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

Agenda in het kort
Zondag 9 juli
Familiepicknick Park De Wuurde
Vrijdag 14 juli
SpeelochtendEigenwijs
Zaterdag 2 september
VoorleesochtendBibliotheek
Zondag 3 september
VrijetijdsmarktDorpsstraat
Begin september
KlusworkshopArnhem
Zaterdag 16 september
VoorleesochtendBibliotheek

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

Zomer, zon en poepluiers
De zomer is begonnen en het is aftellen tot de vakantie!
De afgelopen weken hebben we al flink van de zon
kunnen genieten. Nu dan even niet, maar ach die
afwisseling is juist ook wel lekker.
De afgelopen maanden ben ik weinig bij activiteiten aanwezig
geweest. Op 1 mei is namelijk ons dochtertje Anna geboren! Ik
blijf het bizar vinden dat er gewoon een klein mensje uit je buik
kan komen, echt een wonder. Heerlijk weer zo’n kleintje om
mee te knuffelen! Noa is erg blij met haar zusje. Al heeft ze al
wel een paar keer geroepen dat de baby terug in de buik moet:
“uhhm, liever niet schatje!” Deze zomervakantie ga ik nog even
genieten van mijn verlof en onze 2 meisjes. Want (heel cliche,
maar wel waar) wat worden ze toch snel groot!
In de zomer is het even wat stiller met activiteiten maar achter de
schermen zijn we al druk met plannen voor het nieuwe seizoen.
Natuurlijk is er op 9 juli de jaarlijkse familiepicknick om het
seizoen af te sluiten en de zomervakantie in te luiden.

Claudia Holla
namens het bestuur
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In september wordt de volgende nieuwsbrief verstuurd.

Beschuit met muisjes

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.

Hoera, het is weer tijd voor beschuit met ROZE muisjes.
Mama Claudia - zoals ze zelf al vertelde in het voorwoord en mama Linda zijn de afgelopen tijd allebei voor de
tweede keer moeder van een dochter geworden!
Via deze weg willen wij hun (en papa’s en trotse grote
zussen) dan ook feliciteren & alle goeds toewensen!

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.

Gefeliciteerd Claudia

Gefeliciteerd Linda:

Anna is geboren

Annefleur is geboren

op 1 mei

op 21 juni 2017

Heb jij ook geboortenieuws?
Stuur een berichtje naar nieuwsbrief@mamasclubelst.nl

