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Zoekt u een sportvereniging voor uw kind?
Sporten is goed voor de gezondheid van uw kind. Kijk op de website Sport.nl voor
sportverenigingen bij u in de buurt. U kunt ook Sportservice Overijssel vragen naar de
mogelijkheden bij u in de buurt. Of neem contact op met de buurtsportcoach in uw gemeente.
Sportservice Overijssel
Hogeland 10
8024 AZ Zwolle
038 45 77 777
info@sportserviceoverijssel.nl
www.sportserviceoverijssel.nl
Sport.nl
www.sport.nl
Buurtsportcoach Dinkelland
06 12 97 85 41 (Iwan Bult)
i.bult@noaberkracht.nl
Buurtsportcoach Tubbergen
06 12 97 85 41 (Iwan Bult)
i.bult@noaberkracht.nl
Wil uw kind tijdens de schoolvakantie sporten?
Neem contact op met Sportservice Overijssel voor de mogelijkheden. Vaak zijn er extra
activiteiten in het zwembad. De buurtsportcoach van uw gemeente weet ook wat er te doen is
tijdens de schoolvakantie.
Buurtsportcoach Dinkelland
06 12 97 85 41 (Iwan Bult)
i.bult@noaberkracht.nl
Buurtsportcoach Tubbergen
06 12 97 85 41 (Iwan Bult)

i.bult@noaberkracht.nl
Sportservice Overijssel
Hogeland 10
8024 AZ Zwolle
038 45 77 777
info@sportserviceoverijssel.nl
www.sportserviceoverijssel.nl
Zwembad De Kuiperberg
Stobbenkamp 80
7631 CR Ootmarsum
0541-29 16 16
www.kuiperberg.nl
Zwembad de Vlaskoel
Sportlaan 4
7651 LD Tubbergen
0546-62 33 35
www.zwembaddevlaskoel.nl
Wil uw kind sporten maar is er geen geld?
Woont u in Dinkelland? Bel Stichting Leergeld Dinkelland en vraag een bijdrage aan. U kunt
ook een e-mail sturen. Zet daarin uw naam, adres, telefoonnummer, de naam en de
geboortedatum van uw kind, uw maandinkomen en de reden van uw aanvraag. Verder gaat
het zo: een medewerker van Stichting Leergeld komt op afspraak bij u thuis. U bespreekt hoe
u er voor staat en legt uit voor wie u een bijdrage wilt aanvragen. De medewerker dient uw
aanvraag in bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld beslist over uw aanvraag. U krijgt binnen
2 weken bericht.
Woont u in Tubbergen? Bel dan Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en vraag daar een
bijdrage aan. U kunt ook een e-mail sturen. Zet daarin uw naam, adres, telefoonnummer, de
naam en de geboortedatum van uw kind, uw maandinkomen en de reden van uw aanvraag.
Zij gaan beoordelen of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Zodra de aanvraag
beoordeeld is, neemt Stichting Welzijn contact met u op.
Krijgt u al een bijdrage van Stichting Leergeld of Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland? Die
geldt voor 1 jaar. Zo nodig kunt u daarna een nieuwe bijdrage aanvragen. Ook voor
sportkleding kunt u een bijdrage vragen bij Stichting Leergeld Dinkelland of Stichting Welzijn
Tubbergen Dinkelland.
Vraag ook om hulp bij uw gemeente. Samen met een medewerker bekijkt u of er nog andere
regelingen zijn waar u aanspraak op kunt maken.

Misschien komt u in aanmerking voor het kindpakket van de Stichting Leergeld Dinkelland of
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Kijk op de websites voor meer informatie.
Neem voor hulp en informatie over werk zoeken contact op met het Werkplein Twente of het
Loket Werk & Inkomen.
Stichting Leergeld Dinkelland
Postbus 14
7630 AA Ootmarsum
085 047 18 47
info@leergelddinkelland.nl
www.leergeld.nl/dinkelland
Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland
Kerkstraat 94a
7667 PZ Reutum
085 047 94 00
info@swtd.nl
www.swtd.nl
Werkplein Twente
Inloopspreekuur consulent Werkplein voor vragen over re-integratie:
di 10.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis van Tubbergen (Raadshuisplein 1, Tubbergen)
woe 10.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland (Nicolaasplein 5,
Dennekamp)
Inloopspreekuur consulent Werkplein voor vragen over uitkeringen, bijzondere bijstand en
aanverwante zaken:
di (even weken) 10.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis van Tubbergen
woe (even weken) 10.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis van Dinkelland
Twenthe-plein 7
7607 GZ Almelo
0900 92 94
info@werkpleintwente.nl
www.werkpleintwente.nl/almelo
Loket Werk en Inkomen Tubbergen
Inloopspreekuur elke dinsdag 10 - 12 uur

Informatie over Inkomen (bijzondere bijstand, uitkeringen e.d.): dinsdag in de even weken
Informatie over Werk (zoeken, solliciteren, re-integreren): dinsdag in de oneven weken
Raadhuisplein 1
7651 CV Tubbergen
socialezaken@almelo.nl
Sociale kaart Dinkelland Tubbergen is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Dinkelland en
Tubbergen in samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Over Sociale kaart Dinkelland Tubbergen

