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Kinderactiviteiten
Lemelerveld najaar 2022

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

Let op: VOL=VOL, geen deelname 
bij geen opgave. Bij het opgeven 
geeft u toestemming dat er foto’s 
worden gemaakt die mogelijk 
op social media en/of in kranten 
komen te staan. Wanneer u dit niet 
wilt, kun u contact opnemen met 
jongerenwerker Mattanja van de 
Wege (zie het blok hieronder voor 
contactgegevens). 

Lukt het helaas toch niet om mee 
te doen met een activiteit maar u 
heeft uw kind wel opgegeven?  
Meld uw kind 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.

Opgeven kan online via www.saamwelzijn.nl/kinderactiviteitenlemelerveld.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met jongerenwerker 

Mattanja van de Wege via telefoonnummer 06 – 15 164 380 of via e-mail:  

m.vdwege@saamwelzijn.nl of met de desbetreffende vrijwilliger van de activiteit. 

Alle activiteiten op een rij
Bloemschikken Herfst 10 oktober - €5,-

Bloemschikken Kerst 12 december - €5,-

Macrameeën 16 januari - €2,-

Pen & inkt 30 januari - €2,-

Mocktails shaken 3 oktober - €5,-

Italiaanse kookworkshop 16 november - €7,50 

Timmeren 31 oktober, 7, 14, 21 & 28  
november & 12 december - €15,- 

Handwerkclub 24, 31 oktober & 7 november - €10,-

Creatief met kunst 26 september - €7,50

Workshop 3D-pentekenen 21 november - €2,- 

Lasergamen 18 oktober – 14.30 – 15.30 - €2,- 

Lasergamen 18 oktober – 16.00 – 17.00 - €2,- 

Bubbelvoetbal 14 december - €2,-

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

Lasergamen
Datum: 18 oktober

1e groep: 
2e groep:

14.30 - 15.30 uur
16.00 - 17.00 uur

Kosten: 2,00 euro

Locatie: Sporthal Heidepark

Zit jij in groep 6, 7 of 8 en wil jij graag 

samen met je vriendjes of vriendinnetjes 

lasergamen? Geef je dan op! Maximaal 20 

kinderen per groep. 

Bubbelvoetbal
Datum: 14 december

Tijd: 14.00 - 15.00 uur

Kosten: 2,00 euro

Locatie: Sporthal Heidepark

Bubbelvoetbal speel je in een pak dat er 

uitziet als een opblaasbare bubbel. Zo  

kan je tegenspelers wegduwen zonder  

dat er ongelukken gebeuren.  

Geschikt voor kinderen uit groep 6, 7 & 8. 

Maximaal 15 kinderen

Creatief met kunst
Data: 26 september 

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 verschillende materialen 

zoals 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: 3 oktober

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 5,00 euro

Onder leiding van Ilse Hondeveld (06 - 11 

076 117), Pauline Kiekebosch en Marion 

Schepers ga je 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. Geschikt voor kinderen 

vanaf 7 jaar. Maximaal 12 kinderen.



Workshop 3D-pentekenen
Datum: 21 november

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 2,00 euro

Onder leiding van de Bibliotheek ontdek je de mogelijk-

heden van 3D tekenen, zoals in de lucht tekenen. 

Met de 3D pennen kun je de mooiste creaties maken,  

van zonnebrillen tot huisjes. Geschikt voor alle leeftijden. 

Maximaal 8 deelnemers.

Macramé
Datum: 16 januari

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 2,00 euro

Macramé je gezellig mee? Macra wat? Knopen met touw! 

We knopen een prachtige veer die je aan de muur kunt 

hangen, of een kleine voor bijvoorbeeld aan jouw tas.

Onder leiding van Janneke Voortman (06 - 24 787 947). 

Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, maximaal 6 kinderen.

Pen & inkt
Datum: 30 januari

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 2,00 euro

Onder leiding van Janneke Voortman (06 - 24 787 947) 

leer je tekenen met een "ouderwetse" kroontjespen en inkt. 

Je leert structuren tekenen en zelf een prachtig eindresultaat 

neer te zetten waar je trots op kunt zijn! Geschikt voor 

kinderen vanaf 8 jaar, maximaal 6 kinderen.

Kinderdisco
Datum: 30 september, 25 november, 27 januari,  

31 maart en 26 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: 24 en 31 oktober en 7 november

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.

Italiaanse kookworkshop
Datum: 16 november

Tijd: 17.00 – 19.30 uur

Kosten: 7,50 euro

Wil jij kennis maken met de echte Italiaanse keuken?  

Heerlijk koken en vooral heerlijk smikkelen? Meld je 

dan aan voor deze workshop onder leiding van Pauline 

Kiekebosch (06 38 491 198), Ilse Hondeveld en Marion 

Schepers. Bij allergieën kunnen we niet garanderen dat 

daar rekening mee kan worden gehouden. Geschikt voor 

kinderen vanaf 7 jaar. Maximaal 10 kinderen.

Bloemschikken Herfst
Datum: 10 oktober

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 5,00 euro

Wil je voor herfst een mooi bloemstukje maken met  

alle mooie versieringen die daarbij horen? Meld je dan 

aan voor deze activiteit. Onder leiding van Diny Krisman 

(06 – 21418620), Ina Dollenkamp en Tonny Veltmaat ga 

je een mooi bloemstukje maken. Maximaal 12 kinderen.

Bloemschikken Kerst
Datum: 12 december

Tijd: 18.30 – 19.30 uur

Kosten: 5,00 euro

Wil je voor Kerst een mooi bloemstukje maken met  

alle mooie versieringen die daarbij horen? Meld je dan 

aan voor deze activiteit. Onder leiding van Diny Krisman 

(06 – 21418620), Ina Dollenkamp en Tonny Veltmaat ga 

je een mooi bloemstukje maken. Maximaal 12 kinderen.

Timmeren
Data: 31 oktober, 7, 14, 21 & 28 november en  

12 december.

Tijd:
 

18.30 – 19.30 uur (bij veel opgaves start er 
een tweede groep van 19.30 – 20.30 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 6 kinderen.
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