Welkom bij de nieuwsbrief van de
Wandelwagensoos! Hier vind je een
overzicht van de activiteiten en ander leuk
nieuws. Heb je kopij of informatie? Stuur
dan een mailtje.

Vrijdag 6 april: Gewoon soos en uitleg
over Krijg de Kleertjes
Vandaag is er weer tijd om lekker te spelen.
Daarnaast komt Maaike van Krijg de Kleertjes
wat informatie geven over dit initiatief: wat is
het en hoe werkt het? In juni komt ze dan
nogmaals langs zodat er ook daadwerkelijk
geruild kan worden. We streven ernaar om dit
een aantal keer per jaar te doen, want voor je
het weet zijn de kids weer uit hun kleren
gegroeid.
Over Krijg de Kleertjes kun je meer lezen op
https://www.krijgdekleertjes.nl/ (algemeen). Er
is ook een specifieke pagina voor Arnhem en
ook op de Facebook groep van de Arnhemse
tak kun je informatie vinden, vragen stellen,
en je aanmelden.
Lourenske en Amanda zijn gastvrouwen
vandaag.
Vrijdag 13 april: Knutselsoos
Vandaag gaan we lekker knutselen met het
thema lente. Wát we gaan doen is nog een
verrassing, maar dat hoor je op de soos. Je
kan dan ter plekke besluiten of je deel wil
nemen of niet.
Als je hieraan mee wil doen, hoef je je niet op
te geven, maar deelname kost wel €0.50
extra in verband met aanschaf van
knutselmaterialen.
Ook als je kindje niet mee wil of kan
knutselen, kun je nog steeds lekker komen
spelen en koffie drinken!
Joyce en Lourenske zijn gastvrouwen
vandaag.

Vrijdag 20 april: soos
Vandaag is het gewoon soos op de Partou
locatie in Arnhem noord. Kom je ook lekker
spelen en iets drinken?
Bianca en Maaike zijn gastvrouwen vandaag.
Vrijdag 27 april: koningsdag, geen soos!
In verband met koningsdag is er geen soos
vandaag. We wensen jullie veel plezier met
vrijmarkten afstruinen en andere leuke
activiteiten ondernemen. Laten we hopen dat het
mooi weer wordt!!
Etenswaren en eetmomenten
In de vorige nieuwsbrief haalden we al aan dat
Partou ons had gevraagd extra op te letten met
etenswaren in het lokaal, zodat er niks blijft
liggen.
Om deze reden willen we vanaf nu ouders
vragen om kinderen aan tafel te laten zitten
terwijl ze eten, zodat de gastvrouwen na afloop
sneller en beter op kunnen ruimen. Wanneer de
gastvrouwen iedereen koffie/thee aanbieden, is
er meteen een mooi moment om gezamelijk iets
te eten aan tafel.
Ook is het fijn als ouders en kinderen hun
schoenen uitdoen en deze bij de deur van het
lokaal neerzetten.
We hopen er op deze manier voor te zorgen dat
Partou niet nogmaals onze rommel op moet
ruimen, want we willen deze locatie niet kwijt!
Vooruitblik: soos in de meivakantie
Verder kunnen we de twee eerste vrijdagen van
mei niet in de Partou locatie in verband met de
meivakantie ('onze' ruimte fungeert dan als
vakantieopvang). In plaats daarvan willen we
dan graag ergens buiten afspreken. Heb jij een
leuk idee waar we een mooie ochtend door
kunnen brengen? Laat het ons weten!

Bestuurslid gezocht!
We zijn op zoek naar een extra bestuurslid.
Kun jij goed mensen via de telefoon of mail te
woord staan? Lijkt het je leuk om inspraak te
hebben in welke activiteiten we organiseren
en nieuwe activiteiten binnen te halen? Dan
zijn we naar jou op zoek!!
Ben jij of ken jij iemand die interesse heeft?
Stuur ons vrijblijvend een mailtje of benader
ons via de FB pagina!

