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

tot en met 12 jaar!

NR 3 • MEI 2017

Voorwoord

Het was vandaag, op de laatste dag van april, heerlijk 
weer! Dus een perfecte middag om eens een ijsje te gaan 
eten bij die nieuwe ijssalon in het dorp! Nou, het weer én 
het ijsje smaakten naar meer... 

Lente betekent blij nieuws: er zijn twee spruitjes geboren! Er 
zijn er ook alweer een paar onderweg: de laatste loodjes 
(succes mama’s!) halverwege (lekker genieten!) of nog héél pril 
(gefeliciteerd!). Tijdens mijn eerste zwangerschap (en nu weer) 
kon ik geen genoeg krijgen van ijsjes, vandaar dat deze keer 
een recept deel. Ik ga ze zeker samen met Belize uitproberen, 
ben erg benieuwd hoe ze gaan smaken, testen jullie mee? 

Hopelijk komen er nog meer van die prachtige dagen zoals 
vandaag, dan kunnen we er heerlijk van profiteren: lekker op de 
fiets stappen op weg naar de kinderboerderij – wie gaat er mee?

In deze nieuwsbrief vind je natuurlijk ook de vaste onderdelen: 
een terugblik op de activiteiten die geweest zijn, en een planning 
van de komende twee maanden. 

Rianne Bakker 
namens het bestuur 

 Begin juli wordt de volgende nieuwsbrief verstuurd. 

Agenda in het kort

Zaterdag 6 mei
Voorleesochtend Bibliotheek

Donderdag 11 mei
Borrelavond ‘t Wapen van Elst

Vrijdag in mei
Crea-avond  info volgt via Evite

Maandag 15 mei
Speelochtend Kiekeboe

Dinsdag 23 mei
Naar de kinderboerderij

Dinsdag 30 mei
Speelochtend De Zee

Zaterdag 3 juni
Voorleesochtend Bibliotheek

Donderdag 15 juni
Speelochtend Simsalabim

Woensdag 28 juni
Speelochtend ‘t Strand

Vrijdag 14 juli
Speelochtend Eigenwijs

Meer informatie over de geplande 
activiteiten vind je verderop in 
deze nieuwsbrief.
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nieuwe gezichten
Ook deze editie verwelkomen wij 
weer nieuwe mama’s (en 
kindjes). Sommigen hebben we 
al kunnen ontmoeten op de 
afgelopen activiteiten. 

Er blijven steeds weer nieuwe 
aanmeldingen binnenkomen!
We zien jullie graag tijdens onze 
activiteiten, om kennis te maken 
met elkaar!

Nieuwe activiteiten 
Intussen zijn we druk met het 
regelen van nieuwe activiteiten. 
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.

Tips & suggesties
Heb je zelf suggesties voor een 
activiteit? Misschien kun jij 
andere mama’s meer vertellen 
vanuit jouw eigen vakgebied!
Of 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 dan op 
activiteiten@mamasclubelst.nl.

beschuit met muisjes

Mama Dafna en mama Amanda zijn de afgelopen tijd 
allebei voor de tweede keer moeder geworden!

Roze muisjes voor Dafna: 

Eléonora is geboren
op 4 maart

Blauwe muisjes voor Amanda:

Lucas is geboren 
op 23 april 2017

Nogmaals gefeliciteerd & alle goeds toegewenst!

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.



KOM KIJKEN

 babygroepen (0 - 2 jaar)  peutergroepen (2 - 4 jaar)  verticale groepen (0 - 4 jaar)  

 VVE-locaties  07.30 - 18.30uur  fantastische binnen- én buitenruimtes

 0900 - 235 75 27  bevlogen professionele medewerkers  skar.nl 

Dagopvang Kiekeboe

Dagopvang Tante Kers

BSO Boomhut

Dagopvang Mikmak BSO Simsalabim

Dagopvang Eigenwijs

KINDEROPVANG IN ELST

• advertentie •
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reaCTIES activiteiten

Activiteit: Voorleesochtend (Tilly)
Datum: Zaterdag 4 maart
Deze keer kwam Tilly voorlezen, voor haar was het de eerste 
keer dat ze voor ons op de grote voorleesstoel plaatsnam. De 
kinderen zaten aandachtig te luisteren, hoewel tegen het einde 
ze niet meer konden stilzitten. Dat zijn we gewend, en dat is 
helemaal prima! Al met al was het een geslaagde 
voorleessessie.

