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HALLO JONGENS EN MEIDEN,
Hier is tie dan, speciaal voor jullie gemaakt het programma 

voor de maanden september 2021 t/m 4 januari 2022. 

Een blad met leuke dingen om te doen in het dorp Lunteren bij 

De Schakel (rode button) of Het Westhoffhuis (paarse button). 

Zo kom je gezellig de donkere maanden door met elkaar en ontmoet je 

misschien wel nieuwe vrienden. 

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk verschillende leuke dingen voor jullie 

te organiseren. Van bakken en braden (kooklessen) tot het timmeren van 

vogelpindakaaspot. Maar ook hoe je met een laptop leuke dingen kan programmeren 

en lessen hoe je prachtig dieren kan tekenen.

We hopen dan ook dat er voor jullie iets bij zit en dat jullie gezellig langs komen op een 

van onze activiteiten.

Het is wel even belangrijk dat je van tevoren een plekje reserveert. Dan kunnen we 

ervoor zorgen dat we voor jou ook spullen klaar hebben liggen. Hieronder zie je het 

telefoonnummer en ook het email adres. Het is heel simpel en zo gebeurt.

GROETJES VAN DE MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS 
VAN LUNTEREN-AKTIEF!

INFORMATIE 
EN RESERVEREN
Van maandag t/m vrijdag zijn we 

bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur 

op 0318-482992.

Je kunt ook een email sturen voor 

meer informatie en/of een reservering: 

info@lunterenaktief.nl

LET OP!
Wij volgende de dan geldende 

corona maatregelen van het RIVM.

 

Wijzigingen onder voorbehoud, 

raadpleeg de website; 

www.lunterenaktief.nl of kijk 

naar de advertenties in de 

Lunterse Krant.



WESTHOFFKIDS
We wilden eerst elke week gewoon gezellig een half uurtje zingen. En dat doen we nu 

al met elkaar sinds 2003. Natuurlijk zijn er jongens en meisjes verdwenen en er zijn 

er weer bij gekomen. Misschien ken je ze wel als je komt kijken! We zingen liedjes van 

bijvoorbeeld Kinderen Voor Kinderen, Nick en Simon, het Junior Songfestival, liedjes uit 

de musical “Annie”, etc.Je hoeft niet heel erg goed te kunnen zingen, als je er maar plezier 

in hebt! Kom en zing mee onder leiding van Maikel Bergman 

Dag : Elke vrijdag (behalve op feestdagen en in schoolvakanties).

Tijdstip : 19.00 tot 19.30 uur

Kosten : 10 lessen € 15,-

Leeftijd : 6 t/m 12 jaar 

TALENTPLUS  VAN 6 TOT 10 JAAR

Op de dinsdagmiddag na schooltijd is er voor kinderen van 6 tot 10 jaar Talent Plus in 

buurthuis De Schakel. Daar kun jij ontdekken wat jouw talenten zijn en krijg je de kans 

om dat talent verder te ontwikkelen. Wat zijn dat Talenten? Dat is iets wat je niet weet 

wat je goed kan, bijvoorbeeld mooi tekenen, of gedichtjes maken of lekker koken. 

Daar kom je dus achter bij TalentPlus, maar...

Vind je het lastig om contact met andere kinderen te maken, dan helpen wij jou daarbij.

Misschien verveel jij je snel, heb je niemand om mee te spelen, kun je zelf niet zo goed 

bedenken wat je wilt doen, ben je heel druk of juist heel stil en verlegen.

Bij TalentPlus zijn we met een aantal kinderen bij elkaar om elkaar te helpen. 

Je bent van harte welkom op onze gezellige middagen!

Dag : Elke dinsdagmiddag  (niet in de schoolvakanties) vanaf 14 september 2021

Tijdstip : 14.15 uur of 15.00 uur tot 16.30 uur

Kosten : Talent Plus is gratis.

We vinden het wel fijn dat je de eerste keer je vader/moeder of verzorger mee neemt.



JUNIOR BIOZZ... FILMPJE PAKKEN?
Wil je op vrijdagmiddag iets leuks doen met je vrienden? Misschien een keer je vriendje 

of vriendinnetje trakteren? Wilt u uw kind, kleinkind, neefje, nichtje uitnodigen om samen 

iets leukste doen? Kom dan op de laatste vrijdag van de maand om 16.00 uur naar  

de Junior-BIOZZ in De Schakel.

