
Veldtocht Buitenschools 
Voor die kinderen die in Azelo en Delden wonen maar die niet binnen Hof van Twente naar school gaan 
 
In de week van 17 tot en met 21 mei is er op de basisscholen in Delden en Azelo een Culturele Veldtocht. 
Speciaal voor kinderen die wel in Delden en Azelo wonen, maar die niet binnen de gemeente Hof van 
Twentenaar school gaan organiseert de Reggehof/Cubahof/Home of Talents ook een buitenschoolse 
Veldtocht. Iedere middag op 16 uur. Het thema van de Veldtocht is: een koffer vol verhalen…………… 
 
Opgeven kan tot 15 mei door het sturen van een mailtje naar: info@cubahof.nl Vermeld de naam van het 
kind, de leeftijd, voor welke activiteit (meerdere is mogelijk), het telefoonnummer van de ouder en op 
welke school het kind zit. 
 

Maandag 17 mei, 16.00 uur 
Bezoek aan boerderij de Horst in Ambt Delden 
Boerin Hélène vertelt Het Verhaal van de Boer en laat de boerderij zien met 
melkkoeien.  
Van de melk wordt ook kaas gemaakt. 
Voor deze activiteit geldt: ieder kind neemt een begeleider mee. 
Deze activiteit is voor kinderen van 6,7,8,9 jaar 
 
 

Dinsdag 18 mei, 16.00 uur 
De Remband van Rij kar staat in Delden 
Marianne Jonkhans is met de Remband van Rij kar in Delden en gaat met de 
kinderen een monumentje voor jezelf maken. Er wordt gewerkt met gasbeton en 
kiezels. Het is het Verhaal van het Herdenken. 
De Remband van Rij kar staat bij Erve Hooijerinck. 
Deze activiteit is voor kinderen van 9, 10, 11, 12 jaar  
 

 
Woensdag 19 mei, 16.00 uur 
Workshop de Koning is Jarig in het Parochiehuis 
Barbara Sendker heeft een workshop in het teken van: het Sprookjesverhaal. Een 
sprookjeswereld van klei waarin de kinderen in hun eigen beleving een feest voor de 
koning organiseren. Verkleed met een koninklijk gewaad en een ludieke inleiding 
inspireert de kunstenares de kinderen. 
Voor deze activiteit geldt: het is fijn als er een begeleider met het kind meekomt, het 
is geen verplichting, maar er moeten een paar extra handen aanwezig zijn 
Deze activiteit is voor kinderen van 6,7,8 jaar 
 
 

Donderdag 20 mei, 16.00 uur 
Workshop Theater in het Parochiehuis 
Het thema is Helden. Onder leiding van theatermaker en drama 
docent Jos Brummelhuis spelen de kinderen Helden. En hoe dat in 
zijn werk gaat? Dat is iedere keer weer anders, want iedereen is 
zijn eigen held. Een leuke theater workshop voor kinderen van 
9,10,11,12 jaar 
 

Meedoen? Geef je voor 15 mei op via info@cubahof.nl  
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