
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATIS activiteiten in de Week van de Opvoeding 3 tot en met 9 oktober 2022.  Thema is ‘Samen delen, samen weten’.  

Let op:  

- Er zijn ook activiteiten voor- en na deze week!  

- Er kunnen nog activiteiten bijkomen!   
    Wanneer Wat Waar Hoe laat 

 
Voor wie 

Vr. 30 sept. 

 

   

Voorleescafé  

Met extra's rond het thema van de opvoedweek ‘Samen weten, samen 

delen. Heb jij een favoriet voorleesboek? Neem het mee om te laten 

zien. Zo delen we leuke boekentitels! 

Kom ook naar de gezellige ontmoetingsplek met muziek, voorlezen en 

lekkers!  

 

Meer info:  

https://www.cjgede.nl/is/product/154175/187907/invis2/voorleescafe 

 

Locatie: 

Inloopcentrum Meet-

Inn  

 

Adres: 

Notaris Fischerstraat 

10,  

6711 BC Ede  

 

10.00 - 

11.00 uur  
Ouders met jonge kinderen 

0-6 jaar 

Za. 1 okt. 

 

 

Ouder & kind MTB clinic 

Onder begeleiding samen crossen door de bossen. Mountainbiken 

samen met je vader, moeder, avontuurlijk fietsen door het bos. Stoer 

slingerend over smalle singletracks tussen dikke bomen, over ruige 

wortels, door los zand en van klimmetje naar afdaling. Met onderaan een 

scherpe bocht.  

Hoe kun je daar op een veilige manier plezier aan beleven? Volg de 

Ouder-kind mountainbike clinic! 

 

De nadruk ligt op rijtechniek. Je leert je natuurlijke evenwicht te bewaren, 

goed te schakelen en veilig te remmen. Daarna rijd je over boom 

Locatie:  

Het Kernhuis  

 

Adres: 

Parkrand 60,  

6714 GN Ede 

9.30 - 

11.30 uur   

Ouders + kinderen vanaf 7 

jaar 

https://www.cjgede.nl/is/product/154175/187907/invis2/voorleescafe


 
 stronken onder lage takken zonder af te stappen. Je springt van 

verschillende schansen, rijd trappetjes op én af, springt kuilen in- en  

uit en racet door hoge kombochten zonder te remmen. We houden 

rekening met jouw mogelijkheden en passen het tempo en de route aan op 

wat je wilt en kunt leren. 

Misschien kun je een trucje sneller dan je vader. Of is je moeder 

behendiger dan je ooit had gedacht! 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154208/187907/invis2/ouder-kind-mtb-

clinic 

 

   

Ma 3 okt. SmartGames 2-4 jaar 

Deze ochtend/middag kunt u samen met uw kind SmartGames spelen. 

SmartGames zijn logische breinpuzzels en is dus echte fitness voor je 

brein. Er zijn geschikte spellen voor elke leeftijd.  

Voor iedereen is er drinken en iets lekkers. Kom samen dus lekker 

SmartGamen!  

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154279/187907/invis2/smartgames-2-4-

jaar 

 

Locatie: 

Techlab van 

Cultura 

 

Adres: 

Molenstraat 45, 

6711 AW Ede 

 

09.00-

11.00 

 

 

Kinderen 2-4 jaar 

 

 

Ma 3 okt. Peuterdans 
Tijdens het Papa- en Mama café zorgt een 'dansjuf' van IMove voor een 
laagdrempelig beweeg-uurtje voor ouder en kind (0-4 jaar). 
Echt meedansen is vanaf 1,5 tot 4 jaar en misschien kan je met een baby in 
je armen meedansen. 
Kom lekker dansen met je kind. Lekker bewegen en samen lol maken! 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154379/187907/invis2/peuterdans 

 

Locatie: 

Bibliotheek 

Stadspoort Ede  

 

Adres: 

Stadspoort 27-28,  

6716 RH Ede 

10.30 - 

11.30 uur 

peuters en hun 

ouders/begeleiders. Kinderen 

tussen 0-4 jaar zijn welkom! 

Ma 3 okt. SmartGames 4-12 jaar 

Deze ochtend/middag kunt u samen met uw kind SmartGames spelen. 

SmartGames zijn logische breinpuzzels en is dus echte fitness voor je 

brein. Er zijn geschikte spellen voor elke leeftijd.  

