
 

       Harold                     Noah   Katie        

R-Newt is het jongeren- en kidswerk van ContourdeTwern. Wij zijn daar waar jongeren, kids en hun 

ouders zijn. Op straat, op scholen, in jongerencentra, thuis en online. R-Newt begrijpt de leefwereld 

van jongeren en kids en sluit daarop aan. Als R-Newt focussen we op talenten en op wat goed gaat. 

We volgen jongeren in hun omgeving en stimuleren zelfontplooiing. We zijn er voor toffe activiteiten 

en veiligheid, maar net zo goed voor een luisterend oor wanneer een jongere vastloopt. Ook online. 

R-Newt Kids-medewerkers zijn daar waar gezinnen zijn en vinden niks belangrijker dan kinderen 

laten opgroeien in een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf mogen zijn. Je vindt ons in de wijk, 

thuis en op school. Harold is in de reeshof de R-Newt Kids medewerker en werkzaam vanuit 

jongerencentrum Heyhoef (kerkenbosplaats 1).  

 

De beheerders van R-Play letten op uw 
kind maar de eindverantwoordelijkheid voor het buitenspelen blijft altijd bij de ouders en/of 
verzorgers. Kinderen zijn ook vrij om R-Play te verlaten. Maakt u daarover goede afspraken over 
met uw kind!! LET OP! Bij slecht weer zal de bus helaas een week overslaan. 

  

 

Wil je meer weten over R-Play? of andere 
activiteiten van R-Newt (kids)? Misschien heb je 
zelf wel een leuk idee of goed initiatief?           
Email: harold@r-newt.nl  Tel: 06 1054 1944 

 is een speelplek waar kinderen veilig 
kunnen spelen. Ze kunnen (groot) speelgoed lenen 
dat ze thuis niet altijd hebben en met de andere 
kinderen samen spelen. R-Play is er voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar, maar ook de kleinere kinderen zijn 
van harte welkom. Het is dan wel verplicht dat er een 
ouder of verzorger meekomt. Spelen bij R-Play is 
'gewoon buitenspelen'. Vanaf +5 april zijn we elke 
dinsdagmiddag van 14.30/14.45 uur tot 16.00 uur op 
het schoolplein van de wegwijzer te vinden.  

 

 

BREUKELENTUIN REESHOF is een speelplek 
waar de R-Newt Kids medewerker Harold 
samen met R-Newt collega Noah leuke en 
sportieve activiteiten organiseert. Vanaf 5 
april zijn we hier elke woensdagmiddag 
van 13.00 uur tot 16.00 uur te vinden met 

bv.  of onze R-Newt camper. 
Ook voetballen we regelmatig of laten we 
jullie kennis maken met allerlei andere 
sporten zoals bv. bmx-en. Iedereen is van 
harte welkom deze middag. Kom jij ook een 
keertje langs?  
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