziek op schoot door Claudia Wijers
Datum: Zaterdag 12 november, 9:00 of 10:00
Waar: Balletzaal De Helster, Schubertstraat 1 Elst
Een gratis proefles, van de Muziek op Schoot-cursus. Tijdens de
les van ongeveer 40 minuten zing, beweeg, speel en luister je
samen met je kind. Zelf muziek maken gebeurt met de stem,
handen, voeten en met eenvoudige muziekinstrumenten.
Kosten: eerste les = gratis proefles
Meer info vind je op pagina 10.

Activiteit: Sinterklaas dobbelavond
Datum: vrijdag 25 november
Waar: De Wieken
De ‘beruchte’ Sinterklaas dobbelavond is inmiddels gepland. Een
hilarische avond waarbij het een verrassing is met wat je naar
huis gaat.
De voorbereiding: Koop 2 kadootjes, samen 3 euro. Pak 1
kadootje van je zolder, schuur of rommelkast. En plak op ieder
kadootje een hint. Je brengt dus 3 kadootjes in het spel in.
Kosten: €2,- per mama voor koffie, thee en wat lekkers.
Activiteit: Crea avond
Datum: Hopelijk lukt het om in december ook nog een crea
avond of haakworkshop in te plannen.
Houd facebook, onze website en evite in de gaten!
Activiteit: Voorleesuurtje
Datum: Zaterdag 7 januari, 10:15 - 11:00
Door: Dionne
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).
Meer informatie over de geplande activiteiten vind je op onze
website en in de betreffende uitnodiging (Evite).

Oproep
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? Mail ons op activiteiten@
mamasclubelst.nl

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.

Contact
Heb je geboortenieuws, of
een ander berichtje voor in
de nieuwsbrief?
Stuur deze per e-mail naar
nieuwsbrief@mamasclubelst.nl

www.mamasclubelst.nl

Is jouw dreumes/peuter ook zo
dol op muziek en dansen?
Kom naar de gratis proefles Muziek op Schoot
Binnenkort start Claudia Wijers met het geven van een nieuwe
cursus Muziek op Schoot. Muziek-op-Schoot is bedoeld voor
jonge kinderen tot 4 jaar met hun (groot)ouders/verzorgers.
Tijdens de les van 40 minuten zing, beweeg, speel en luister je
samen met je kind. Er is een vaste opening en afsluiting die de
kinderen al na enkele lessen blij herkennen. Daartussen zijn er
diverse liedjes en spelletjes over allerlei dagelijkse dingen,
aankleed- en opruimliedjes, seizoensliedjes, troostliedjes en
bewegingsspelletjes.
Zelf muziek maken gebeurt met de stem, handen, voeten en
met eenvoudige muziekinstrumenten zoals trommeltjes,
schudkokers, bellenbandjes, ritmestokjes en divers
spelmateriaal zoals sjaaltjes, bad-eendjes, vinger-poppetjes en
blokken. Zo biedt een cursus Muziek-op-Schoot ook inspiratie
om thuis met je kind te spelen en zingen. De liedjes krijg je
mee om thuis te kunnen oefenen.
Kosten: € 63.00 voor 6 lessen, eerste les = gratis proefles *
Start: 12 november t/m 24 december
Tijd: 9.00 of 10.00, afhankelijk van het aantal aanmeldingen
Locatie: Balletzaal De Helster, Schubertstraat 1 Elst
Voor meer informatie en aanmelding:
Claudia Wijers 06-13077372 / cpf.wijers@gmail.com
* Via Evite ontvang je een uitnodiging van Mama’s Club
Elst voor de gratis proefles op 12 november. Meld je snel
aan, zodat wij het aantal deelnemers aan de docent
kunnen doorgeven. Wil je je aanmelden voor de cursus,
dan kun je contact opnemen met Claudia Wijers.

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. We delen regelmatig
andere ideeën voor uitjes of een knutselidee.
url: https://www.facebook.com/mamasclub.elst/
Ook hebben we een besloten groep: “prikbord • Stichting
Mama’s Club Elst”. Als je je aanmeld als lid krijg je tevens een
uitnodiging om je aan te sluiten bij deze facebook-groep (url:
http://bit.ly/mce-groep). Hier kun je makkelijk contact leggen
met andere leden, (speel)afspraken maken of spullen ruilen of
(uit)lenen.

• advertentie •

KOM KIJKEN

KINDEROPVANG IN ELST
BSO Boomhut
Dagopvang Tante Kers

Dagopvang Eigenwijs

Dagopvang Kiekeboe

Dagopvang Mikmak

babygroepen (0 - 2 jaar)
VVE-locaties

BSO Simsalabim

peutergroepen (2 - 4 jaar)

07.30 - 18.30uur

0900 - 235 75 27

verticale groepen (0 - 4 jaar)

fantastische binnen- én buitenruimtes

bevlogen professionele medewerkers

skar.nl

Maak een slinger van

Vrolijke herfstblaadjes

inkleuren versieren uitknippen