Voor iedereen is er drinken en iets lekkers. Kom samen dus lekker 

SmartGamen!  

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154280/187907/invis2/smartgames-4-12-

jaar 

 

Locatie: 

Techlab van 

Cultura 

 

Adres: 

Molenstraat 45, 

6711 AW Ede 

15.00-

17.00 

Kinderen 4-12 jaar 

https://www.cjgede.nl/is/product/154208/187907/invis2/ouder-kind-mtb-clinic
https://www.cjgede.nl/is/product/154208/187907/invis2/ouder-kind-mtb-clinic
https://www.cjgede.nl/is/product/154279/187907/invis2/smartgames-2-4-jaar
https://www.cjgede.nl/is/product/154279/187907/invis2/smartgames-2-4-jaar
https://www.cjgede.nl/is/product/154379/187907/invis2/peuterdans
https://www.cjgede.nl/is/product/154280/187907/invis2/smartgames-4-12-jaar
https://www.cjgede.nl/is/product/154280/187907/invis2/smartgames-4-12-jaar


 

Ma 3 okt. Vaders-only kampvuurgesprek 
De rol van vaders in de opvoeding wordt onderschat. Niet in de laatste 
plaats door vaders zelf. Je hebt een ontzettend mooie en belangrijke taak 
om van je dochter een vrouw en van je zoon een man te maken en de 
levenslessen mee te geven die belangrijk zijn. 

Deze Vaders-only workshop is een outdoor activiteit midden in het bos 
waarbij alleen vaders toegestaan zijn. We gooien samen wat hamburgers 
op de Finse grillplaat boven het kampvuur en wisselen ervaringen uit over 
opvoeden en wat daar vaak tof en soms pittig aan is (of andersom). 

Rond het kampvuur gaan we verder in gesprek over over opvoeding, 
rolmodellen, grenzen, risico's en de 10 levenslessen die iedereen moet 
meekrijgen van zijn vader. Visualiseer een bos met de wolf als gastheer om 
de hoek, een kampvuur, grillplaat, stevige hamburgers, maar vooral ook 
een direct en open gesprek waarbij we onze verantwoordelijkheid stevig 
onder de loep leggen (en genieten van een leuke en bijzondere avond met 
elkaar). 

Meer info en aanmelden: 
https://www.cjgede.nl/is/product/154419/187907/invis2/vaders-only-
kampvuurgesprek 
 

Locatie: 

Natuurcentrum 

Veluwe 

 

Adres: 

Groot 

Ginkelseweg 2A 

6718 SL Ede 

18.00 -

21.00 

Alleen bedoeld voor vaders 

van kinderen vanaf 9-17 jaar. 

Di. 4 okt. Peuterochtend 

Kom deze ochtend gezellig naar het dorpshuis voor een paar leuke 

activiteiten. Er is een leesconsulente die komt voorlezen en daarnaast ook 

voor ouders een workshop geeft over voorlezen met tips en informatie over 

het belang van voorlezen. Er is speelmateriaal aanwezig voor de peuters 

en ook wordt er voor drinken en wat lekkers gezorgd. 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154213/187907/invis2/peuterochtend 

 

Locatie:  

Dorpshuis De zicht 

Ederveen 

Adres: 

Marktplein 10,  

6744 WJ Ederveen 

9.30 - 

11.15 uur  

Voor kinderen van 2-4 jaar 

Di. 4 okt. Bakkie Kroost 

Heb je zin om andere ouders en kinderen te ontmoeten? Kom met ons 

wandelen. We starten met een korte wandeling, daarna sluiten we af met 

de lekkerste koffie bij ‘de koffiekamer bij boerderij Hoekelum’. 

Bakkie Kroost ontstaat op steeds meer plekken in de gemeente Ede.  

De koffie krijg je van ons. Van harte welkom! 

 

Meer info: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154176/187907/invis2/bakkie-kroost 

 

Locatie: 

Bibliotheek Cultura 

Stadspoort Ede  

 

Adres: 

Stadspoort 27-28,  

6716 RH Ede 

10.00 - 

11.30 uur  

Voor ouders en kinderen van 0 

tot 4 jaar 

https://www.cjgede.nl/is/product/154419/187907/invis2/vaders-only-kampvuurgesprek
https://www.cjgede.nl/is/product/154419/187907/invis2/vaders-only-kampvuurgesprek
https://www.cjgede.nl/is/product/154213/187907/invis2/peuterochtend
https://www.cjgede.nl/is/product/154176/187907/invis2/bakkie-kroost


 

Wo. 5 okt. 