Activiteit: Haak avond
Datum: maandag 6 maart
Ben je een gevorderde haakster of haakte je voor het eerst 
aan? Het was wederom een gezellige avond. Aan de ene kant 
van de tafel legden Ilse en Marit de basis uit: van een ketting 
van lossen tot het eerste bloemetje! Het lukte (bijna?) iedereen!  
En de rest ging lekker verder met haar projectje.

Marit had gezorgd voor een tafel vol lekkers en heel veel 
knuffels om de anderen mee te inspireren :) Dankjewel voor de 
gezellige avond!

Activiteit: Speelochtend (bso De Zee)
Datum: dinsdag 7 maart
Wat was het weer een gezellig speelochtend! Er was 1 jongen 
tussen alle meisjes. Het ene meisje nam oma mee en een ander 
meisje nam papa mee! De kindjes hebben echt leuk samen 
gespeeld in het winkeltje of het huis. Even kleuren tussendoor, 
met wat te drinken rustig aan tafel. Daarna weer in het zadel 
om op het stokpaard rondjes te rennen! De babypoppen werden 
goed verzorgd, er werden ijsjes uitgedeeld en de auto’s in de 
garage zijn allemaal weer gekeurd.

Deze ochtend hebben we ook kennisgemaakt met een nieuw 
gezicht, welkom Linda & Rosalie. Tot de volgende keer!

Activiteit: Workshop kinder EHBO 
Datum: donderdag 23 maart
Reactie: Nadine
Toen ik via de Evite een uitnodiging kreeg om te kunnen 
deelnemen aan een verkorte cursus kinder EHBO van 2 uur, heb 
ik mij gelijk aangemeld. Ik heb zelf verder nog nooit een EHBO 
cursus gevolgd en met een kleine dreumes die nog wel eens 
onhandig kan zijn, geeft het vertrouwen om in grote lijnen te 
weten wat te doen mocht ze bijvoorbeeld vallen of verbranden. 

De cursus werd gegeven in een zaaltje en er was koffie en thee 
aanwezig. De basis begrippen die voorbij kwamen waren: wat te 
doen bij verbranding, als je kind valt, inname van medicatie of 
huishoudmiddelen, verdrinking, verstikking en reanimatie. 
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Er werd bij elk onderwerp afbeeldingen getoond en ons 
gevraagd wat we dachten te zien. Daarna gingen we dieper op 
de stof in (wat wel of juist niet te doen) en er was genoeg 
mogelijkheid om vragen te stellen. Bij het onderdeel reanimatie 
werd ons zelfs voorgedaan op een pop hoe te reanimeren bij 
een baby en bij een groter kind/volwassen.  

Ik vond het een zeer leerzame ervaring en ben ook erg blij dat 
de Mama’s Club dit mogelijk heeft gemaakt. Ik ben zeker van 
plan om in de nabije toekomst een volledige cursus (kinder) 
EHBO te gaan volgen. 

Activiteit: Speelochtend (kdv tante Kers)
Datum: vrijdag 24 maart
Reactie: Stephanie (mama van Lennart)
Vanochtend een heerlijke speelochtend bij Tante Kers gehad. 
Eerst even lekker binnen wat drinken en fruit eten en met de 
blokken spelen en daarna heerlijk de grote tuin ingegaan. De 
kids zagen we niet meer, op de fietsjes, in de zandbak en in het 
doolhof. En de mama’s genoten in het heerlijke zonnetje! Het 
was weer een geslaagde ochtend!

Activiteit: Voorleesochtend (Dionne)
Datum: Zaterdag 1 april
Deze keer een grote opkomst! Of dat er de oorzaak van was, of 
dat er iets in de lucht hing; de kinderen leken wat onrustiger 
deze keer. Een paar kindjes kropen gezellig naar voren om toch 
goed naar de verhalen te kunnen luisteren en de mooie plaatjes 
te kunnen bekijken. Tot volgende maand!

Activiteit: Speelochtend (bso ‘t Strand)
Datum: woensdag 5 april
Reactie: Mariska (mama van Sabeau en Romario)
Wat een feestje is deze locatie toch! Sabeau en Romario 
vermaken zich prima hier. Ook waren er wat nieuwe mama’s 
wat altijd leuk is.
Even samen praten als moeders onder elkaar terwijl de kinderen 
vrolijk rondhuppelen. 

