
Agenda Sleutelclub 
Maandag/Zuid: Gebouw Mudanthe, Eksterweg 71 

Vrijdag/Kerschoten: De Groene Hoven,Koninginnelaan 280 

Sleutelflits 
Nieuwtjes en babbels vanuit de kinderclub De Sleutel  

 en andere Sleutelactiviteiten 

Dag allemaal, 

De kop is eraf. De dagen worden korter. Maar toch 

blijven we zo lang mogelijk buiten spelen, om te ge-

nieten van de frisse lucht. De maand september 

heeft in het teken gestaan van bewegen. Diverse 

kinderen hebben spelletjes bedacht. De opdracht 

was dat het voor iedereen mogelijk moest zijn om 

mee te doen. Dus … grenzen stellen. Daarnaast 

moesten ze het spel uitleggen en zo mogelijk bege-

leiden. 

De maand oktober stond in het teken van ‘Raar’. Wat 

is raar, wie is raar, waarom vind je dat? Ja, ook hier 

wist iedereen wel raad mee!  

Het thema voor november is ‘Daar zit muziek in’. 

Voor december ‘Ik ben de koning’en voor januari 

‘Wat is techniek’.  Voor het thema techniek zoeken 

we nog moeders/vaders die met techniek aan het 

werk gaan met de kinderen (bijvoorbeeld hout, elek-

triciteit, demonteren van tele-

foons, technische apparaten enz.  

Heb je een idee bel of mail me.  

 

Team “De Sleutel”  

Annemarie Heinink 

www.sleutel-apeldoorn.nl 

  Zuid Kerschoten   

Daar zit muziek in 6-nov 3-nov kinderclub 

  13-nov 10-nov kinderclub 

    15-nov Kook café 

  20-nov 17-nov kinderclub 

 Thema afsluiting 27-nov 24-nov kinderclub 

Ik ben de koning   1-dec kinderclub 

  4-dec 8-dec kinderclub 

  11-dec 15-dec kinderclub 

    13-dec kook café 

 Thema afsluiting 18-dec 22-dec kinderclub 

  25-dec 29-dec Kerstvakantie 

  1-jan 5-jan Kerstvakantie 

Wat is techniek? 8-jan 12-jan kinderclub 

  15-jan 19-jan kinderclub 

 Thema afsluiting 22-jan 26-jan kinderclub 

Kookcafé Kerschoten 
Niets gezelliger dan samen koken 

en samen genieten van smaken uit 

verschillende landen. 

Woensdag 15 november en  

13 december 16.00 uur,De 

Groene Hoven. 

Zin om mee te 

koken, meld je 

dan aan. 

06-25392467                                     

annemarie.heinink@gmail.com 

Iedereen neemt 

zelf eten mee, 

wat als het no-

dig is, al ge-

deeltelijk is 

voorbereid. We 

bereiden het 

eten samen en 

gaan rond 17.00 

uur aan tafel.  



informatie 
De Sleutel heeft in Apeldoorn op 2 

locaties een kinderclub,6-12 jaar.  

 

Maandag, Apeldoorn-Zuid; 

gebouw Mudanthe,Eksterweg 71 

inloop 15.00–15.30u.  

programma 15.30-17.00u. 

Vrijdag,wijk Kerschoten;  

De Groene Hoven,Koninginnelaan 280. 

Inloop 14.30–15.00u.  

programma 15.00-17.00u.  

16.45u. Ophaal moment met Koffie/Thee. 

Bijdrage 50 cent per kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 
Kinderwerker,Annemarie Heinink 

06-25392467/annemarie.heinink@gmail.com  

www.sleutel-apeldoorn.nl 
 

De Sleutel is een initiatief en pioniersplek van de 

Protestantse kerken. Zij werkt nauw samen met 

maatschappelijke organisaties, scholen en 

verenigingen. Het 

pioniersproject valt onder de 

verantwoording van Kerkplein7. 

Samen Spelen 

24 & 27
 nov: D

aar zit 
muziek in

 

18 & 22
 dec: I

k ben d
e koning

 

22 & 26
 jan: W

at is te
chniek?

 

Thema afslui
ting met oude

rs, groo
touders

, broer
s zusse

n, etc. 
16.30u.

 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, geef elkaar een hand, je bent niet 

alleen. Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. Ook al zijn 

wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn!’  

Dat is de tekst van een liedje. Samen spelen als we klein zijn, maar ook als we groot 

en volwassen zijn. Tijd maken en spelen met je kind is ontzettend kostbaar voor kin-

deren, want aandacht is een groot geschenk. Ook als volwassenen gaan we met elkaar 

om, misschien noemen we het dan niet meer spelen, maar ook dan tasten we af wie de 

ander is, bedenken we samen dingen en voeren die uit, moeten we geven en nemen en 

maken plezier. Net als bij kinderen is dat niet altijd makkelijk, soms is er ruzie, soms 

is het oorlog. Probeer met aandacht de vrede weer te vinden. 

De afgelopen tijd heb ik verschillende mensen ontmoet bij De Sleutel, jong en oud. 

Je zou kunnen zeggen: we speelden samen. Dit najaar ga ik verhuizen naar Bleiswijk 

en moet dus afscheid van jullie nemen. Bedankt voor de mooie ontmoetingen, blijf 

vooral spelen met elkaar. 

Jullie zwaaien me uit en ik wens jullie vrede en alle goeds. 

Ds. Gerdina Loeve 

Ervaringen  Door: Alicia & Alysha 

Uitje ‘De Spelerij’ Sleutelclub Zuid 

Wij waren afgelopen week naar de Spelerij in Dieren geweest. 

We waren met 14 man, met Alicia, Alysha, Mila, Milou, Prissilla, 

Marella, Luciana en de ouders. Het was heel gezellig en leuk. We 

hebben met verf, metaal, hout, piepschuim, papier en plastic ge-

werkt. We hebben leuk gespeeld. In de speeltuinen was alles nat 

maar we hebben het leuk gehad buiten. Lekker gegeten en we 

hebben broodjes gebakken. We hebben leuke dingen gemaakt. En 

nu is de dag om. En toen gingen we weer lekker naar huis.  

Het project wordt mogelijk gemaakt door de  Landelijke Protestantse kerk, Plaatselijk Protestantse kerk, st. Fonds van Maatschappij 

van Welstand, st. Rotterdam, st. CJA, en giften.  Donaties en giften zijn welkom.      

nieuw
 