 

 

Moeders en meiden in Beweging 

Willen jullie je moeder en dochter band versterken? Samen groeien om 

weerbaar en krachtig te worden? Uitdagende, nieuwe ervaringen opdoen? 

Dan is moeders en meiden in beweging iets voor jullie!  

 

De bijeenkomst bestaat uit gezelligheid, gesprekken, sportieve 

samenwerkingsspellen en weerbaarheidsoefeningen. 
Met elkaar gaan we er een leuke, leerzame activiteit van maken! 
Voor drinken en wat lekkers zorgen wij. 
 
Meer info en aanmelden: 
https://www.cjgede.nl/is/product/154186/187907/invis2/moeders-en-
meiden-in-beweging 

 

Locatie: 

Kulturhus Wekerom 

 

Adres: 

Dorpsplein 1, 

6733 VV  Wekerom 

14.30 - 

16.00 uur 

Moeders en dochters van 

groep 7 en 8 

Wo. 5 okt. 

 

Ouder- en kind High Tea, Ederveen 

We maken met elkaar een prachtige High Tea om er vervolgens samen van 

te smullen. 

Heb je zelf een lekker recept? Mail het dan met je opgave door naar 

dorpshuisederveen@outlook.com. We zorgen dan voor de juiste 

ingrediënten om dit met iedereen te maken. 

Opa’s en oma’s met kleinkinderen ook van harte welkom! 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154369/187907/invis2/ouder-en-kind-high-

tea-ederveen 

 

Locatie:  

Dorpshuis De zicht 

Adres: 

Marktplein 10,  

6744 WJ Ederveen 

14.00 - 

16.30 uur 

Kinderen van 8-12 jaar en 

ouders (of opa’s en oma’s). 

Wo. 5 okt. 

 

 

Ouder- kind Bingo en High Tea, Lunteren 
Ouders zijn samen met hun kinderen (4-12 jaar) welkom om Bingo te 
komen spelen. 
Van tevoren mag je samen met je vader of moeder (maar opa of oma mag 
ook!) iets bakken en dat meenemen voor de High Tea. 
Meld je snel aan en kom op 5 oktober samen met papa, mama, opa of oma 
mee spelen met de bingo. En tussendoor mag je snoepen van alle 
zelfgemaakte lekkernijen. 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154178/187907/invis2/ouder-kind-bingo-

en-high-tea-lunteren 

 

Locatie: 

Westhoffhuis 

Lunteren 

 

Adres: 

Dorpsstraat 28,  

6741 AL  Lunteren 

14.30 - 

16.30 uur 

Ouders en kinderen in de 

leeftijd van 4-12 jaar 

Wo. 5 okt. 

 

 

Trommelworkshop 

Heb je altijd al een keer willen trommelen? Doe dan mee met deze 

workshop. Samen met Christine gaan we een aantal trommel-technieken 

oefenen en genieten van de muziek. Ouder en kind zijn samen welkom!   

Locatie: 

publieksboerderij 

de Proosdij 

  

14.30 -

15.45 uur 

 

Ouders en kinderen van 8-10 

jaar 

https://www.cjgede.nl/is/product/154186/187907/invis2/moeders-en-meiden-in-beweging
https://www.cjgede.nl/is/product/154186/187907/invis2/moeders-en-meiden-in-beweging
mailto:dorpshuisederveen@outlook.com
https://www.cjgede.nl/is/product/154369/187907/invis2/ouder-en-kind-high-tea-ederveen
https://www.cjgede.nl/is/product/154369/187907/invis2/ouder-en-kind-high-tea-ederveen
https://www.cjgede.nl/is/product/154178/187907/invis2/ouder-kind-bingo-en-high-tea-
https://www.cjgede.nl/is/product/154178/187907/invis2/ouder-kind-bingo-en-high-tea-


 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154179/187907/invis2/trommelworkshop 

Adres:  

Proosdijweg 37,  

6714 AK Ede 

 

Wo. 5 okt. 

 

 

 

 

High Tea in de MOP, Wekerom 

Ouders en kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan een High 

Tea in de MOP (Mobiele Ontmoetingsplaats). Kinderen komen bakken of 

maken van tevoren iets klaar en ouders mogen ook aansluiten om mee te 

proeven en deel te nemen.  

