
Saam Welzijn  •  Kulturhus ‘De Mozaïek’  •  Kroonplein 58, 8151 AZ Lemelerveld

Kinderactiviteiten
Lemelerveld voorjaar 2019

Sinds januari 2016 wordt het jeugdwerk in Lemelerveld uitgevoerd door Saam Welzijn. 

In deze vernieuwde folder vindt u het overzicht van kinderactiviteiten die in het voorjaar  

van 2019 worden georganiseerd in Kulturhus de Mozaïek. 

Saam Welzijn heeft ervoor gekozen om de vertrouwde activiteiten, die al jaren verzorgd 

worden door een deskundige en enthousiaste groep lokale vrijwilligers, voort te zetten. 

Deze vrijwilligers brengen hun ambachten en technieken over, stimuleren het talent en de 

creativiteit van uw kind en zorgen voor een prettige en veilige omgeving. 

Voor deelname aan de activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Voor mensen met een minimaal  
inkomen zijn gemeentelijke regelingen beschikbaar voor deelname van kinderen aan activiteiten.  
Informeer bij de gemeente Dalfsen naar de mogelijkheden.

U kunt het formulier inleveren in de blauwe bus van Kulturhus de Mozaïek of in de 

brievenbus (Kroonplein 58). Vol = vol! Voor meer informatie of vragen kunt u contact 

opnemen met Kiona Koers (jongerenwerk) via telefoonnummer 06 – 11 474 582 of via 

e-mail: k.koers@saamwelzijn.nl of met de desbetreffende vrijwilliger van de activiteit. 

Opgaveformulier Kinderactiviteiten Lemelerveld 2019
Naam ouder/verzorger

Adres 

PC / Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam kind

Geboortedatum

School

Bijzonderheden (Bijvoorbeeld dieetwensen / medisch / allergie etc.)

Geeft zijn/haar kind op voor de volgende activiteiten in Lemelerveld. Aankruisen wat van toepassing is:

Timmeren (6 lessen) – start 25 februari – kosten € 15,-

Bloemschikken voorjaarsstukje (1 x) – 13 maart – kosten € 4,-

Creatief met Kunst (4 lessen) – start 25 maart – kosten: € 10,-

Bloemschikken paasstukje (1 x) – 3 april – kosten: € 4,-  

Moederdag (1 x) – 11 mei – kosten: € 3,50 

Vaderdag  (1 x) – 15 juni – kosten: € 3,50

Mogen er foto's van uw kind worden gemaakt t.b.v. social media en kranten?

Ja Nee

Betaling van de activiteiten gelieve contant en gepast te voldoen tijdens de start van de lessen. 
Automatische incasso is niet mogelijk. 

Datum

Handtekening



Vaderdag
Datum: 15 juni

Tijd: 9.30 – 11.30 uur (doorlopend)

Kosten: 3,50 euro

Wil je een gaaf cadeautje maken voor Vaderdag? De 

zaterdag voor Vaderdag wordt er een toffe verrassing 

gemaakt. De activiteit is doorlopend, je bent welkom 

tussen 09.30 en 11.30 uur.

Moederdag
Datum: 11 mei

Tijd: 9.30 – 11.30 uur (doorlopend)

Kosten: 3,50 euro

Wil je een gaaf cadeautje maken voor Moederdag? De 

zaterdag voor Moederdag wordt er een toffe verrassing 

gemaakt. De activiteit is doorlopend, je bent welkom 

tussen 09.30 en 11.30 uur.

Creatief met kunst
Data: 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 10,00 euro

Onder leiding van Dineke Slinkman (06 - 42 668 669), 

Ina Dollenkamp en Mieke v.d. Sligte leer je werken met 

verschillende materialen zoals hout, papier, ijzer, klei etc. 

Hierdoor werk je met diverse technieken en maak je je 

eigen kunstwerk! De lessen zijn voor jongens en meisjes 

vanaf 7 jaar. Maximaal 12 kinderen. 

Bloemschikken voorjaarsstukje
Datum: 13 maart

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 4,00 euro

Wil je een mooi bloemstukje maken waarin alle mooie 

takken en bloemen van het voorjaar te zien zijn? Meld je 

dan aan voor deze les. Onder leiding van Diny Krisman 

(0572 - 372 247), Ina Dollenkamp en Tonny Veltmaat ga je 

een mooi bloemstukje maken. Maximaal 12 kinderen.

Kinderdisco Chillpoint
19.00 tot 21.00 uur, entree € 1,-  

Groep 6, 7 & 8 (bij Chillpoint, Kulturhus de Mozaïek) 

22 februari: silent disco 

29 maart: kinderdisco

26 april: kinderdisco

31 mei: kinderdisco

28 juni: kinderdisco

Bloemschikken Paasstukje
Datum: 3 april

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 4,00 euro

Lekker creatief bezig zijn voor Pasen? Onder leiding 

van Diny Krisman (0572 -372 247), Ina Dollenkamp en 

Tonny Veltmaat kan je een prachtig stukje maken met 

paaseitjes, paastakken of andere mooie versiering. 

Maximaal 12 kinderen.

Kids aan zet!
Heb jij een leuk idee, wil jij iets organiseren of iets  

verbeteren in Lemelerveld? Laat dan van je horen! 

De jongerenwerkers helpen je graag alle nieuwe ideeën te 

verwezenlijken! Zo is er al een kinderkroeg en een lasergame 

activiteit georganiseerd door kinderen uit het dorp! Alle 

ideeën zijn welkom! Stuur een berichtje naar jongeren-

werker Kiona: k.koers@saamwelzijn.nl of 06 - 11 474 582.

Vrijwilligers gezocht!

De kinderactiviteiten in Lemelerveld worden al jaren 

verzorgd door een enthousiaste groep lokale vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers zijn onmisbaar en daarom zijn we op 

zoek naar meer vrijwilligers! 

Wil je graag iets betekenen voor de kinderen in Lemeler-

veld of heb je een leuke activiteit die je wil aanbieden voor 

kinderen? Bel met Kiona Koers (06 - 11 474 582) of mail 

naar k.koers@saamwelzijn.nl 

Timmeren
Data: 25 februari, 11 maart, 18 maart,  

25 maart, 1 april, 8 april

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 15,00 euro

Wil je leren hoe je van hout allerlei leuke dingen kunt ma-

ken? Henk Grootemarsink (0572 - 372 771), Lex Berends 

en Bert Kleinluchtenbeld zijn vakmensen die het je graag 

leren. De lessen zijn voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar. 

Maximaal 8 kinderen.

Zet alvast in je agenda:  
Timmerweek 2019 - 15 t/m 19 juli!  


