
DE MOLSHOOP 

STICHTING JEUGDWERK HEDEL

                                                                                                                                        Hedel, september 2021 

 

Beste jongens en meisjes; papa's en mama's, 

Nauwelijks bekomen van de kindervakantieweek starten we zaterdag 18 september al weer met het nieuwe 
seizoen. Je kunt op de meeste zaterdagen buiten de schoolvakanties komen knutselen van 13:30 tot 15:30 uur  
in zaal " de Pieper" van het Gelre’s End. Hieronder vind je het programma van onze clubactiviteiten tot aan de 
kerstvakantie. 

Datum: 

 

Wat gaan we doen/maken: 

 

Opmerkingen: 

 25 september 
 

Unieke uil en egel van klei 
 

Dat begint al goed ! 

  2 oktober 
 

Rommelmarkt 

 

Centjes verdienen voor de club ! 
 
   9 oktober 

 
Olifant- en nijlpaardknutsel 
 

Die wordt ontzettend groot zeg ! 

16 oktober 
 

Figuurzagen: vrolijke vogel Wij zorgen voor voldoende pleisters 😊en zaagjes 

23 oktober Herfstvakantie Geen club 
 

30  oktober 
 

Herfstvakantie 
 

Geen club 
 

  6 november Dinosaurus-ei 
 

Wat grappig zeg ! 

13 november Zoutkleuren Zorgen jullie voor mooie glazen potjes !         

20 november 
 

Intocht Sinterklaas 
 

Geen club 

24 november SINTERKLAASMIDDAG 

 

Nadere info hierover krijg je nog 
 

27 november 
 

Strijkkralen Daar kun je mooie dingen mee maken ! 

  4 december Sinterklaasknutsel 

 

Misschien krijgen we nog wel bezoek van de 
Pieten ?! 
 11 december KERSTVIERING 

 

Nadere info hierover krijg je nog 

Extra informatie m.n. voor de ouders/verzorgers: 
De entreeprijs voor de gewone knutselmiddagen bedraagt voor leden € 1.00 en voor niet-leden € 
2.00.  Het seizoen van het jeugdwerk loopt gelijk met het schooljaar. Het lidmaatschap staat open 
voor kinderen van de basisschool. Lid worden kost slechts € 15.00 per jaar en levert flinke korting 
op bij clubactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de kindervakantieweek of de clubmiddagen (De korting 
bedraagt dan  € 1,00). Bovendien gaan leden voor bij inschrijving voor de diverse evenementen. 
Als lid ingeschreven worden kan op de open dag en de clubmiddagen tot en met 16 oktober. 
Daarna kan een kind nog lid worden op het moment dat het de leeftijd van 4 jaar bereikt of als u 
met uw kind(eren) in Hedel bent komen wonen. (Let op: u hebt 1 maand de tijd om uw kind(eren) 
lid te maken !) 

 

Let op: Uw kind lid maken moet ieder jaar opnieuw gebeuren !! 

 