Je hoeft niets zelf mee te nemen. Alleen een schort aan is wel handig. 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154181/187907/invis2/high-tea-in-de-mop-

wekerom 

 

Locatie: 

Kulturhus Wekerom 

 

Adres: 

Dorpsplein 1,  

6733 AV Wekerom 

14.30 - 

16.30 uur 

Ouders en kinderen in de 

leeftijd van 4-12 jaar 

Wo. 5 okt. Workshop (voor)lezen (g)een feestje 

Help! Waarom vindt mijn kind het (voor)lezen niet leuk?! De leerkracht zegt 

dat (voor)lezen zo belangrijk is, maar thuis wordt het er niet gezelliger op 

als we gaan lezen... Herkenbaar? 

Wil je als (groot)ouder graag praktische leestips die in te passen zijn in een 

druk gezinsleven? Kom dan naar de workshop ‘Lezen is (g)een feestje’ op 

woensdagavond 5 oktober. Deze avond krijg je tools om van het lezen een 

kwaliteitsmoment te maken en is er de mogelijkheid om ervaringen uit te 

wisselen met andere ouders. 

De avond start om 19.30 uur voor ouders van kinderen van 0-6 jaar. Om 

20.15 uur start het gedeelte voor kinderen die zelf leren lezen (6-12 jaar). 

Van harte welkom in Cultura Stadspoort Stadspoort 27-28, Ede. 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154395/187907/invis2/workshop-voor-

lezen-g-een-feestje 

 

Locatie: 

Bibliotheek Cultura 

Stadspoort Ede  

 

Adres: 

Stadspoort 27-28,  

6716 RH Ede 

19.30 - 

21.15 uur 

De avond start om 19.30 uur 

voor ouders van kinderen van 

0-6 jaar. 

Om 20.15 uur start het 

gedeelte voor kinderen die zelf 

leren lezen (6-12 jaar). 

Do. 6 okt. 

 

 

Muziek op schoot voor baby`s 

Deze ochtend zal Maryanne de Jager ons meenemen in de wereld van 

muziek voor baby’s (voor peuters om 10.00-10.45 u). Samen liedjes zingen, 

muziek en bewegingen maken op muziek. Kijk op de site harlekijntje.nl voor 

meer informatie en kom gezellig mee doen met uw (klein)kind! 

Na de workshop is de Schenkerij open om gezellig een bakje 

koffie/thee/limonade na te drinken met elkaar.  

Locatie: 

Kinderboerderij de 

Proosdij  

Adres: 

Proosdijweg 37,   

6714 AK Ede  

09.15 - 

10.00 uur 

 

  

Ouders en baby`s van 0 en 1 

jaar 

 

 

https://www.cjgede.nl/is/product/154179/187907/invis2/trommelworkshop
https://www.cjgede.nl/is/product/154181/187907/invis2/high-tea-in-de-mop-wekerom
https://www.cjgede.nl/is/product/154181/187907/invis2/high-tea-in-de-mop-wekerom
https://www.cjgede.nl/is/product/154395/187907/invis2/workshop-voor-lezen-g-een-feestje
https://www.cjgede.nl/is/product/154395/187907/invis2/workshop-voor-lezen-g-een-feestje


 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/151220/187907/invis2/muziek-op-schoot-

voor-baby-s 

 

Do. 6 okt. 

 

 

Muziek op schoot voor peuters 

Deze ochtend zal Maryanne de Jager ons meenemen in de wereld van 

muziek voor peuters (voor baby’s om 09.15-10.00 u). Samen liedjes zingen, 

muziek en bewegingen maken op muziek. Kijk op de site harlekijntje.nl voor 

meer informatie en kom gezellig mee doen met uw (klein)kind! 

Na de workshop is de Schenkerij open om gezellig een bakje 

koffie/thee/limonade na te drinken met elkaar.  

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/151251/187907/invis2/muziek-op-schoot-

voor-peuters 

 

Locatie: 

Kinderboerderij de 

Proosdij  

Adres: 

Proosdijweg 37,   

6714 AK Ede  

10.00- 

10.45 uur 

 

  

Ouders en hun kinderen van 2 

en 3 jaar  

 

Vr. 7 okt. 

 

 

Peuterdans 9.30 uur 

Een dansworkshop vanuit het thema ‘Samen delen, samen weten’ wordt 

aangeboden voor (groot)ouders met peuters van 2- 4 jaar. 