Kleurplaats
Ben je met ons meegeweest naar de
Kinderboekwinkel vorige maand? Leuk was
dat hè?! Willeke Radema heeft toen heel fijn
met onze kinderen gelezen en geknutseld. Ze
heeft ook een eigen reeks van creatief bezig
zijn voor ouders en kinderen: Kleurplaats.
De Kleurplaats is speciaal voor jonge
kinderen van 2 t/m 4 jaar en een ouder of
verzorger. Het is een ontspannen creatief
uurtje voor jullie samen. Aan de hand van een
verhaal, gaan we op een speelse manier aan
de slag met mooie kleuren krijt, potlood, verf,
en andere materialen. We doen spelletjes en
dansen erbij!

Leuke uitjes en activeiten in de omgeving
Arnhem & Nijmegen
Met pasen in begin april kun je op allerlei
plekken eieren zoeken. Wij hebben ze voor jullie
op een rijtje gezet:
- 1 en 2 april bij kasteel Rosendael
- 1 april in Schuytgraaf
- 2 april in Elderveld
- 2 april in park de Hoge Veluwe
- 2 april op de kinderboerderij in het Horsterpark
in Duiven
- 1 t/m 5 april op kasteel Doorwerth
Verder is er tussen 4 en 9 april kermis in
Oosterbeek! De kermis staat op het
Raadhuisplein en is open van ca. 14.00 uur tot
23.00 uur. Kom je ook naar deze gezellige
familiekermis?
In het weekend van 7 en 8 april is het 'Kom In
De Kas!' - een superleuk gratis dagje uit voor het
hele gezin. Kinderen kunnen zelf ontdekken wat
er allemaal in een kas groeit en waar hun eten
vandaan komt en bijvoorbeeld ook een
speurtocht doen via de KomInDeKas app. Je
moet wel zelf even op de website opzoeken
welke kassen in jouw buurt te bezoeken zijn.

Waar? Kleurstroom Kinderaterlier (boven de
Arnhemse Kinderboekwinkel)
Voor wie? Kinderen van 2 t/m 4 jaar en een
ouder of verzorger
Wanneer? In een blok van 4 vrijdagochtenden
Proefuur: 6 april can 10.00 tot 11.00 uur (dit
proefuur is gratis!)
Start 1e blok: 13 april
Kosten: €30 per kind & ouder per blok

Ook worden er op verschillende plekken
lentefestivals georganiseerd. Op zaterdag 7 april
kun je gratis terecht in Renkum, met een markt,
gidsen met informatie, en een waterspeelplaats
voor kinderen. Op 11 april is het lentefeest op de
stadsboerderij in Presikhaaf. Inloop is gratis,
maar de activiteiten kosten €3. Een week later
kun je ook terecht op de
stadsboerderij in Arnhem Zuid. Hier zijn de
activiteiten wel een euro duurder. Tenslotte is er
op 22 april op Landerij de Park ook een
lentedag. Voor sommige activiteiten wordt een
kleine bijdrage gevraagd.

We werken in kleine groepjes met maximaal 6
kinderen. Voor aanmeldingen en vragen kun
je bij Willeke Radema terecht (via
info@kleurstroom.nl / 0623936325).

Meer zin in een binnenactiviteit of houdt je kindje
van koken? Op woensdag 11 april kun je in
Wageningen samen koken met je kindje!
Deelname is gratis, opgeven verplicht.