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/

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!
Een aantal mama’s stellen zich verderop (p. 12) in deze
nieuwsbrief aan jullie voor.
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reaCTIES activiteiten
Activiteit: Voorleesochtend (door Jacqueline)
Datum: Zaterdag 6 mei
Het was een drukke ochtend. Er was een grote opkomst
waardoor we zelfs wat extra stoelen moesten neerzetten.
Jacqueline heeft mooie platen uit de vertelkast laten zien en de
kinderen hebben aandachtig geluisterd. Na drie verhaaltjes zat
deze voorleesochtend er weer op. En behalve de kinderen waren
ook de ouders erg positief en enthousiast.
Activiteit: Borrelavond
Datum: Donderdag 11 mei
Reactie: Nadine
Op donderdagavond 15 mei was er een borrelavond
georganiseerd voor de mama’s bij het Wapen in Elst. Het was
voor mij de eerste keer dat ik hier heen ging. Het was erg
gezellig en ook leuk om eens andere moeders te leren kennen
die niet naar de speelochtenden komen. We zijn goed verwend
met een grote schaal vol met heerlijke hapjes. Zeker voor
herhaling vatbaar!
Activiteit: Speelochtend Kiekeboe
Datum: Maandag 15 mei
Zoals we gewend zijn was het ook deze ochtend weer gezellig
bij de soeelochtend. Mama’s konden gezellig kennismaken of
bijkletsen terwijl de kindjes samen speelden.
Activiteit: Kinderboerderij de Korenmaat
Datum: Dinsdag 23 mei
In de meivakantie was er geen speelochtend. Daarom hadden
wij een uitje naar de Korenmaat gepland. Helaas waren er
amper aanmeldingen. Ondanks dat hebben de aanwezigen zich
heerlijk vermaakt.
Reactie: Silvia (mama van Swen)
Onze beleving was goed. We hebben eerst in de speeltuin
gespeeld van de kleine glijbaan en op het wippaardje gezeten.
Het was wel jammer dat er niet meer speeltoestellen voor de
kleintjes waren. Daarna zijn we bij de cavia’s gaan kijken en bij
de kippen. In de grote schuur waren alleen de kleine varkens.
De grote varkens waren buiten, die kon je aaien maar dat
durfde Swen niet. Toen we verder gingen om de geiten te
bekijken kwamen we de pomp en de modder bij het struinpad
tegen. Daar zijn we blijven hangen. Gelukkig had ik een extra
rompertje in de tas, want hij was helemaal bruin.
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Activiteit: Speelochtend De Zee
Datum: Dinsdag 30 mei
Reactie: Lonneke (mama van Sven en Liva)
Vandaag hebben wij voor het eerst meegespeeld bij de
speelochtend bij De Zee. Mijn zoontje van bijna 2 vond het
geweldig! Lekker spelen met het keukentje, de vele auto’tjes,
het winkeltje en natuurlijk met alle andere kindjes! De moeders
konden ondertussen gezellig met elkaar kletsen. Wij gaan zeker
vaker naar deze leuke speelochtenden!
Activiteit: Voorleesochtend (door Elvira)
Datum: Zaterdag 3 juni
Deze zaterdag schoven er nieuwe gezichten aan tijdens onze
voorleesochtend. Iedereen is welkom natuurlijk en soms kom je
zomaar om boekjes uit te kiezen en mag je gezellig
aanschuiven! Deze keer vielen de kindjes met hun neus in de
boter, want Elvira las heel levendig voor! Haar verhalen kwamen
tot leven door gebruik te maken van verschillende stemmetjes.
De grote voorleesstoel stond in de hoek en Elvira zat gezellig bij
de kinderen op de grond.
Activiteit: Speelochtend Simsalabim
Datum: Donderdag 15 juni
Donderdag 15 juni was er weer een speelochtend bij
Simsalabim. We zaten in een leuke kamer met een speeltent en
er waren grote speelblokken voor de kinderen om mee te
spelen. Het was een rustige ochtend met 3 mama’s en 4 kids,
maar zoals altijd ook weer erg gezellig.
Activiteit: Crea avond
Datum: 26 juni
Reactie: Marleen
Deze vrijdagavond mochten we aan de tafel van mama Jolanda
aanschuiven. Ze had het extra gezellig gemaakt met allemaal
lekkere hapjes. We hadden een klein clubje, maar wat was het
gezellig. De lockmachine kwam te voorschijn en er werd
gehaakt. Onze laatste deelneemster heeft leuke afrika-kettingen
voor het goede doel gemaakt. Tot de volgende avond dames.
Activiteit: Speelochtend ‘t Strand
Datum: Woensdag 28 juni
Reactie: Nadine (mama van Louane)
Ik vind het altijd heerlijk om hier heen te gaan. Lekker veel
ruimte voor de kinderen om te racen op fietsjes. En ze zijn niet
weg te slaan bij de jumbo trampolines! Geeft ons mama’s de
tijd om heerlijk bij te kletsen met een kopje koffie of thee.
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Activiteit: Voorleesochtend (door Hannie en Dionne)
Datum: Zaterdag 1 juli
Reactie: Jacqueline (mama van Zoë en Yentl)
Het is altijd spannend om op de grote voorleesstoel te zitten,
voor de eerste keer. Deze zaterdag waren er dan ook twee
voorleesmama’s.
Hannie las voor uit een verhaal over een muisje. Er stonden
prachtige tekeningen in het boek. Ineens dook er een muishandpop op. Wat een leuke verassing was dat! De kinderen en
de ouders keken aandachtig en zaten lekker in het verhaal.
Dionne las een verhaal over super papa’s. De kinderen
luisterden vol spanning en reageerden spontaan.
Voor het laatste boekje was het voor de allerkleinsten wel
genoeg geweest. Maar er zijn altijd wil kinderen die er nóóit
genoeg van krijgen. De kinderen kropen nog dichterbij en
samen werd er driftig gewezen en gezocht in een groot
zoekboek.
Vooral de knuffelmuis viel goed in de smaak bij mijn meiden en
het boek over papa’s bleek favoriet. Het was weer een
geslaagde voorleesactiviteit met een gezellige opkomst!

Terugblikkend op het afgelopen voorlees-seizoen, kunnen
we stellen dat de voorleesochtenden een succes zijn!
De samenwerking tussen Bibliotheek Elst en Stichting Mama’s
Club Elst verloopt ook erg fijn. Daarom hebben we samen
besloten om in het nieuwe seizoen nog meer voorleesochtenden
te plannen: elke twee weken – op zaterdag – is er een voorleesochtend in de bibliotheek.
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• met dank aan •

www.strikjeerom.nl
origineel en persoonlijk cadeau
geboorte • doop • eerste verjaardag
handbeschilderd
Plaats bij je bestelling ‘MCE2017’ in het
vak opmerkingen en ontvang 10% korting*
op een gepersonaliseerd blokkendoosje!
*Vraag naar de voorwaarden

Gratis levering in Elst!

zomerAGENDA
Er staan 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.
Wellicht plannen we tussendoor
extra activiteiten, dus blijf je
mailbox (Evite) en onze
facebookpagina (en prikbord)
in de gaten houden.
Tip voor de thuisblijvers:
Ons ‘prikbord’ op facebook is
ook beschikbaar om onderling
speelafspraken te maken of uitjes
te plannen.