Een peuter bekijkt de wereld nog vol verwondering en alles is nog mogelijk. 

Laat je in deze dansworkshop als ouder of grootouder eens meenemen in 

deze wereld vol verwondering. 

Samen dansen, spelen, ontdekken en fantaseren we, waarbij we 

werken met materialen die uitnodigen tot beweging. Ervaar hoe het is om 

samen met je peuter te dansen! 

Doe je mee met je peuter? Gezellig samen zijn, drinken en lekkers. Geef je 

dan nu op! 

 

Meer info en aanmelden:  

https://www.cjgede.nl/is/product/154188/187907/invis2/peuterdans 

 

Locatie: 

Kinderboerderij de 

Proosdij 

Adres: 

Proosdijweg 37,  

6714 AK Ede  

09.30 - 

10:30 uur  

Ouders en peuters  

(max. 15 volwassenen met 

peuter)  

Vr. 7 okt.  

 

 

Peuterdans 10.30 uur 

Een dansworkshop vanuit het thema ‘Samen delen, samen weten’ wordt 

aangeboden voor (groot)ouders met peuters van 2- 4 jaar. 

Een peuter bekijkt de wereld nog vol verwondering en alles is nog mogelijk. 

Laat je in deze dansworkshop als ouder of grootouder eens meenemen in 

deze wereld vol verwondering. 

Samen dansen, spelen, ontdekken en fantaseren we, waarbij we 

werken met materialen die uitnodigen tot beweging. Ervaar hoe het is om 

samen met je peuter te dansen! 

Locatie: 

Kinderboerderij de 

Proosdij 

Adres: 

Proosdijweg 37,  

6714 AK Ede  

10.30 - 

11.00 uur 

Ouders en peuters  

(max. 15 volwassenen met 

peuter)  

https://www.cjgede.nl/is/product/151220/187907/invis2/muziek-op-schoot-voor-baby-s
https://www.cjgede.nl/is/product/151220/187907/invis2/muziek-op-schoot-voor-baby-s
https://www.cjgede.nl/is/product/151251/187907/invis2/muziek-op-schoot-voor-peuters
https://www.cjgede.nl/is/product/151251/187907/invis2/muziek-op-schoot-voor-peuters
https://www.cjgede.nl/is/product/154188/187907/invis2/peuterdans


 

Doe je mee met je peuter? Gezellig samen zijn, drinken en lekkers. Geef je 

dan nu op! 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154189/187907/invis2/peuterdans 

 

Vr. 7 okt. 

 

 

 

High Tea in de MOP, Otterlo 

Ouders en kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen aan een High 

Tea in de MOP (Mobiele Ontmoetingsplaats). Kinderen komen bakken of 

maken van tevoren iets klaar en ouders mogen ook aansluiten om mee te 

proeven en deel te nemen.  

Je hoeft niets zelf mee te nemen. Alleen een schort aan is wel handig. 

  

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154180/187907/invis2/high-tea-in-de-mop-

otterlo 

 

Locatie: 

Buurthuis de 

Aanloop  

 

Adres: 

Sportlaan 5, 

6731 BD Otterlo 

14.30 - 

16.30 uur 

Ouders en kinderen in de 

leeftijd van 4-12 jaar 

Vr. 7 okt. 

 

 

 

Kook-workshop voor ouders en kinderen 
Dit is een activiteit van de Week van de Opvoeding. Vullen of voeden? 
Natuurlijk wil jij je kind voeden, zodat het niet alleen energie krijgt maar ook 
de bouwstoffen voor een gezond kinderlijf! Maar welke voeding geef je je 
kind dan? Dat leer je tijdens de kookworkshop van Goed voor je Kind van 
kindervoedingscoach Gerline. Samen met je kind gaan jullie een gezonde, 
lekkere en makkelijke maaltijd klaarmaken. Voeding waarmee kinderen 
zichtbaar fitter en energieker worden en die bijdraagt aan een gezonde 
leefstijl. 
 