Activiteit: Crea avond
Datum: vrijdag 7 april
Een volle tafel tijdens de crea avond bij Marleen thuis. Het 
bestuur had nog wat voorbereidingen te doen voor het 
paaseieren zoeken, dus enkelen hebben gezellig de paaseieren 
versierd voor de aankomende paasactiviteit. De andere dames 
haakten aan een slang, rokje of knuffeltje... en versierden ook 
een eitje!

Activiteit: Paaseieren zoeken
Datum: Maandag 17 april
Reactie: Michelle (mama van Jill)
Zie pagina 9.



• met dank aan •

Plaats bij je bestelling ‘MCE2017’ in het 
vak opmerkingen en ontvang 10% korting* 
op een gepersonaliseerd blokkendoosje! 

*Vraag naar de voorwaarden

Grat is lever ing in Elst !

www.strikjeerom.nl

origineel en persoonlijk cadeau
geboorte • doop • eerste verjaardag 

handbeschilderd

• advertenties •
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OP DE AGENDA

Speelochtenden in mei en juni
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 - 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

maandag 15 mei kdv kiekeboe (SKAR) Marleen

dinsdag 30 mei De Zee (Kikkerkoning) Rianne

donderdag 15 juni kdv Simsalabim (SKAR) Jacqueline

woensdag 28 juni ‘t Strand (Kikkerkoning) Nadine

vrijdag 14 juli kdv Eigenwijs (SKAR) ?

Zoals je ziet zijn de speelochtenden vanaf nu telkens 
gepland in een even week. Uiteraard zijn deze data onder 
voorbehoud. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, houd 
daarom altijd de Evite (email) in de gaten voor de juiste 
dag en locatie.

Voorlezen in de bibliotheek
De voorleesochtenden die we de afgelopen maanden 
organiseerden in samenwerking met Bibliotheek Elst bleken een 
succes. Daarom hebben we besloten om deze nu elke maand in 
te plannen. Elke éérste zaterdag van de maand is er een 
“voorlees uurtje”. Deze activiteit is openbaar, iedereen is 
welkom: mama’s, papa’s, broertjes, zusjes, buurkindjes, 
neefjes, vriendinnetjes, etcetera. 
Er worden 2 of 3 boekjes voorgelezen, deze zijn geschikt voor 
de peuter- en kleuterleeftijd. 
Na het voorlezen krijgen alle kinderen een leuke kleurplaat mee 
naar huis.
Waar: Bibliotheek Elst
Kosten: Gratis (koffie/thee op eigen kosten)

We zijn op bezoek in de bibliotheek. We vragen ouders om hun 
eigen kinderen in de gaten te houden.

De eerstvolgende voorleesochtenden
Zaterdag 6 mei, 10:15 - 11:00 
Zaterdag 3 juni, 10:15 - 11:00

Evite
Via Evite krijgen de leden de 
mogelijkheid om zich aan te 
melden voor een activiteit. 
Deze digitale uitnodiging 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 
deelnemers.

Kom eens vrijblijvend 
kennismaken op bijvoorbeeld 
een speelochtend. 
De eerste keer is altijd gratis.
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Activiteit: Kinderboerderij
Datum: Dinsdag 23 mei  
Waar: Kinderboerderij de Kroon óf de Korenmaat Arnhem
Als het deze dag mooi weer is om op de fiets te stappen, gaan 
we lekker naar de kinderboerderij. Zin om mee te gaan? Houd 
de avond van te voren Facebook (ons prikbord) in de gaten om 
een tijdstip en plek af te spreken.
Kosten: Toegang is gratis, je zorgt zelf voor vervoer (fiets of 
auto) en eventueel drinken en wat lekkers.

Mama avonden

Activiteit: Crea avond
Datum: volgt nog, 20:00
Waar: adres 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 onze crea avond en al kletsend kom je vast 
een stukje verder. Het is bij een van de mama’s thuis en zij 
zorgt voor koffie, thee en wat lekkers.
Kosten: € 1,- voor de gastvrouw 
Er is een maximum van 8 mama’s.