OP DE AGENDA

Datum: Zondag 9 juli, 10:30 tot 12:00
Locatie: Het eendenparkje bij De Wuurde
(navigatie: De Wuurde 5, Elst)
Kosten: Gratis

zondag 9 juli
is de jaarlijks terugkerende

familiepicknick
Dat wordt smullen!

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.

We gaan dit jaar naar het eendenparkje bij De Wuurde. Het hele
gezin is welkom.
We vragen iedereen om iets lekkers mee te nemen voor de
picknick, om te delen (1 gerechtje zodat we niet te veel hebben,
een lekker zomers drankje mag ook).
Bij aanmelding via Evite graag in het commentaar aangeven
wat je mee gaat nemen. Zo kunnen de volgende mama’s hier op
af stemmen, zodat we niet met 10 dezelfde gerechtjes bij de
picknick zitten.
Zelf neem je een kleedje en servies mee,
wij zorgen voor spelletjes!

LET OP:
De avond van te voren bekijken we de weersvoorspellingen.
Bij grote kans op regen gaat de picknick niet door.
Dit communiceren we via email en Facebook.
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Speelochtenden in juli en augustus
In de zomervakantie zijn de scholen dicht en veel bso locaties
gesloten. Een groot deel van jullie is op vakantie. En daarom
hebben we geen speelochtenden gepland. Intussen maken we
de planning voor het nieuwe seizoen. Deze is terug te vinden in
de volgende nieuwsbrief.
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
vrijdag 14 juli

Locatie

Host

kdv Eigenwijs (SKAR)

?

Lekker vaak voorlezen
Terugblikkend op het afgelopen seizoen, kunnen we stellen dat
de voorleesochtenden een succes zijn! De samenwerking tussen
Bibliotheek Elst en Stichting Mama’s Club Elst verloopt ook erg
fijn. Daarom hebben we samen besloten om in het nieuwe
seizoen nog meer voorleesochtenden te plannen: elke twee
weken, op zaterdag, is er een voorleesochtend in de
bibliotheek.
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 2 sept – Tilly leest voor
Zaterdag 16 sept– Elvira leest voor
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Activiteit: Vrijetijdsmarkt
Datum: Zondag 3 september, van 13.00 tot 17.00
Waar: Centrum (Dorpsstraat) Elst
Na het succes van vorig jaar, wordt ook dit jaar weer de
Vrijetijdsmarkt georganiseerd, op de dag vóór de Paardenmarkt.
De markt is een 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.
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.
Meer informatie: www.vrijetijdsmarktoverbetuwe.nl

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.

Mama avonden
Activiteit: Handlettering
Waar: Nijmegen noord
Een tijdje terug hebben een aantal van jullie meegedaan aan
een workshop handletteren. Omdat er maar een beperkt aantal
plekjes beschikbaar was hebben we geprobeerd om deze
nogmaals in te plannen. Helaas is dat vóór de zomer niet meer
gelukt.
Wel zou je jezelf (met een vriendin) kunnen aanmelden bij een
workshop waar nog plek is.
Meer informatie: https://creadinda.jimdo.com/workshops/
Mogelijk dat we in het nieuwe seizoen weer een workshop van
Creadinda inplannen, maar de korting die we kregen was
eenmalig.
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Activiteit: Introductieavond klussen
Datum: Begin september
Waar: Arnhem
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 8
Kosten:
Bij 6 deelnemers:
€ 17,50 p.p, introduce € 20,- p.p
Bij 8 personen:
€ 15,- p.p, introduce € 17,50 p.p
In een workshop van 2 uur wordt er verteld over boren, pluggen
en schroeven. Hoe hang je iets op? Welke boor heb je nodig,
welke plug en welke schroef.
We gaan aan de slag in een zogenaamd ‘boorcircuit’ waarbij je
boort in allerlei soorten materiaal en diverse soorten schroef- en
boormachines kunt testen. Op deze manier kun je zien en
voelen wat er gebeurt als je in de praktijk bezig bent.
Heb je interesse? Mail ons dan via bestuur@mamasclubelst.nl
De datum moet nog vastgelegd worden.

Klussen: makkelijker dan je denkt
Veel voorkomende klussen in huis zijn een lamp of schilderij
ophangen, schilderen en behangen, een lekkende kraan
repareren, vochtplekken verwijderen. Maar hoe pak je dat aan
en welk materiaal heb je eigenlijk nodig?
Bij Mevrouw Spijker leer je dit zelfstandig en veilig zelf te doen,
onder leiding van een ervaren docente. Bijvoorbeeld omdat je
niet afhankelijk wilt zijn van anderen of omdat je er niet de
financiële middelen voor hebt om iemand in te huren.

