
Oktober… 

De herfst is begonnen! In oktober verwelkomen 
we Lena en vieren we de verjaardag van onze 

Maud!       
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de 
afgelopen maand! Wat zijn we verwend op de 

dag van de Leidster!       
 
Veel lees- en kijk plezier… 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Tante Tuit                         Nieuwsbrief 

       Kwaliteit door               Oktober 2019 

     kleinschaligheid                           jaargang 1 – nr. 9 

Welkom op Tante Tuit:  

Lena!  

Veel speel plezier!       

 

 

Hieperdepiep Hoera feest op Tante Tuit 

In oktober zijn onze Maud, Walter en Betsy jarig!  

Van harte gefeliciteerd!       
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Oudercommissielid Maartje Geverinck stelt zich voor…… 

Hoi, ik ben Maartje, 26 jaar en sinds maart 2019 trotse mama van Jackie. 

What a life-change! Een onverwacht en welkom geschenk in mijn leven.  

Een prachtig meisje dat mij elke dag opnieuw uitnodigt om meer en  

meer uit mijzelf en het leven te halen. Vanaf september 2019 mag Jackie  

genieten van zorg & aandacht bij Tante Tuit in Eibergen. Hier zijn wij heel blij mee! 

Ik ben het Licht achter BeLightFull - mijn eigen onderneming in  

coaching & empowerment van kinderen en volwassenen.  

Ik leef en creëer vanuit Fun, Keuze & Mogelijkheden. Wat als het doel van het leven plezier maken is? In mijn praktijk 

en op locatie geef ik 1-op-1 sessies en groepstrainingen en werk hierbij met de heerlijke tools van Access 

Consciousness. Leuk je te ontmoeten bij Tante Tuit, of waar dan ook. Hoe wordt het beter dan dit? 

All of life comes to me with ease, joy & glory  

Groetjes Maartje Geverinck >  www.belightfull.nl 

 

Mocht je aanpassingen willen, hoor ik het graag.  

Groet Maartje  

 

http://www.belightfull.nl/
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Tante Tuit op zwangerschaps- en ouderschapsbeurs Achterhoek 

Het duurt nog even maar de voorbereidingen  van de Zwangerschaps- en ouderschapsbeurs Achterhoek zijn in volle 

gang. Achter de schermen zijnde organisatoren druk bezit met de inrichting van de beurs, diverse PR activiteiten en 

houden ze de website actueel.  Tante Tuit heeft één van de stands weten te bemachtigen. Het aanbod is gevarieerd. 

Er is van alles te vinden voor zwangere en jonge ouders:  van osteopaat en lactatiekundige tot muziek met 

dreumesen en geboortetaarten.  De organisatie en de standhouders hebben er zin in en zien jullie graag op zondag 

13 oktober bij ons op de beurs in Eibergen. Tevens is het mogelijk op deze dag binnen te lopen op onze nieuwe 

vestiging in Eibergen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zwangerschaps- Ouderschapsbeurs Achterhoek 
 

Op zondag 13 oktober van 10.00-16.00 uur vindt de tweede editie van de Zwangerschaps- en Ouderschapsbeurs 

Achterhoek! De beurs wordt dit jaar gehouden op een prachtige locatie, het Muldershuis in Eibergen. Na het succes 

van het eerste jaar pakt de beurs dit jaar nog groter uit. 
De beurs bestaat uit 24 stands van lokale praktijken en ondernemers op het gebied van zwangerschap en 

ouderschap. Het aanbod varieert van zwangerschapscursussen tot babykleertjes, en van hobbelpaarden tot 

osteopathie. Daarnaast zijn er de hele dag leuke workshops en interessante lezingen. Rond het middaguur geeft 

Mandy Ladan van Stichting MommaLuv een keynote talk. Bezoekers kunnen voor een zacht prijsje een mini-

fotoshoot doen bij een professionele fotografe. Voor de kinderen zijn er allerlei speel-, lees- en snoezelhoekjes.  

De entree is gratis en voor de eerste 100 bezoekers staat er een leuke goodiebag klaar! 

Kijk voor een overzicht van de standhouders en het programma van workshops en lezingen op 

zwangerenouderschapsbeurs.nl! 

 

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 

 

https://zwangerenouderschapsbeurs.nl/


 

Agenda 

Oktober:  

Thema Zintuigen! 

Zondag 13 oktober:  

Zwanger- en ouderschapsbeurs 

 

Maandag 28 oktober:  

Feestje, onze Maud jarig! 

Hieperdepiep Hoera! 

 

 

  

Korte nieuwsberichten en leuke weetjes!  

Leasebak voor de baby 

Het alternatief voor kopen van spullen is al langere tijd het ‘leasen’ van spullen. Een auto, een wasmachine, een 

fiets, vanwege de kosten is leasen vaak een goed alternatief. Sinds kort is het ook mogelijk om een kinderwagen te 

leasen. Het bedrijf Wheely introduceert in Nederland een leaseplatform voor kinderwagens. 

Je kunt zelfs kiezen uit een splinternieuw exemplaar voor €19,- per maand en een ‘tweedehandse’ voor een ‘tientje. 

Bij panne vervangt het bedrijf, net als bij een leaseauto de onderdelen gratis. Gekozen is voor het merk Greentom 

die gebruikt plastic in haar productieproces gebruikt dus een duurzaam aspect. Accessoires zoals een regenhoes 

zullen mensen nog zelf moeten kopen en kunnen nog niet worden geleased. 

Voor informatie zie gowheely.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Start CAO onderhandelingen 

Op maandag 2 september zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang gestart. De cao-partijen 

Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang namens werkgevers en 

FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn namens medewerkers zullen hun voorstellen uitwisselen en toelichten. 

De onderhandelingen zullen tot minimaal eind november dit jaar duren. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tante 

Een tante is een familierelatie, de zus van je vader of moeder; ook de echtgenote van een oom wordt tante 

genoemd. Het woord is afkomstig uit het Frans. Het oorspronkelijke Nederlandse woord voor tante was moei (zoals 

in petemoei). Dat woord is echter in onbruik geraakt in de loop van de achttiende eeuw. Een tante is een 

derdegraads bloedverwantschap. Ook blijkt wel eens dat je iemand al heel lang tante noemt, die eigenlijk geen 

familieverwantschap met je heeft, maar die  je wel altijd zo genoemd hebt. Tante Lien en tante Leen waren twee  

BN‘ers die hun artiestennaam het woord tante hebben gebruikt. 
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