We hebben ook een speciaal arrangement: Junior- BIOZZ-arrangement.  

Dit bestaat uit: entree kaartje, pauzedrankje, chips of popcorn en na de film patat  

met 1 snack! Dit is leuk, samen met al je vrienden! Voor maar € 6,50 p.p. 

De eerste film is op vrijdag 24 september en is Bigfoot de familie! (Ned. gesproken)

Dag : Elke laatste vrijdag van de maand (behalve vakanties)

Tijdstip : 16.00 uur

Kosten : Alleen film € 3,00 p.p. of arrangement € 6,50 p.p.

KOOKLESSEN 
VOOR DE JEUGD V.A. 10 JAAR 

Vind jij het ook zo leuk om iets te bakken of braden in de keuken 

en daarna natuurlijk op te eten? Of weet je helemaal niet hoe je 

eigenlijk moet koken? 

 

Dan kan je je opgeven voor de kooklessen. De eerste keer starten 

we met het maken van groentesoep met gehaktballetjes en een 

gezellig aangekleed broodje met beleg. We maken ook zelf een 

dessert.  Elke keer overleggen we wat we de volgende week 

willen leren koken. We gaan met maximaal 6 of 8 kinderen en 2 

begeleiders koken. Wees er dus op tijd bij! 

 

Dag / tijd : Maandag 27 september  16.45-18.30 uur  . 

 : Maandag 11 oktober       17.00-18.30 uur

 : Maandag 25 oktober        17.00-18.30 uur

 : Maandag 8 november      17.00-18.30 uur 

Kosten : 2,50 per persoon, per keer

Geef je snel op, VOL IS VOL! 



SCRATCH
Scratch Junior van 5 jaar t/m 7 jaar en ouder als je nog nooit met Scratch hebt 

geprogrammeerd. Programmeer je eigen verhaal of dans met ScratchJr. Je werkt op een 

iPad. Je kiest één of meer voorgrondfiguren en een achtergrond. Je laat ze bewegen en 

iets zeggen door codeblokken met pictogrammen aan elkaar te maken.

SCRATCH SENIOR EN LEGO WeDo vanaf 8 jaar

Programmeer je eigen verhaal, animatie, muziekje, kunstwerk of dans met Scratch op 

de laptop. Je tekent of kiest je sprites en de achtergrond. Daarna programmeer je wat 

ze doen en zeggen door codeblokken aan elkaar te maken. Maar misschien ga je liever 

technisch bouwen met Lego WeDo en de iPad en programmeer je de motor voor de 

bewegingen, geluiden en lichtkleuren.

Donderdagmiddag 21 oktober 2021, zowel junior als senior

Junior : 14.00 tot 15.30 uur

Senior : 16.30 uur 

Kosten : 2,50 per persoon, per onderdeel

Je moet je even opgeven.

FIGUURZAGEN OF 
VOGELPINDAKAASPOT MAKEN 

Heb je al wel eens met een figuurzaag gezaagd? Nog nooit? Het is super 

leuk om te doen kom maar op wij leren het jou! Of vind je het zo leuk 

dat je dit wilt komen doen? We hebben mooie voorbeelden die je 

kunt zagen, inkleuren of opleuken. Als het klaar is kan je hem mooi 

in een houder neerzetten. Misschien wel cadeau doen aan iemand. 

In de winter kunnen de vogels niet altijd voldoende eten vinden. Wat is 

dan leuker om zelf je eigen vogelpindakaaspot te maken!

Dag : Dinsdag 19 oktober 2021

Dag : Dinsdag 4 januari 2022

Tijdstip : 14.30 tot ca. 17.00 uur

Kosten : 2,50 per persoon, per keer

Je moet je wel even opgeven. 

Op beide dagen kan je kiezen uit bovenstaande dingen die je kan maken. 



SCHAKELEN MET TALENT 

Een aantal leuke dingen om te doen op je dinsdagmiddag. 

Gezellig met andere kinderen knutselen en kletsen. Kom jij ook? 

Geef je dan wel even op zodat we ook voor jou de spulletjes klaar hebben liggen!

Dinsdag 21 september

Tijd: 15.00 uur -16.30 uur

Kosten: 2,50 euro p.p.

POSITIEVE STEEN
 (STENEN) SCHILDEREN 

We gaan met zijn allen stenen 

beschilderen. Je hebt ze vast wel eens 

ergens gezien of er over gehoord. 

