
DE MOLSHOOP 
STICHTING JEUGDWERK HEDEL 

 

Beste jongens en meisjes. 

Na een geslaagde en gezellige Kerstviering starten we weer met de bekende knutselmiddagen. Op de meeste zaterdagen 

buiten de schoolvakanties kan je weer gezellig komen knutselen van 13.30 uur tot 15.30 uur in zaal 'de Pieper' van het     

Gelre' s End. Hieronder vind je het programma van onze clubactiviteiten tot en met 23 mei 2020. 

DATA 
 

WAT GAAN WE DOEN? 
 

WAT HEBBEN WE NODIG? 
    

11  jan Schitterende sneeuwmobiel Echte sneeuw       

18  jan Koele kameleon 
 

Wat grappig ! 

 
 

  
 25  jan Mooie muizenvallen Laat de muizen maar komen ! 

   

  1 febr 
 

Zoutkleuren 
 

Glazen potjes 

 
 

  

  8 febr Figuurzagen De pleisters liggen al klaar       

   

15 febr Strijkkralen Wat kun je daar leuke dingen van maken ! 

 
 

  

22  febr 
 

Carnavalsvakantie Maak lol ! 

29 febr Carnavalsvakantie Nog even bijkomen ! 

   
 

  

  7  maart 
 

Zeepjes maken Vanavond lekker in bad met je eigen zeep ! 

14 maart 
 

Leuke lenteknutsel Laat de lente maar komen ! 

21 maart 
 

TALENTENJACHT 
 

Altijd oergezellig. Jij doet toch ook mee ? 

  Komen kijken mag natuurlijk ook ! 

28 maart 
 

Prachtige Paasknutsel Daar kun je mee thuiskomen ! 

 4  april VLOOIENMARKT 
 
 

Geen club; even centjes verdienen ! 

11  april 
 

Pasen Geen club 

13 april 2e PAASDAG = PAASEIZOEKEN 
 

Speurneuzen ! Nadere info volgt ! 
 18 april Moederdagknutsel We gaan de moeders verrassen ! 

   

25 april (Bijna)-Meivakantie GEEN CLUB 

  2 mei Meivakantie GEEN CLUB 

  9 mei 
14 mei 

Meivakantie GEEN CLUB 

16 mei 
 

Vaderdagknutsel Ook de vaders worden niet vergeten ! 

23 mei 
 

Afsluiting knutselseizoen 
 

Alleen voor de hele trouwe knutselaars !! 
   Nadere info volgt te zijner tijd ! 

En natuurlijk: 
 

De 52e KINDERVAKANTIEWEEK 
 

17 t/m 21 Augustus 2020 
   Jullie doen toch ook mee !? 

Extra informatie voor de ouders-verzorgers: 
De entreeprijs voor de gewone knutselmiddagen bedraagt voor leden € 1,00 en voor niet-leden € 2,00. Als de 

schaatsbaan is geopend of indien om een andere reden de animo voor de clubmiddag onder een minimum zakt, houdt u er 

dan alstublieft rekening mee dat we de clubmiddag alsnog kunnen afgelasten. 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 korting op bij nagenoeg alle clubactiviteiten en de kindervakantieweek. Bovendien gaan leden 

voor bij het inschrijven voor evenementen. Op dit moment is er  een ledenstop tot de Open Dag. Een uitzondering wordt hier 

gemaakt voor de kinderen die nu nog 4 jaar worden. U hebt na hun verjaardag nog 1 maand de tijd om uw kind(eren) lid te 

maken. Ook kinderen die in de loop van het seizoen in Hedel komen wonen hebben na aankomst nog  

1 maand de tijd om lid te worden. 

 