Meer informatie over alle
geplande activiteiten vind je op
onze website en in de
betreffende uitnodiging (Evite).
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Bij de basis beginnen
De cursussen worden gegeven in een professionele werkplaats
en zijn alleen voor vrouwen. In kleine groepen, zodat er alle
ruimte is voor persoonlijke aandacht, instructie en om al jouw
vragen te beantwoorden. Daarnaast is het gezellig.
De beginnerscursus omvat vijf dagdelen en zijn een combinatie
van theorie en vooral praktijk. Door te doen leer je immers het
meest. In deze lessen maken we een werkstuk waarbij je
basistechnieken leert als timmeren, zagen, boren, plamuren en
elektra aanleggen.
Ook gaan we uitgebreid in op hoe je dit in je eigen huis kunt
toepassen, het gebruik van gereedschap en uiteraard veiligheid.
Meer informatie vind je via
www.mevrouwspijker.nl
of 06 – 4086 5333.

• 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

even voorstellen
Klasminda: “Hallo allemaal, ik ben een nieuw lid en stel me
graag even voor. Ik ben 36 jaar en nu 1 jaar mama van Iris. Ik
werk als zelfstandig diëtist, maar sinds de geboorte van Iris ben
ik vooral thuismama. Ze is flesweigeraar en geen gemakkelijke
slaper, tenzij ze tegen mama aan mag liggen of in de draagdoek.
Verder is ze een schattige dreumes. Het lijkt ons leuk om andere
mama’s met kindjes te ontmoeten. We hopen binnenkort aan te
kunnen sluiten bij een activiteit!”
Karin: “Hoi, ik ben Karin, 33 jaar en trotse huismoeder van twee
zoons, Daan (27 maanden) en Luuk (bijna 1 jaar). Ik heb me
opgegeven omdat we hier in 2015 als gezin zijn komen wonen
vanuit de Randstad en ik niet veel mensen ken. Het lijkt me
ontzettend leuk om andere moeders en hun kinderen te
ontmoeten en gezellige activiteiten te doen. Helaas kwamen de
afgelopen activiteiten niet goed uit qua planning, maar ik hoop
binnenkort met Daan en Luuk mee te doen aan een activiteit.
Tot snel?!”

Jolien: “Hallo allemaal. Ik ben nog niet zo lang lid van Mama’s
Club Elst. Graag stel ik mezelf even voor. Ik ben Jolien en ik ben
27 jaar oud. Ik werk parttime als receptioniste bij een
tandartspraktijk en verder ben ik trotse moeder van onze
dochter van 7 maanden. Ik zie erg leuke activiteiten voorbij
komen. Helaas is onze dochter hiervoor nog te klein maar het
lijkt me erg leuk om als ze wat ouder is naar de speelochtenden
te komen en bijvoorbeeld de voorleesdagen. Het lijkt me leuk
om andere moeders in Elst te ontmoeten. Hopelijk tot gauw,
groetjes Jolien”

Annemiek: “Na het goede voorbeeld van een paar andere
moeders stel ik mezelf bij deze graag voor. Mijn naam is
Annemiek en sinds maart 2015 ben ik moeder van Gabriël, en
sinds maart 2017 ook van zijn broertje Jesse. Zelf ben ik 30 jaar
en werk ik op de afdeling educatie van het Afrika Museum. Mijn
man en ik wonen samen met onze jongens in Schuytgraaf, maar
ik vind Elst ook gezellig dus vandaar ben ik toch stiekem bij de
Elst-club aangesloten. Ik ben nog niet bij activiteiten geweest
omdat ik het afgelopen half jaar niet zo mobiel was. We zijn wel
van plan naar de picknickdag te komen 9 juli. En als Jesse
straks ook op de fiets mee kan, verwacht ik gezellig vaker aan
te kunnen sluiten. Hopelijk tot ziens!”
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dankjewel juf/meester

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 moeders en kinderen ontmoeten en
maak je deel uit van een actief
netwerk.

Wil je de juf of meester bedanken aan het einde van het
schooljaar? Neemt je kleintje afscheid van het
kinderdagverblijf of wil je gewoon de leidsters in het
zonnetje zetten? Wij hebben een paar leuke zelfmaakideetjes verzameld.
Een potje (zelfgemaakte) Jam of zelfgebakken koekjes met een
persoonlijk label eraan.

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 fotograaf tijdig weten.

Een zomers drankje, een
persoonlijk bloempotje/
plantenbakje of een
zelfgemaakte sleutelhanger.

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.

Je kunt ook
namens de hele
klas een kado
geven ter
herinnering.

Contact

www.mamasclubelst.nl

13

Bron: Pinterest

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

Fijne vakantie!
Nog 15 nachtjes slapen en dan...

aftellen

inkleuren

vakantie vieren

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