We gaan er een gezellige, leerzame en direct toepasbare middag van 
maken in de mooie keuken van het Kernhuis in Ede. Verwacht geen 
ellenlange theorie, want je gaat meteen zelf achter het fornuis ervaren hoe 
je in een handomdraai op een nieuwe manier het beste eten voor je kind 
maakt. Het kookplezier sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd met alle 
grote en kleine keukenprinsen en -prinsessen (vanaf 6 jaar). Na de 
gezellige maaltijd ga je naar huis met enorm veel zin en inspiratie om nóg 
gezondere voeding voor je kind te maken. 
Voed je goed, doet je goed! Tot ziens op 7 oktober! 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154238/187907/invis2/kook-workshop-

voor-ouders-en-kinderen 

 

Locatie:  

Het Kernhuis  

Adres: 

Parkrand 60, 

6714 GN Ede 

16.00 - 

18.30 uur  

 

Aanmelde

n vóór 29 

sept 2022 

 

Ouder en kind (6-12 jaar)  

 

https://www.cjgede.nl/is/product/154189/187907/invis2/peuterdans
https://www.cjgede.nl/is/product/154180/187907/invis2/high-tea-in-de-mop-otterlo
https://www.cjgede.nl/is/product/154180/187907/invis2/high-tea-in-de-mop-otterlo
https://www.cjgede.nl/is/product/154238/187907/invis2/kook-workshop-voor-ouders-en-kinderen
https://www.cjgede.nl/is/product/154238/187907/invis2/kook-workshop-voor-ouders-en-kinderen


 

Vr. 7 okt. 

 

 

BBQ JOP 
Samen met ouders en jongeren zal op vrijdagavond een barbecue worden 
georganiseerd  bij de JOP (Jongeren Ontmoetingsplek). Voor deze ene 
keer zijn ouders ook welkom om op de plek te komen waar hun kind 
regelmatig is te vinden en gaan we gezellig met elkaar eten. Kom erbij! 
 
Meer info en aanmelden: 
https://www.cjgede.nl/is/product/154206/187907/invis2/bbq-jop 

 

Locatie: 

JOP Harskamp 

 

Adres: 

Molenweg 8, 

6732 BL Harskamp 

 

Vanaf 

17.30 uur 

Jongeren en hun ouders 

Vr. 7 okt. 

 

 

Workshop voor ouder & kind 
Dit is een activiteit van de Week van de Opvoeding. Workshop voor ouder 
& kind waarin je in het eerste deel samen zelf vuur gaat maken zonder 
aansteker of lucifers en aan de slag gaat met thema's als planning, 
doorzetten, teleurstelling en trots.  
In het tweede deel volg je samen een speurtocht met vragen die jullie 
allebei aan het denken (en praten) zetten. 
 
LET OP! Er zijn 3 verschillende tijdsloten. 
 
Meer info en aanmelden: 
https://www.cjgede.nl/is/product/154421/187907/invis2/workshop-voor-
ouder-kind-10-13-uur 
https://www.cjgede.nl/is/product/154422/187907/invis2/workshop-voor-
ouder-kind-12-15-uur 
https://www.cjgede.nl/is/product/154423/187907/invis2/workshop-voor-
ouder-kind-14-17-uur 
   

Locatie: 

Natuurcentrum 

Veluwe 

 

Adres: 

Groot 

Ginkelseweg 2A 

6718 SL Ede 

10-13 uur 

12-15 uur 

14-17 uur 

Voor ouder & kind (11-16) 

(groep 7 t/m klas 4). 

Za. 8 okt. 
 

Inloopmiddag Nijntje beweegdiploma 

Gymnastiekvereniging DOK Ede organiseert in het kader van de Week van 

de Opvoeding een inloopmiddag voor het Nijntje beweegdiploma. 

Het Nijntje beweegdiploma is een serie lessen waarin kinderen de 10 

grondvormen van bewegen oefenen. Deze lessen zijn voor kinderen van 2 

t/m 6 jaar. 

 

Benieuwd naar de 10 grondvormen van bewegen? En waarom het Nijntje 

beweegdiploma zo belangrijk is voor uw kind?  

Kom vrijblijvend naar een mini proefles of kom gezellig binnen lopen om 

wat informatie op te halen. 