Een steen met een leuke tekening of 

boodschap. Deze kun je geven aan 

iemand die gepest wordt, ziek is of 

verdrietig. 

Dinsdag 28 september

Tijd: 15.00 uur -16.30 uur

Kosten: 2,50 p.p.

POPPEN MAKEN VAN 
POLLEPELS EN SOKKEN! 

We gaan ze niet alleen maken maar we 

gaan er ook een spel mee spelen met 

iedereen.  

Denk vast na over welke pop je wilt 

maken, een heks? Een varken? 

De pollepel krijg je van ons. 

Dinsdag 5 oktober

Tijd: 15.00 uur -16.30 uur

Kosten: 2,50 p.p.

KUNST MET 
NAALD EN DRAAD

We gaan creatief met stoffen en een 

naald aan het werk. Maak je eigen kunst 

voor aan de muur. We plakken je werk 

op een ondergrond van hout of karton. 

Heb je zelf nog leuke stoffen om te 

verwerken? Neem maar mee. 

Dinsdag 12 oktober 

Tijd: 15.00 uur -16.30 uur

Kosten: 2,50 p.p.

DE NATUUR IN!

We gaan eerst heerlijk een bos 

wandeling maken. In het bos zoeken we 

mooie bladeren, stukjes hout of andere 

verrassingen die we tegen komen in de 

natuur.

Van de meegebrachte spullen maken 

we een werkstuk. Wat je gemaakt hebt 

kan je mee naar huis nemen. 



Dinsdag 26 oktober 

Tijd: 15.00 uur -16.30 uur

Kosten: 2,50 p.p. 

SCHILDEREN OP DOEK 

Met speciale acryl verf gaan we een 

schilderij maken, maar we gaan nog 

veel meer spullen gebruiken dan verf. 

Daar hebben we allemaal spulletjes 

voor liggen. Je bent creatief in 

het bedenken van je eigen 

schilderij. Van ons krijg je 

de doeken en de verf en 

aanvullende materialen. 

Dinsdag 2 november

Tijd: 15.00 uur -16.30 uur

Kosten: 2,50 p.p.

SPELLENMIDDAG MET 
BINGO EN LEUKE PRIJSJES 

Je bent van harte welkom om gezellig 

BINGO te spelen en andere spelletjes 

te doen. We zetten een circuit klaar van 

leuke spelletjes. 

Dinsdag 9 november 

Tijd: 15.00 uur -16.30 uur

Kosten: 2,50 p.p.

GEDICHTEN MAKEN EN 
SINTERKLAAS HELPEN 

Vandaag gaan we de sint helpen bij het 

schrijven van gedichten voor je familie 

lid of huisgenoot. Natuurlijk versieren 

we de gedichten brief ook mooi. 

Dinsdag 7 december 

Tijd: 15.00-16.30 uur

Kosten: 2,50 p.p. 

KNUTSELMIDDAG 

We gaan allmaal leuke dingen uit de 

kast halen en knutselen en dan gaan we 

kerstkaarten maken. Met kralen, veren, 

plaatjes en meer.Je bent er dan op tijd 

bij om deze te versturen of aan iemand 

te sturen.

Dinsdag 14 december | 15.00-16.30 | Kosten: 2,50 p.p. 

KERSTKAARTEN NAAR DE HONSKAMP BRENGEN

De mooie kerstkaarten die we gemaakt hebben op 7 december worden rondgebracht 

of uitgedeeld aan mensen die eenzaam zijn of nooit post krijgen. Op 7 december 

hebben we al gekeken hoeveel we er nodig hebben en waar ze naar toe moeten.



SPRANKELEND EN CREATIEF TEKENEN
VOOR JONG EN OUD

DIEREN  TEKENEN (OOK CARTOON DIEREN) 

Voor alle liefhebbers van het tekenen, die hun vaardigheden willen vergroten. 

Twee middagen om jouw dier(en) van keuze te leren tekenen. Je kunt zelf 

een foto of plaatje meenemen of kiezen uit een dier uit de vele tekenboeken, 

die aanwezig zijn. Ook hierbij zijn diverse tekenmaterialen aanwezig.

Dag : Donderdagmiddag 11 november

 : Donderdagmiddag 18 november

Tijd : Van 16.00 tot 17.30 uur, je moet je even opgeven

Kosten : € 2,50 per persoon, per keer (€ 10,- voor 4 lessen).

