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Het team van Spel& bestaat  uit Evelien, Jerry, Marloes, Willem, Patricia en Bram. 

Naschoolse aanbod team Spel& en verenigingen 

Voor deze naschoolse activiteiten schrijft u uw kind(eren) in via de website 

WWW.SJORSSPORTIEF.NL, daar vindt u alle verdere informatie. 

Veel nieuwe mensen in ons team, collega Bram en 5 nieuwe sta-

giaires. Je leest meer over de stagiaires in deze nieuwsbrief. En 

heb je al in het nieuwe Sjorsboekje gekeken?  Wat is er veel te 

doen in onze gemeente. Kijk maar hieronder en lees ook de ach-

terkant van deze nieuwsbrief. 

kern activiteit groep dagen tijd aanbieder kosten 

Aalst Volleybal 3 t/m 8 do 28 sept, 5, 12 okt 18:00-19:00 Volleybal vereniging Podarwic 0,00 

Brakel Tennis | Kids Fun 3 t/m 8 wo 27 sept of 11 okt 15:00-16:00 Tennisvereniging De Molenwiek 0,00 

Brakel Tennis | Kids Fun 3 t/m 8 ma 2 of 16 okt 18:30-19:30 Tennisvereniging De Molenwiek 0,00 

Brakel 
Gymles 'Slim in 
Gym' 1 t/m 4 wo 4, 11 of 18 okt 16:00-17:00 Fysiotherapie van der Vliet 0,00 

Brakel 
Nachtbeestjes 
maken 3 t/m 8 ma 9 okt 15:45-17:00 DOE-LAB  4,50 

Bruchem Foto bewerken 5 t/m 8 vr 13 okt 15:30-17:00 MijnAnimatie 8,00 

Gameren 
Nachtbeestjes 
maken 3 t/m 8 ma 2 okt 15:45-17:00 DOE-LAB  4,50 

Gameren Lasergamen 3 t/m 8 za 14 okt zie Sjors Rongen Aktief 6,50 

Kerkwijk Pleinspel& 3 t/m 8 do 28 sept, 12 okt  14:30-15:30 Spel&, Willem 0,00 

Nederhemert 
Animatiefilmpjes 
maken 5 t/m 8 di 26 sept 15:00-16:30 MijnAnimatie 8,00 

Nederhemert Foto bewerken 5 t/m 8 di 10 okt 15:00-16:30 MijnAnimatie 8,00 

Nieuwaal Foto bewerken 5 t/m 8 do 5 okt 15:00-16:30 MijnAnimatie 8,00 

Poederoijen Breien en Spel&  4 t/m 8 wo 27 sept, 4, 11 okt 14:00-15:30 Spel&, Jerry en Evelien 0,00 

Zaltbommel Bodyfit 3 t/m 8 do 28 sept of 5 okt 16:00-17:00 BodyLine Zaltbommel 0,00 

Zaltbommel Portet tekenen 3 t/m 8 za 30 sept 12:30-14:00 Tekenschool Bommelerwaard 11,00 

Zaltbommel Hockey 1 t/m 8 zo 1 okt 10:00-11:00 
Mixed Hockey Club Bomme-
lerwaard 0,00 

Zaltbommel Foto bewerken 5 t/m 8 di 3 okt 15:15-16:45 MijnAnimatie 8,00 

Zaltbommel Zwemmen 3 t/m 8 wo 4 okt 18:30-19:15 ZvZaltbommel 0,00 

Zaltbommel Foto bewerken 5 t/m 8 vr 6 okt 15:30-17:00 MijnAnimatie 8,00 

Zaltbommel 
Mini-huisje van 
klei 3 t/m 8 zo 8 okt 12:00-14:00 Tekenschool Bommelerwaard 12,00 

Zuilichem Balspel& 5 t/m 8 wo 27 sept, 4, 11 okt 14:00-15:00 Spel&, Marloes 0,00 

http://www.sjorssportief.nl
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Geursen Producties  

geeft toneelles aan de jeugd,  in Zaltbommel 

kunnen de kinderen ook terecht bij de lessen 

in de Poorterij en niet alleen in Hurwenen, 

zoals in het boekje staat. 