 

Meer info: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154192/187907/invis2/inloopmiddag-

nijntje-beweegdiploma 

 

Locatie: 

Gymzaal ‘Kernhem’ 

 

Adres: 

Lagewoud 18, 

6718 MM Ede 

 

15.00 - 

16.30 uur 

Ouders met kinderen in de 

leeftijd van 2-5 jaar 

https://www.cjgede.nl/is/product/154206/187907/invis2/bbq-jop
https://www.cjgede.nl/is/product/154421/187907/invis2/workshop-voor-ouder-kind-10-13-uur
https://www.cjgede.nl/is/product/154421/187907/invis2/workshop-voor-ouder-kind-10-13-uur
https://www.cjgede.nl/is/product/154422/187907/invis2/workshop-voor-ouder-kind-12-15-uur
https://www.cjgede.nl/is/product/154422/187907/invis2/workshop-voor-ouder-kind-12-15-uur
https://www.cjgede.nl/is/product/154423/187907/invis2/workshop-voor-ouder-kind-14-17-uur
https://www.cjgede.nl/is/product/154423/187907/invis2/workshop-voor-ouder-kind-14-17-uur
https://www.cjgede.nl/is/product/154192/187907/invis2/inloopmiddag-nijntje-beweegdiploma
https://www.cjgede.nl/is/product/154192/187907/invis2/inloopmiddag-nijntje-beweegdiploma


 

 

 

Do. 13 okt.  
 
 

Muziek op schoot voor baby`s 

Deze ochtend zal Maryanne de Jager (in samenwerking met het 

consultatiebureau) ons meenemen in de wereld van muziek voor baby’s 

(voor peuters om 10.30 uur). Samen liedjes zingen, muziek maken en 

bewegingen maken op muziek. Kijk op de site harlekijntje.nl voor meer 

informatie en kom gezellig meedoen met uw (klein)kind! 

Na de workshop is er gelegenheid om gezellig koffie/thee te met elkaar te 

drinken, ook voor de kinderen. 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/151225/187907/invis2/muziek-op-schoot-

voor-baby-s 

 

Locatie: 

Kulturhus Wekerom  

 

Adres:  

Dorpsplein 1,  

6733 AV Wekerom 

09.15 - 

10.00 uur 

Ouders en baby`s van 0 & 1 

jaar 

 

Do. 13 okt.  
 

 

Muziek op schoot voor peuters 

Deze ochtend zal Maryanne de Jager (in samenwerking met het 

consultatiebureau) ons meenemen in de wereld van muziek voor peuters 

(voor baby`s om 9.15 uur). Samen liedjes zingen, muziek maken en 

bewegingen maken op muziek. Kijk op de site harlekijntje.nl voor meer 

informatie en kom gezellig meedoen met uw (klein)kind! 

Na de workshop is er gelegenheid om gezellig koffie/thee te met elkaar te 

drinken, ook voor de kinderen. 

 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/151221/187907/invis2/muziek-op-schoot-

voor-peuters 
 

Locatie: 

Kulturhus Wekerom  

 

Adres:  

Dorpsplein 1,  

6733 AV Wekerom 

10.30 - 

11.15 uur 

voor peuters van 2 & 3 jaar  

Vr. 14 okt. Ouder en Kind in Beweging - Box clinic 

Willen jullie je ouder- en kind band versterken? Samen groeien om 

weerbaar en krachtig te worden? Uitdagende, nieuwe ervaringen opdoen? 

Dan is de bijeenkomst Ouder- en Kind in Beweging iets voor jullie! De 

bijeenkomst bestaat uit gezelligheid, gesprekken, sportieve 

samenwerkingsspellen en weerbaarheidsoefeningen. 

Met elkaar maken we er een leuke, leerzame activiteit van! 

Voor iedereen is er drinken, daar zorgen wij voor. 

Meer info en aanmelden: 

https://www.cjgede.nl/is/product/154214/187907/invis2/ouder-en-kind-in-

beweging-box-clinic 

 

Locatie:  

Dorpshuis De zicht 

Adres: 

Marktplein 10,  

6744 WJ Ederveen 

15.30-

17.00 uur 

Voor kinderen uit groep 5 tot 

en met 8 en hun ouders 

https://www.cjgede.nl/is/product/151225/187907/invis2/muziek-op-schoot-voor-baby-s
https://www.cjgede.nl/is/product/151225/187907/invis2/muziek-op-schoot-voor-baby-s
https://www.cjgede.nl/is/product/151221/187907/invis2/muziek-op-schoot-voor-peuters
https://www.cjgede.nl/is/product/151221/187907/invis2/muziek-op-schoot-voor-peuters
https://www.cjgede.nl/is/product/154214/187907/invis2/ouder-en-kind-in-beweging-box-clinic
https://www.cjgede.nl/is/product/154214/187907/invis2/ouder-en-kind-in-beweging-box-clinic


 

 

 

 

 

 