Interview Bianca en Suzette
Het vervolg van het interview van vorige
maand....
Suzette: Wat spreekt/sprak je aan aan de
wandelwagensoos?
Bianca: Ookal woon ik al zeven jaar in
Arnhem, ik heb hier geen familie in de buurt
wonen. Ik heb wel wat vrienden van mijn
studie in omgeving Arnhem/Nijmegen, maar
daarvan heeft maar één koppel kinderen. Ik
was dus erg op zoek naar een netwerk van
andere ouders, om vrienden te maken en
speelkameraadjes te vinden voor ons zoontje.
Toen ik naar de soos begon te gaan, had ik
ook al vrijwilligerswerk in het wijkgebouw bij
ons in Over het Lange Water, maar dat was
met meiden tussen de 8 en 13 jaar en er was
weinig tot geen oudercontact. Op de soos kan
Owen lekker spelen, terwijl ik wat drink en
ervaringen met andere (groot)ouders uitwissel
– dat was en is voor mij heel waardevol.
S: Wat zou je graag zien in de toekomst?
B: Op facebook ben ik lid van een
Australische 'natuurlijk ouderschap' groep, ik
werd daaraan toegevoegd door een vriendin
van me die daar woont omdat er vaak
waardevolle discussies gevoerd worden. In
die groep zag ik ook wel eens oproepjes
voorbij komen, dingen waar we als ouders
allemaal wel eens tegenaan lopen. Menno en
ik hadden dat bijvoorbeeld toen Owen een
maand of 8 was: we gingen een nieuwe kast
ophalen, maar... dan paste Owen niet meer in
de auto, want de achterbank moest plat. Het
moest in het weekend, want dan waren we
allebei thuis.. maar dan was er ook geen
opvang. Nu hadden we het geluk dat onze
onderbuurvrouwen wel ineens even op
konden passen, maar wat nu als dat niet
gekund had? Op die groep zag ik dus
oproepen als 'ik moet met mijn oudste naar
de EHBO, maar heb ook nog een
ongeduldige peuter rondlopen' of 'ik ben ziek,
maar mijn kind moet wel nog naar school'.

Tot mijn grote verbazing kwamen daar dan
reacties op als 'waar woon je? Dan kom ik je
helpen/vang ik je peuter even op/breng ik je kind
naar school'. Ik denk dat daar veel behoefte aan
is, dat soort steun.
Ik zou het supergaaf vinden als de
wandelwagensoos naast een ontmoetingsplek
ook op die manier een vangnet/village kan
worden. Dat moeders elkaar goed leren kennen
en bij willen springen als er behoefte aan is. Ik
vind het daarom ook zo leuk dat we nu een app
groep hebben. Ik zie wel eens 'ik ga vandaag
naar Thialf, wie komt er ook?' voorbijkomen
bijvoorbeeld – gaaf toch?!
S: Wat zou je anders doen?
B: Dat vind ik wel een lastige vraag, want ik kan
er eigenlijk pas echt antwoord op geven als ik
als voorzitter bezig ben. Ik weet wel dat Suzette
ontzéttend veel zelf heeft moeten doen en ik ken
mezelf: dan laat ik me ondersneeuwen. Dus ik
ga in ieder geval vanaf het begin proberen goed
te delegeren, haha! Verder heb ik nog niet heel
specifiek dingen bedacht die ik anders wil. Ik ga
het eerst maar eens ervaren. Ik heb ooit in een
winkel gewerkt waar een van mijn collega's plots
de vestigingsmanager werd. Van de een op de
andere dag moest alles anders (tot de plek waar
de plakband standaard moest staan aan toe –
geen grapje!). Daar voelde ik toen heel veel
weerstand tegen, dat het beter geleidelijk
kunnen gaan. Dus die 'fout' wil ik in ieder geval
niet maken.
S: Wat zijn de redenen dat je het stokje over wil
nemen?
B: Ik zit nog niet zo lang in het bestuur, maar
doordat ik in het bestuur zit, heb ik wel gezien
hoeveel tijd en moeite erin gaat zitten om de
soos gestroomlijnd draaiende te houden.
Suzette heeft hiervan heel veel zelf gedaan met
bloed, zweet, en tranen. Ze heeft heel goede
redenen om een stapje terug te doen – en ik
wilde niet dat de soos dan misschien weer wat
weg zou gaan zakken. Ik wil de groeiende lijn
van wat zij met de rest van het bestuur zo
prachtig op poten hebben gezet doorzetten.

