
Sport en beweegteam Stadskanaal Twitter.com/#/Sportteam_Knoal 

Activiteitenladder 
Musselkanaal/Mussel 

T/m de voorjaarsvakantie 2018 

Elke woensdag in Musselkanaal 

Sporten met Irma & Marjet 

Voor wie:   Groep 3 t/m 8 

Waar:   Sporthal de Veenhorst 

Hoe laat:   LET OP: NIEUWE TIJDEN! 

   13.30-14.30 uur 

Wanneer:  

10 januari  Winkel van Sinkel 

17 januari  Voetbal spel 

24 januari  Wipe-out 

31 januari  GEEN SPORT 

7 februari  Allesbal 

14 februari  Freerunning 

21 februari   Apenkooi  

 

Nieuwe collega!!  

Vanaf 1 februari start Mariët ten Wolde als Buurtwerker Sport bij Welstad. 

Haar gegevens staan onderaan deze activiteitenladder.  

 

 

Vakantieactiviteiten 
    

 

                                                        

 

 

 

   

Tot snel bij één van de activiteiten! 

Let op: deelname is voor eigen risico, als een activiteit uitvalt worden  

deelnemers op de hoogte gebracht via school. Indien u niet wilt dat er  

film-  en/of geluidsopnames worden gemaakt van uw kind, geef dit dan door aan 

i.erp@welstad.nl 

Voor vragen of informatie over alle activiteiten op deze ladder: 

Buurtwerkers Sport en Jeugd    Lint  

Irma van Erp    Mariët ten Wolde    Johan Haandrikman  

i.erp@welstad.nl  m.tenwolde@welstad.nl jhaandrikman@welstad.nl  

06-40761871  06-57884252       06-36536764 

Elke dinsdag in Mussel 

Sporten met Mariët 

Voor wie:   Groep 3 t/m 8 

Waar:   Sporthal de Kolk 

Hoe laat:   15.30-16.15 uur groepen 3 t/m 5 

   16.15-17.00 uur groepen 6 t/m 8 

Wanneer:  

6 februari  Allesbal  

13 februari  Voetbal spel 

20 februari  10 tellen in de rimboe 

Organisatie in het zonnetje 

Lijkt het je leuk om met jouw vereniging een leuke clinic te organiseren? Neem 

dan contact op met Irma van Erp. 

  K!DSCLUB! Elke woensdag! 

K!dsclub heeft als doel om gezellig samen bezig te zijn.  

                 Elke week doen we iets anders! 

Voor wie:  Alle kinderen vanaf 4 jaar 

Waar:   Lint, aan de Willem Diemerstraat 7 

Hoe laat:  13.30-15.30 uur 

Wanneer:  Elke woensdag tot de voorjaarsvakantie 

Opgave:    Niet nodig 

Kosten:  Geen, tenzij anders vermeld 

Wanneer:   

10 januari  Een lekker begin 

17 januari  Vrolijk sleutelbord 

24 januari  Winterse buitenactiviteit (doe warme kleding aan!) 

31 januari  Gekke koelkast magneten 

7 februari  Zelf creatief zijn 

14 februari  Valentijn 

21 februari  Een eigen bloempot maken 

Speciaal voor alle mama’s en papa’s! 

Een plek voor een lekker bakje koffie of thee, een tafel waaraan allerlei ideeën 

met elkaar uitgewisseld worden, waar je met vragen kunt komen of  

plannetjes. Een kraamkamer voor inspiratie!  Iedere donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur ‘de Huuskoamer’ in MFA Lint. 

 

   Mfa Lint    Sportteam Welstad 

                         Sport & spelochtend  

  Voor wie:  groep 1 t/m 4 

  Waar:   Sporthal de Veenhorst 

  Hoe laat:  van 10.00-12.00 uur 

  Wanneer:  Woensdag 28 februari 

  Opgave:  Niet nodig 

 

Sporttoernooi  

Voor wie:  groep 5 t/m 8 

Waar:   Sporthal de Veenhorst 

Hoe laat:  van 13.30-15.00 uur 

Wanneer:  Woensdag 28 februari 

Opgave:  Niet nodig 

Drinken:  Zelf een bidon met 

   water meenemen 

  

 

Ben jij 8 jaar of ouder?  

Kom dan eens gezellig langs in Skilzz @ Lint. Een potje gamen met vrienden of 

gewoon lekker chillen, dat kan allemaal!   

Skilzz is elke maandag t/m vrijdag geopend van 13.00-17.00 uur.  

Ook in de vakanties zijn wij open!  
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