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Kinderactiviteiten
Lemelerveld voorjaar 2022

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

2022 worden georganiseerd door Saam Welzijn in Kulturhus de Mozaïek. De enthousiaste 

en deskundige groep lokale vrijwilligers verzorgt dit jaar weer de vertrouwde maar ook 

veel nieuwe activiteiten. 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. U kunt uw kind opgeven tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit.

Online aanmelden

Dit jaar gaat opgeven net iets 

anders. Je hoeft geen formulier 

meer in te leveren bij het Kulturhus, 

maar kan je online opgeven (zie 

het adres hieronder).  

Let op: VOL=VOL & geen deelname 

bij geen opgave. 

Lukt het helaas toch niet om mee 

te doen met een activiteit maar je 

hebt je wel opgeven?  

Meld je dan minstens 24 uur van 

te voren af, anders worden er 

kosten in rekening gebracht i.v.m. 

aanschaf materialen. 

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.

Online opgeven kan via www.saamwelzijn.nl/kinderactiviteitenlemelerveld.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Kiona Koers (jongeren-

werk) via telefoonnummer 06 – 11 474 582 of via e-mail: k.koers@saamwelzijn.nl of 

met de desbetreffende vrijwilliger van de activiteit. 

Alle activiteiten op een rij

Timmeren 28 maart, 4 & 11 & 25 april,  
2 mei, 9 mei - € 15,-

Mocktails shaken 20 april - € 4,50

Kook- & Bakworkshop 23 maart- € 5,-

Bloemschikken Pasen 6 april - € 5,-

Creatief met Kunst 13 april - € 7,50

Handwerkclub 7, 14 & 21 maart - € 10,-

Moederdag 7 mei - 09.30–10.15 uur - € 5,-

Moederdag 7 mei - 10.30–11.15 uur - € 5,-

Vaderdag 18 juni - 09.30–10.15 uur - € 5,-

Vaderdag 18 juni - 10.30–11.15 uur - € 5,-

Meidenavond 24 februari - € 5,-

Jongensmiddag 24 februari - € 5,-

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

Meidenavond
Datum: 24 februari

Tijd: 19.00 - 20.30 uur

Kosten: 2,00 euro

Locatie: Chillpoint (kelder de Mozaïek)

Tijdens deze meidenavond gaan we wat 

creatiefs doen en verder lekker tutten! Zin 

om mee te doen met je klasgenootjes? 

Geef je dan snel op! Geschikt vanaf 10 

jaar, maximaal 20 kinderen. 

Jongensmiddag
Datum: 24 februari

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Kosten: 2,00 euro

Locatie: Sporthal Heidepark

Een actieve jongens middag waarbij 

we Archery Tag gaan spelen. Blijf jij als 

laatste over in de game? Dan ben jij de 

winnaar! Geschikt vanaf 10 jaar, maximaal 

20 kinderen. 



Moederdag
Datum: 7 mei

Tijd: 09.30 – 10.15 uur of 10.30 – 11.15 uur

Kosten: 5,00 euro

Wil je een gaaf cadeautje maken voor Moederdag? De 

zaterdag voor Moederdag wordt er een toffe verrassing 

gemaakt. De activiteit is opgesplitst in 2 groepen, meld je 

aan voor één van de twee tijdvakken. Opgeven is dit jaar 

wel nodig. Maximaal 20 kinderen per tijdvak.

Vaderdag
Datum: 18 juni

Tijd: 09.30 – 10.15 uur of 10.30 – 11.15 uur

Kosten: 5,00 euro

Wil je een gaaf cadeautje maken voor Vaderdag? De zater-

dag voor Vaderdag wordt er een toffe verrassing gemaakt. 

De activiteit is opgesplitst in 2 groepen, meld je aan voor 

één van de twee tijdvakken. Opgeven is dit jaar wel nodig! 

Maximaal 20 kinderen per tijdvak.

Kinderdisco
Datum: 25 maart, 27 mei

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Kosten: 1,00 euro

Locatie: Chillpoint (kelder Kulturhus de Mozaïek)

Eén keer in de twee maanden, laatste vrijdag van de 

maand is er de kinderdisco voor groep 6, 7, 8. 

Elke kinderdisco is er een thema.  

Verkleed jij je het mooiste, gekste of het engste?  

Houd onze social media in de gaten om te zien welk 

thema er is! Opgeven is niet nodig.

Handwerkclub
Datum: 7, 14 & 21 maart

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 10,00 euro

Vind je het leuk om samen met je moeder of vader in  

de weer te gaan met een naald? Onder leiding van  

Dineke Slinkman (06 - 42 668 669) en Ina Dollenkamp 

leer je mooie kunstwerkjes maken door breien en haken.  

Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.  

Maximaal 6 kinderen.

Creatief met kunst
Data: 13 april

Tijd: 18.00 – 19.30 uur

Kosten: 7,50 euro

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

Hondeveld (06 - 11 076 117) en Ina Dollenkamp leer je 

werken met verschil lende materialen: hout, papier, ijzer, 

klei etc. Hierdoor werk je met diverse technieken en maak 

je je eigen kunstwerk! Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. 

Maximaal 10 kinderen.

Mocktails shaken
Datum: 20 april 

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 4,50 euro

Onder leiding van Ilse Hondeveld (06 11 076 117) en 

Marion Schepers ga je helemaal zelf aan de slag met de 

lekkerste alcoholvrije drankjes op basis van de recepten  

of je eigen creatie. 

In een mooi versierd glas kun je heerlijk genieten van je 

Mocktail, samen met je vriendje of vriendinnetje. Geschikt 

voor kinderen vanaf 7 jaar.  

Maximaal 12 kinderen.

Kook- & bakworkshop
Datum: 23 maart

Tijd: 17.30 – 19.30 uur

Kosten: 5,00 euro

Wil jij lekker koken, bakken en vooral lekker smikkelen?  

En houd je wel van een verassing? Meld je dan aan voor 

deze les! Onder leiding van Pauline Kiekebosch (06 38 491 

198), Ilse Hondeveld & Marion Schepers ga je aan de slag 

in de keuken. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.  

Maximaal 10 kinderen.

Bloemschikken Pasen
Datum: 6 april

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 5,00 euro

Wil je voor Pasen een mooi bloemstukje maken met  

alle mooie versieringen die daarbij horen? Meld je dan 

aan voor deze les. Onder leiding van Diny Krisman  

(06 – 21 418 620), Ina Dollenkamp en Tonny Veltmaat ga 

je een mooi bloemstukje maken. Maximaal 12 kinderen.

Timmeren
Data: 28 maart, 4 & 11 & 25 april, 2 mei, 9 mei

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 15,00 euro

Wil je leren hoe je van hout allerlei leuke dingen kunt  

maken? Lex Berends (0572 371 745), Bert Kleinluchten-

beld, Jan Koggel en Jesse Flik zijn vakmensen die het je 

graag leren. Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar.  

Maximaal 8 kinderen.  saamwelzijn_lemelerveld
 Saam Welzijn Lemelerveld