ART JOURNALING
 
Een creatieve en kleurrijke manier van tekenen 

en vormgeven, waarbij je jouw unieke Dag (of 

Week) boek leert maken, om het daarna zelf bij te 

houden, als je wilt. Daarvoor gebruiken we allerlei 

materialen, denk aan kleurpotloden, viltstiften, 

markers, pastel- en vetkrijt en o.a. verf. Maar ook 

collagepapier, patronen, muziekbladen, kaarten, 

tijdschriften etc. 

 

Dag : Donderdagmiddag 28 oktober 2021

 : Donderdagmiddag 4 november 2021

Tijd : Van 16.00 uur tot 17.30 uur, 

  je moet je even opgeven

Kosten : € 2,50 per persoon, per keer

  (€ 10,- voor 4 lessen zie hieronder) 

Leeftijd: vanaf 7 tot 100 jaar



BIJSPIJKERUURTJE IN HET WESTHOFFHUIS
Na de herfstvakantie gaan we, voor leerlingen van groep 7 of 8 die moeite hebben 

met taal en/of rekenen, in Het Westhoffhuis een bijspijkeruurtje geven op de 

woensdagmiddagen.

We starten met een inloop waarin we even wat drinken en ontspannen, 

daarna gaan we op een leuke manier met taal en rekenen aan de slag, 

dus geef je snel op!  

Dag : Wekelijks vanaf: woensdag 27 oktober (m.u.v. schoolvakanties)

Tijd : Van 12.45 tot 14.45 uur

Kosten : € 30,00 per schooljaar

Je moet je even opgeven. 

JOOST DE GOOCHELAAR 
ONTMOET SINTERKLAAS
We hebben Joost al eerder gezien en gehoord 

met zijn goocheltrucs. En hij komt weer 

naar de Schakel maar ook om Sinterklaas te 

ontmoeten!

Sinterklaas heeft het erg druk in de periode 

voor 5 december. Daarom helpt Joost hem een 

beetje.Samen maken ze er een echt feest van! 

Kom jij dan ook? 

En wie weet…. als je zoet bent 

geweest krijg je een mooi cadeautje.

Dag : Woensdagmiddag 24 november  

Tijd : Van 14.30 tot ca. 16.00 uur

Kosten : Gratis

Je moet je even opgeven. 



BEWEGENDE POP-UP KAART MAKEN 

Leuk te leren en doen voor jong en oud! Wat is dat nou weer een pop-up kaart? 

Je maakt een Nieuwjaarskaart met stopmotion techniek. 

Je maakt van papier je wens met tekstballonnetjes en geanimeerde letters of woorden 

en poppetjes of minifigs.

Je verzint een achtergrond met vuurwerk, sterretjes, muziek, sneeuw of....... 

Dan ga je foto’s maken van telkens een kleine beweging.

Die foto’s maak je aan elkaar tot een filmpje.

Dat filmpje kun je thuis mailen naar familie en kennissen.

Neem een USB-stick mee als je je filmpje direct wil hebben. 

Dag : Dinsdagmiddag 28 december 

Tijd : Van 14.30 tot ca. 17.00 uur 

Leeftijd : Kinderen vanaf 10 jaar

Kosten : Kosten € 2,50 per persoon

Je moet je wel even opgeven zodat we genoeg computers hebben.



ZELF EEN ACTIVITEIT 
OF EVENT OPSTARTEN?
Misschien denk je wel na het lezen van al deze leuke dingen….. 

ik wil zelf ook iets gaan doen in De Schakel! 

Een clubje met elkaar om te timmeren of een meidengroep oprichten? 

Nou dat zou best wel eens kunnen en we willen jullie daar ook bij helpen!

Kom even langs en dan kunnen we er over praten. Wij horen graag jouw 

idee en wie weet sta jij of jullie volgende keer ook in het programma!



BUURTCENTRUM 
DE SCHAKEL
Schaepmanstraat 58, 6741 WV Lunteren

Telefoon : 0318-482992

Email : info@lunterenaktief.nl

Website : www.lunterenaktief.nl

DORPSHUIS 
HET WESTHOFFHUIS
Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren

Telefoon : 0318-482992

Email : info@lunterenaktief.nl

Website : www.lunterenaktief.nl