Soms komt niet alle verenigingsinformatie goed in het  Sjorsboekje 

Diasso houtbewerking 

Diasso biedt diverse mogelijkheden: een eenmalige 

kennismakingsactiviteit waarin een klein werkstuk 

wordt gemaakt of een langere cursus, voor een 

groter werkstuk.  De prijzen voor de verschillende 

cursussen zijn wat door de war geraakt in het boek-

je en op de Sjorswebsite. Het beste  kunt u op de 

website van Diasso kijken: http://www.diasso.nl/

cursussen/  Deze informatie klopt.  

Hoi hoi !! 

Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is  
Lidian van der Ende, ik ben 18 jaar en ik loop dit jaar 
stage bij Spel&. Waarbij ik les ga geven op de Willem 
van Orange school in Brakel en Den Boogerd in Aalst. 
Ook zal ik aanwezig zijn op de sportdagen en activitei-
ten die georganiseerd worden. Verder heb ik nog een 
aantal hobby’s en dat zijn: turnen, gitaar spelen en 
vooral gezelligheid. Ik werk al een aantal jaar in de kas 
en ik assisteer bij GTV 
Argos met turnlessen 
in Zaltbommel. 
 Ik heb er heel veel 
zin in. Ik hoop dat het 
een leuk en leerzaam 
jaar wordt!! 

Mijn naam is Jeroen Cretier, ik ben 18 

jaar oud en woon in Kerkdriel. Ik zit in 

het 2e jaar van de opleiding Sport & 

Bewegen. 

 

Mijn hob-
by’s zijn 
voetballen, 
uitgaan en 
genieten. 
Met voetbal 
zit ik bij het 
2e elftal van DSC en heb ik een eigen 
team waar ik hoofdtrainer van ben, 
C2. Dit is mijn 2e jaar als trainer.  
 
Verder heb ik 2 honden, geen zussen 
& geen broers. 

Ik ben Wim Duizer. Ik ben 

17 jaar oud en ik woon in 

Zuilichem. Mijn hobby's zijn 

voetballen, basketballen en 

afspreken met vrienden. 

Dus voornamelijk sporten!! 

Ik ben dit jaar stagiaire bij 

Spel& en ik heb er heel veel 

zin in! 

Hallo,  
Mijn naam is Bas van der Sluijs, ben 18 jaar oud en woon 
in Rossum. 
Mijn hobby’s zijn schaatsen, 
wielrennen en skeeleren. 
Dit schooljaar ben ik te vin-
den op de Franciscusschool 
in Zaltbommel. 
Ik heb er erg veel zin in en 
hoop super leuk jaar te heb-
ben! 

Hallo allemaal! 

Ik ben Alicia van Honk, 21 jaar en ik loop dit jaar weer stage bij Spel&. 

Ik heb er superveel zin in om les te gaan geven op de Toermalijn en de 

Fonkelsteen! Daarnaast kun-

nen jullie mij tegenkomen bij 

de naschoolse Spel& club of 

bij sportdagen. Naast stage 

lopen doe ik aan turnen een 

geef ik turnles bij GTV Argos. 

Tot ziens! 

Dit schooljaar lopen  5 stagiaires met ons mee, zij volgen de opleiding Sport& Bewegen op het Koning Willem I 

college.  Hieronder stellen zij zich aan u voor.  

 Spel& en Breien in Poederoijen 

voor jong en oud. 

Jerry en Evelien komen met de Spel& 

bus naar Poederoijen,  in en om de bus 

gaan we spellen doen en je kunt leren 

breien.  Schrijf je in via Sjors en vraag 

vooral je buurvrouw, opa of tante om 

mee te komen.  Volwassenen hoeven 

niet in te schrijven.  Als ze het leuk vin-

den, kunnen ze helpen leren breien. 

http://www.diasso.nl/cursussen/
http://www.diasso.nl/cursussen/

