
 

 

Een fantastisch aantal aanmeldingen kwamen weer binnen voor seizoen 2017/2018. Het tweede 
seizoen kinderclub kon beginnen en wel op 13 oktober 2017. Na de voorstel ronde gingen we aan de 
slag. Een glazen potje bekleden met klei, helemaal rond om. Daarna versieren met kralen, schelpen 
en diamanten. Prachtige creaties kwamen er tevoorschijn. 

 

10 november 2017  
De dag voor 11 november, de dag dat mijn lichtje branden mag. Sint Maarten staat bijna op de stoep 
en waar moet je al dat lekkernij laten die je krijgt? Inderdaad in een tas. Iedereen kreeg een 
katoenen tas en mocht naar eigen inzicht mooi tekening op maken met textiel stiften. Er werd druk 
getekend uit eigen hand of met sjablonen. Als de tas klaar was, werd hij nog even gestreken, zodat 
na het wassen de tekening er nog op blijft zitten. Daarna konden ze mee naar huis en kon hij de 
volgende dag goed gevuld worden.  

 
15 december 2017 
We gingen eerst aan de slag om een lijn tekening te maken. Deze tekeningen gingen we in januari 
gebruiken bij het vilten, die verzorgd werd Ria Compier. Nadat iedereen zijn tekening klaar had 
gingen we spelletjes doen. De kinderen werden in 4 groepen verdeeld. 1ste spelletje was sjoelen, 
zoveel mogelijk schijven door het poortje heen. 2de spelletje zo hoog mogelijk bekers stappelen. De 
bekers moesten daarbij op de kop staan. Tel de aantal rijen en dat zijn de aantal punten. 3de spelletje 
bekers om gooien. Je mag drie ballen gooien. Aantal bekers die omliggen is aantal punten. 4de 
spelletje zoek moertje bij boutje. Draai de moer stukje op de bout en maak zoveel mogelijk 
combinaties binnen 2 minuten. Je raad het al het zijn verschillende maten bouten en moeren. 
5de spelletje probeer zoveel mogelijk woorden te maken van het woord “ KERSTMANNETJES ”. 
Daarbij mogen de letters door elkaar gebruikt worden, als de letters maar voor komen uit het woord 
“ kerstmannetjes ”. Voor de jongsten was dit wat lastig, maar de groteren lukte dat prima. Voor we 
het wisten was het uur alweer voorbij en er werd fanatiek gespeeld. 

 

 

GAAST & FERWOUDE 



 
 
12 januari 2018 
12 januari 2018 werd verschoven naar 19 januari 2017 vanwege tussenkomende bezetting in  
“ De Finne ”. Deze keer begonnen we een half uur eerder, vanwege het vilten met Ria Compier.  
Zo hadden we even wat meer tijd om een mooie lap te maken. De tekening die in december was 
gemaakt lag onder het bubbelplastic. Per tafel mochten ze gekleurde wol uit zoeken en vervolgens 
op de tekening neer leggen. De tekening wordt dan nagemaakt met plukjes wol. Als dat klaar was, 
kwam er een witte wollen lap overheen. Een mengsel van warm water en zeep werd er over de lap 
heen gespoten, totdat het nat genoeg was. Dan kwam er weer plastic (soort boterhamzakje plastic) 
over de lap heen en daar nog beetje mengsel warm water en zeep en dan maar lekker wrijven. 
Heerlijk vonden ze dat met warm water, zeep en bubbelplastic onder de handen. Door het wrijven 
gaat de wol vast haken aan de lap. Wol heeft de eigenschap dat het haakjes heeft en daardoor aan 
elkaar vast komen te zitten. Als ze genoeg gewreven hadden, lap even uit knijpen en dan er mee op 
tafel gooien. Dan komt de lap weer in model. Als laatste even uit spoelen en laten drogen. Prachtige 
lappen kwamen er tevoorschijn.  

 

 
 
9 februari 2018  
Carnaval is in aantocht. Eind februari werd er carnaval georganiseerd in “ De Finne ”. Voor deze 
gelegenheid gingen we maskers kleuren en beplakken met stikkers en diamanten. Er waren 
verschillende maskers van prinses tot piraat. De kinderen leefden hun helemaal uit.  

 
 
 
 
 



9 maart 2018  
Tijd voor een oud Hollands spelletje. Deze spelletjes kwamen bij Jats vandaan. De kinderen werden in 
4 groepen verdeeld. 1ste spel gatenkaas. Probeer de knikker omhoog te krijgen tussen de gaten door. 
Doe dit door middel van twee touwtje aan te trekken en waar de knikker in ligt gaat omhoog. 2de spel 
ringen gooien. Gooi de ringen aan een haak en verdien zoveel mogelijk punten. 3de spel Sjoelbak met 
een bocht erin. Probeer met de kleine schijven de grote schijf de hoek om te krijgen en hoe verder hij 
komt krijg je meer punten. 4de spel knikker vangen. 5 knikker komen om de beurt uit een koker rollen 
en probeer hem in 1 keer te vangen met een beker. 5de spel 4 op een rij. Dit is een groot spel. Vanaf 
de grond ongeveer meter hoog. Zoals spel zegt probeer 4 van dezelfde kleur schijf op een rij te 
krijgen. Nadat de spel klaar was lekker buiten rennen en vliegen. Kinderen bedachten onderling 
spelletjes buiten en zo was het zomaar weer 17.00 uur……misschien ook nog wel iets later…. 

13 april 2018  
De laatste club voor dit seizoen. Mooie weer komt er aan en dan wordt het tijd voor mooie bloemen 
in de tuin. Langs fietspad komt een mooie bloemen streek gezaaid door de kinderen. Maar hoe ga je 
dat strooien? Met strooibussen gemaakt van pringles bussen. Kinderen kregen stuk gekleurd papier 
waarop ze tekeningen konden maken. Vervolgens werd tekening op de pringles bussen geplakt. De 
bussen kregen ze later bij het strooien langs het fietspad mee naar huis. Wie niet aanwezig was werd 
de strooibus thuis gebracht met zaadjes erin. Buiten werd er insecten hotels getimmerd. 4 planken 
en een achterkant werd met spijkers in elkaar getimmerd. Groot en klein ging aan de slag en werd 
mooi vierkante bak. Binnen konden ze die vullen met een steen (daar zaten gaten in geboord), takjes, 
oude bloemen, dikkere takken (waar ook gaatjes in zaten), rietstengels, enz. Voor wie niet wou 
timmeren konden blikken vullen met oude bloemen, takken, riet, enz. Ze waren allemaal zo druk 
bezig dat we de tijd bijna vergaten. Prachtige resultaten hadden we na een uur. De insecten hotels 
gingen mee naar huis en nu maar hopen dat er bewoners inkomen. We hadden lekkere gebakken en 
versierde cup cakes van Adrie en limonade, omdat het de laatste keer voor dit seizoen was. Het 
waren weer geslaagde en gezellige vrijdagmiddag uurtjes met de kinderen. Wij willen alle vrijwilligers 
die ons geholpen hebben bedanken voor hun inzit. Super! Tot het volgend seizoen en geniet van de 
zomer.  