Activiteit: Borrelavond
Datum: donderdag 11 mei, 20:00
Waar: ’t Wapen van Elst
Een avondje uit voor mama’s! Gezellig kletsen onder het genot 
van een lekker drankje.
Kosten: consumpties voor eigen rekening

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

SAVE THE DATE

Activiteit: Familie-picknick
Datum: zondag 9 juli

Locatie/tijd/kosten: details volgen nog
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Paaseieren zoeken & even voorstellen

Hallo allemaal, 

Ik ben een nieuw lid van de 
Mama’s club. Mijn naam is 
Michelle en mijn dochter van 
bijna 3,5 heet Jill. Ik hoorde 
via Mariska van jullie club en 
na enige research ben ik 
enthousiast geworden. Wat 
een leuke activiteiten worden 
er georganiseerd voor de kids! 
En voor mij is het een leuke 
informele manier om in 
contact te komen met andere 
ouders in de omgeving.

Met Pasen was onze 2e keer dat we aanwezig waren en ook dit 
was goed georganiseerd. Jill vond het zoeken erg leuk en vooral 
ook het paaszakje met lekkers - onze complimenten

Wat ik ook heb gemerkt is dat er openheid tussen de ouders is 
en dat is erg prettig als “nieuweling”.

Ga vooral zo door & tot de volgende keer! 

Groetjes van ons, Jill & Michelle

<<<< Had de paashaas de eitjes te makkelijk verstopt? Ze 
waren in ieder geval binnen no-time gevonden. Na een pauze 
met limonade en koekjes volgde nog een zoek-ronde. Daarna 
was er genoeg tijd over om lekker te spelen in de speeltuin, alle 
kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Na afloop zorgden 
de aanwezige papa’s ervoor dat er geen rommel achterbleef!
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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 
activiteiten kun je andere moe-
ders en kinderen ontmoeten en 
maak je deel uit van een actief 
netwerk. 

Deze nieuwsbrief verschijnt 
tweemaandelijks.

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 foto-
graaf 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 activi-
teiten, 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

RECEPT gezonde ijsjes

Voor de bereiding is een ijsmachine een uitkomst, dan 
zijn ze dan letterlijk in een handomdraai klaar. Natuurlijk 
kun je ook gewoon de ouderwetse ijsmalletjes gebruiken 
en deze even in de vriezer leggen.

BANANA CHIA CHOCO 
Nodig: 1 banaan, 200 ml amandelmelk (of kokosrijstmelk 
mocht je allergisch zijn voor noten), 1 a 2 el griekse yoghurt,  
2 tl honing, 1 tl chiazaadjes, 1 tl rauwe cacaopoeder. 
Bereiden: pureer de banaan samen met de amandelmelk en  
de yoghurt tot een glad mengsel. Eventueel wat honing erbij. 
Gebruik je kokosrijstmelk dan hoeft dat niet, deze is al zoet 
genoeg. Schenk dit in de ijsjesmal en roer er op het laatst nog 
wat chiazaadjes en rauwe cacaopoeder door voor het mooiste 
effect (bewaar wat cacaopoeder). Strooi ook nog wat 
cacaopoeder over de ijsjes heen net voor je ze serveert.

POPEYE-SICLES 
Nodig: 250 gram spinazie, 2 sinaasappels, 1/4 komkommer,  
1 el honing, beetje citroensap. 
Optioneel: peer of kiwi voor iets meer zoet. 
Bereiden: juice de spinazie en de komkommer. Meng dit sap 
met het sap van de sinaasappels en een beetje citroen. Pureer 
hier eventueel nog een peer of kiwi doorheen. Breng op smaak 
met wat honing en giet in de vormpjes.

SUPER SNEL BANANEN IJS 
Nodig: 2 a 3 bevroren bananen, 1 el honing of ahoornsiroop, 
handje walnoten, water of rijstmelk of notenmelk. 
Bereiden: pureer de bevroren banaan met de zoetstof en melk 
naar keuze tot een romige substantie. Niet te lang want dan 
smelt het erg snel. Hak de walnoten fijn en roer deze er door. 
Zet het ijs eventueel nog even terug in de vriezer.

Deze recepten zijn afkomstig uit het boek ‘Easy Peasy’.

Easy Peasy – kookboek vol gezonde inspiratie voor ouders van de allerkleinsten. 

Auteurs: Claire van den Heuvel en Vera van Haren  www.easypeasykids.nl



Maak je eigen ijsje

tekenen inkleuren versieren
Stuur een foto van jouw tekening naar nieuwsbrief@mamasclubelst.nl

Wat is jouw lievelings kleur?

Welke smaak vind jij het lekkerste?

Versier jouw ijsje zo mooi als je maar kunt 

bedenken en stuur ons een foto van het resultaat!


