
Wat is Speel-GOED ? 
Bij Speel-GOED kun je dagelijks aan sport en spel doen. 

Door Smiles te verdienen kun je materiaal lenen zoals rollerskates, 

skelters, steppen, basketballen, voetballen, badminton en nog veel meer. 

Bij Speel-GOED is altijd volwassen leiding aanwezig. 

Eén keer in de week wordt er een sportactiviteit georganiseerd. 

Voor wie? 
Speel-GOED is voor alle kinderen van de basisschool. 

Hoe kun je lid worden? 
Op de pleinen van Speel-GOED kun je bij de leiding  een inschrijfformulier 

krijgen. Dit formulier moet je samen met je vader of moeder invullen. 

Ook moeten je vader of moeder hun handtekening onder het formulier 

zetten. Als je met het ingevulde formulier terugkomt en twee pasfoto’s 

van jezelf meeneemt, wordt er een pasje gemaakt. Met dat pasje én 

jouw verdiende Smiles kun je spel- en sportmateriaal lenen. 

Wat zijn Smiles? 
Smiles zijn munten waarmee je sport- en spelmateriaal kunt lenen.  

Er zijn munten van 1, 2, 5 of 10 Smiles. 

Hoe kun je Smiles verdienen?  
Je kunt Smiles verdienen door klusjes te doen, op de locatie van Speel-

GOED, maar ook in de wijk en op school. 

Bijvoorbeeld de volgende klusjes: 

- het plein vegen 

- rommel tussen struiken opruimen 

- tijdens sportactiviteiten scheidsrechter zijn 

- goed en sportief meedoen met een activiteit 

- kinderen helpen 

en zo zijn er tientallen klusjes te bedenken! 

Openingstijden: 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 15.00 – 17.30 uur 

woensdag     13.00 – 17.30 uur 

Speel-GOEDmedewerkers 
Beppie, Peter, Tamara, Gonnie en Guido 

Contact: g.groenendijk@nijmegen.nl 
Tel: 024-3566029 
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Speel-GOED sport –en spelactiviteit 
Iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur is er op het 
speelveldje Genestet een Speel-GOEDactiviteit voor de 
kinderen van Speel-GOED.   
 
Zo hebben Gonnie en Guido woensdag 5 augustus en vrijdag 7 
augustus met de kinderen van Speel-GOED waterballonen 
volleybal gespeeld. Gewapend met vele waterballonnen en 
goede moed werd er enthousiast gespeeld. De ballonnen 
moesten gevangen worden!! Dat bleek nog een lastige klus. 
Want ook al werden de ballonnen goed gevangen, vaak was 
een nat pak het gevolg. Met de laatste ballonnen werd ook nog 
even geprobeerd om in de basket te gooien. Ook dit leverde 
weer hilarische taferelen op. Al met al een geslaagde en natte 
middag. 
 
Matrixx Magixx Basketbal Events aan de Genestetlaan 
Vrijdag 14 augustus heeft het eerste Matrixx Magixx Basketbal 
Event plaatsgevonden op het Speelveldje aan de Genestetlaan. 
Het was een geslaagde middag met veel zon, muziek, 
enthousiasme en natuurlijk basketballen.  
 
Rond de klok van 14.30 uur ging Chris Donkers met de 
kinderen van start. Onder begeleiding van DJ Tim werden de 
kinderen enthousiast gemaakt. Na een kleine versnappering 
werden er allerlei basketbalspelletjes gedaan......waarin drie 
kinderen zelfs naar huis gingen met een echte basketbal 
inclusief handtekening van Chris. Die wordt later vast geld 
waard! 
  
Uiteraard werd er afgesloten met een partijtje waar er lustig op 
los werd gescoord. Het volgende Magixx Event is vrijdag 4 
september same place en omdat de scholen weer begonnen 
zijn een uurtje later: 15.30 uur!! 
  
See you all next time 
 

 
Speel-GOED op het internet! 
Speel-GOED Genestetje heeft sinds kort een eigen stukje op 
www.nijmegen.nl. Dus voor de laatste nieuwtjes en alles wat je 
verder wil weten over Speel-GOED Genestetje, surf dan 
naar.......www.nijmegen.nl ga naar wonen & leven en kies uw 
wijk:. Nije veld 
 
Fotoverslag Waterballonen volleybal en Matrixx Magixx 
Event! 
 

 


