
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

De Malburcht & De Spil 
Saskia Nout 
Chanaisca Kwieman 
Graslaan 97A/Lupinestraat 12 
06 – 1113 7297 
s.nou@rijnstad.nl  

Jeugdplein de Hobbit 
Hetty Driessen 
Zwanenbloemlaan 2a 
06 – 1108 4785 
h.driessen@rijnstad.nl  

Sportbedrijf Malburgen  
Frank van Druyten (Malburcht) 
06 – 4489 7906 
Eibert Leusink (Spil) 
06 – 1944 6950 
Melissa Berkelmans (Immerloo) 
026-7912159 
Audrey Redmond (De Hobbit) 
 06 – 1141 9555 
 
 
 

Sprookjesdag 
Jeugdplein de Hobbit 
Donderdag 22 oktober 
10.30-12.30 uur of 
13.30-15.30 uur 
4 t/m 12 jaar 
Gratis 
I.S.M Kinderopvang SKAR. 
Inschrijven: 
kinderwerk.malburgen@rijnstad.nl  
 

 

Huis van de Wijk 
Karien Knoester 
Eimerssingel-Oost 
06 – 1108 4785 
k.knoester@rijnstad.nl  
 

Gezinsspeurtocht uiterwaarden 
Vertrek vanaf je eigen huis met je eigen gezin. 
Datum: wanneer je maar wilt! 
Door de corona maatregelen kunnen we dit jaar helaas geen gezinsuitje organiseren. Daarom hebben we een leuk 
alternatief bedacht. We hebben een superleuke herfstspeurtocht gemaakt, door de uiterwaarden van Malburgen 
Noord-Oost. Deze speurtocht kunnen jullie met je eigen gezin lopen en bestaat uit vragen en opdrachten. Ook is er 
een prijsje te winnen. Alle spullen die je nodig hebt kun je ophalen op de Malburcht. Je krijgt van ons een tas mee 
met de route, de opdrachten en de materialen die je nodig hebt. En er zit ook iets lekkers in voor jullie.  
Wie een tas wilt komen halen kan even appen of mailen naar Saskia. s.nout@rijnstad.nl of 06-11137297. 
 

Op de fiets 
Daarnaast hebben we ook nog een leuke fietstocht “De Burgemeesterroute” van 9 km uitgezet waarbij ook een 
leuke prijs te behalen valt. Mail een mooie, leuke of gekke foto naar kinderwerk.malburgen@rijnstad.nl (foto’s 
kunnen gepubliceerd worden) Je fiets langs de Rijn en door de prachtige natuur van Meinerswijk. Onderweg is er 
veel moois te zien en genoeg plek om te picknicken. Wie vraag jij mee om te fietsen?  
De route staat op de achterzijde van deze flyer.  Veel fietsplezier! 
 

 

Arnhemse watervoetbal 
kampioenschappen 
De Grote Koppel 
Dinsdag 20 oktober 
12.00-17.00 uur 
9 t/m 12 jaar 
€ 2,00 per kind. (team 5 
personen) 
(inclusief vrij zwemmen) 
Inschrijfformulieren verkrijgbaar 
bij de verschillende locaties. 

 

Moeder en kind middag 
Huis voor de Wijk 
Dinsdag 20 oktober 
13.30-16.30 uur 
Moeders en kinderen van  
4 t/m 12 jaar (er is oppas voor 0-4 
jaar) 
GRATIS 
Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij de 
verschillende locaties, inschrijven tot 
donderdag 15 oktober. 
kinderwerk.malburgen@rijnstad.nl  

 

 
 

Sporten en spelen bij de 
bakfiets. 
Speeltuin Dragonstraat 
& 
Schoolplein de Spil 
Woensdag 21 oktober 
13.30-15.30 uur 
Alle leeftijden 
Er is koffie en thee voor de ouders.   

 

Kinderdisco zwemmen 
Halloween discozwemmen 
Zwembad de Grote Koppel 
Vrijdag 16 & 23 oktober 
19.00-22.00 uur 
€ 5,85-. 
 
Let op: deze activiteit wordt niet door ons begeleid.  
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