
 

 

De Spelmobiel; Kom je gezellig spelen? 

De spelmobiel is een aanhanger vol met spelmateriaal. We staan 

op verschillende (school)pleinen in de wijk en nodigen iedereen 

(jong en oud) uit om te komen spelen! 

 

Wierde I:  Donderdag 8,29 Januari Tijd: 14:15-15:45 uur 

  Donderdag 19 februari 

 

Bonkelaar Donderdag 15 januari Tijd: 14:00-15:30 uur 

                    Donderdag 5 februar 

 

City Jungle Donderdag 22 januari Tijd: 14:00-15:30 uur 

                      Donderdag 12 februari 

Activiteit in de wijk,  

Spelmobiel Xtra:   Donderdag 26 februari 

Zie extra flyer voor info (Bij heel slecht weer gaat het niet door) 

 

Spelmobiel Nieuwstraatkwartier 

De spelmobiel staat in 2015 elke vrijdag op verschillende plek-

ken in de wijk 

Alle kinderen uit de wijk en de ouders zijn van harte welkom. 

Deelname is gratis 

 

Grasveld Jacob van Campenstraat,  

tijd: 14.15 tot 15.15 uur 

Op vrijdag 9 januari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni 

 

Hagedoorn,  

tijd: 14.00 tot 16.00 uur 

Op vrijdag 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei 

en 12 juni 

 

Kunstmagneetschool,  

tijd: 12.00 tot 12.30 uur en 14.00 tot 15.30 uur 

Op vrijdag 23 januari, 6 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei 

en 19 juni 

 

Wierde 2 Willem de Clerqstraat,  

tijd: 13.15 tot 15.15 

Op vrijdag 30 januari, 20 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei 

en 26 juni 

 

http://www.scoopwelzijn.nl  Voor meer  

Informatie van al onze activiteiten 

Wijkcentrum Gogomaat  
Platanenstraat 38 

  

Kinder/jongerenwerker:  Celine Slots : 06-13717058 

meidenwererker c.slots@scoopwelzijn.nl  

 

Dag en Tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 januari  : Creatief met verf 
21 januari  : Wat kun jij allemaal maken van papier? 
28 januari  : Winterpret 
4 februari   : Koken en bakken (1 euro) 
11 februari : Valentijn 
8 februari   : Voorjaar 
25 februari : Geen club, want vakantie! 

  
 
 
 

Tienerclub Goossenmaat/ Nieuwstraatkwartier 
  
Elke maandagmiddag is er van 3 uur tot half 5 een in-
loop voor tieners. 
Ben je een jongen/meisje in de leeftijd van 10-13 jaar 
(vanaf groep 6), kom dan gezellig binnen. 
Elke week staan we klaar met een leuke activiteit.   
Daarnaast mag je ook een potje - Poolen, darten, Fifa 15 
spelen en nog veel meer leuke dingen doen.  
Maandag 5 januari starten we weer, het is gratis!! 

Kinderclub !   De gogomaat !!!!! 
       WOENSDAGMIDDAG VAN KWART OVER 2 TOT KWART 

       VOOR 4     LEEFTIJD 4 T/M 12 JAAR 

Kosten kinderclub 50 cent per keer,tenzij anders aangegeven 

 
Meidenclub Goossenmaat/ Nieuwstraatkwartier 
Meiden van 10-14 jaar (vanaf groep 6) 
Donderdag van half 3 tot half 5,  
50 cent per keer, tenzij anders aangegeven. 
 
15 januari   :  Maak je eigen hartjes gordijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 januari   :  We gaan op pad en nemen ergens een kijkje 

achter      

                        de schermen.  

29 januari   :  Schilderen met bijzondere voorwerpen 

5 februari   :  Koken en bakken, -we dekken de tafel                             

                        op een sfeervolle manier. (1 euro) 

12 februari :  Will you be my Valentine 

19 februari :  Voorjaar: knutsel een vogelhuisje 

26 februari :  Shoppen in Enschede bij de Primark   (info 

volgt) 

 

 



    
                                                                                                                                

 

 

KINDERCLUB —  

NIEUWSTRAATKWARTIER  

Locatie Kunstmagneetschool 

J. van Campenstraat 2  

Kinderwerker:  Inge Schakelaar   0614976831 

                          i.schakelaar@scoopwelzijn.nl 

                        

 Dag en Tijd              Activiteit 

KIJK ELKE DAG OP: http://

Ossenkoppelerhoek.isonzewijk.nl  

Kinderclub Nieuwstraatkwartier 
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar  

 Maximaal plek voor 45 kinderen 

Tijd 14.45 tot 16.15 uur 

Kosten 50 cent 

Voor meer info :i.schakelaar@scoopwelzijn.nl   0614976831 

 

Programma 
14 januari   :   klaar voor de start.. knutsel en spelmiddag 

21 januari   :   be creative, knutselen met allerlei knutsel    

                         materialen 

28 januari   :   be creative, knutselen met materialen uit de  

                         natuur 

4 februari   :   koken 

11 februari :   Valentijn middag 

18 februari :   knutselen thema lente 

 

www.sportbedrijfalmelo.nl 

Sporten na schooltijd voor kinderen in de wijk 

 
Voor uitleg over de activiteiten kunt u kijken op de web-

site van Sportbedrijf Almelo. 
www.sportbedrijfalmelo.nl/sportinalmelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterprogramma sportspektakel:   
elke dinsdagmiddag van |:              
13.45-15.00 uur.                                   

(dit loopt tot eind Maart) 

  

Leeftijd: basisschool 

Gratis toegang !! wel sportkleding/schoeisel 

meenemen. 

  

Voor het laatste nieuws kan men onze webpagina 
raasplegen: >>>>sportbedrijf almelo-sport in almelo-

sport in de buurt-activiteiten.<<<<< 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport voor kinderen! 
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