
 

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurt-

sportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl. 

Nieuwsbrief 8 Spel& 

Juni/juli 2016  

 

Naschoolse aanbod team Spel& en verenigingen 
 

Voor de naschoolse activiteiten schrijft u in via de website WWW.SJORSSPORTIEF.NL, daar vindt u ook alle informatie over 

de activiteit. 

  Spel& komt met de bus! 
 
 
 
 
 

In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 

vindt u de naschoolse activiteiten in de pe-

riode juni/juli 2016. Je kunt nog een keer 

meedoen om de winnende foto te maken 

voor het Sjorsboekje voor volgend jaar: 

geef je op voor ‘Paarden  fotograferen’, of 

probeer eens uit of je zingen in een koor 

leuk vindt. Het team van Spel& bestaat uit Wesley, Alexander, Evelien, Patricia, Jerry en Marloes  

kern activiteit groep dagen tijd aanbieder kosten 

Brakel/Poederoijen 

Paarden fotograferen bij Dressuurstal 
Van Baalen  (er is een kans dat je foto 
het Sjorsboekje van volgend jaar siert). 5/8 wo 8, 15 jun 14.00-15.30 

Fotoclub Bomme-
lerwaard 5,00 

Gameren Cupcakes versieren 3/8 wo 15 jun 14.00-16.00 Glamorous Cakes 10,00 

Zaltbommel, Brede 
school De Waluwe 

Zingen! dinsdagen repetitie; generale 
en uitvoering zie Sjors website 4/8 

di 2, 9, 16 jun;                 
wo 22 en vr 24 jun 

di:         
16.30-17.15 Koorschool Senta 10,00 

Zaltbommel, Poorterij Kleding maken 5/8 wo 1, 8, 15 jun 13.30-15.30 Elliz in Company 12,50 

Zuilichem knutselen met schapenwol 4/8 do 23, 30jun, 7 jul 15.30-17.00 Spel& Evelien 1,50 

kern verzamelpunt groep  dag tijd 

Brakel markt, bij de ingang Brakelse Bos 4-8 wo 15 juni 14.00-15.30 

Aalst Neswaarden 4-8 wo 22 juni 14.00-15.30 

Bruchem BSO 't Schansje,  Krangstraat 6 4-8 wo 29 juni 14.00-15.30 

Poederoijen trapveldje 4-8 wo 6 juli 14.00-15.30 

Nederhemert-Zuid De schans, ingang naast de Speeltuin 4-8 wo 13 juli 14.00-15.30 

De komende periode zijn we met het Spel& team elke 

woensdagmiddag op een andere plek in onze gemeente 

met de gele bus. Zie het schema hieronder. We nemen 

allerlei Spelmateriaal mee. Kinderen van groep 4/8 kun-

nen meedoen, en deze keer hoeven ze zich NIET aan te 

melden via de website. 



 

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurt-
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GEEF JE OP VIA 

WWW.SJORSSPORTIEF.NL  
U slaat dan de tussenstap via www.bommelactief.nl over. 

 
 
 
 
 

 

Eerste jaar Sjors Sportief/Creatief 

Terugblik op schooljaar 2015-2016 

Het eerste jaar waarin we in de gemeente Zaltbommel 
gebruik hebben gemaakt van het Sjorsboekje en de 
website www.sjorssportief.nl.   

De deelnemende verenigingen is gevraagd naar hun 
ervaringen met Sjors. Tot nu toe beoordelen ze het 
systeem met een 7,2. Wilt u ons laten weten wat uw 
ervaringen zijn; stuur een email naar:  

spelen@welzijnbommelerwaard.nl 

 

Vooruitblik op 16-17 

Inmiddels zijn verenigingen opgeroepen om activitei-
ten voor volgend schooljaar in de website en het 
boekje te zetten.  We hopen ook dat scholen weer 
meedoen met de tekenwedstrijd zodat we een mooie 
voorkant krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Check je sound!  

Lijkt het je wel wat, in een koor zingen? Maar wil je eerst 

weten of het wat voor je is? Dan heeft Koorschool Senta een 

superkans voor je: de Soundcheck! Met de Soundcheck mag 

je vier repetities (drie ‘gewone’ + de generale repetitie) bij-

wonen én meedoen met het jaarlijkse Zomerconcert dat dit 

jaar op 24 juni wordt gegeven in de PKN Kerk in Rossum. En 

dat alles kost je in totaal maar € 10,-! 

Koorschool Senta, onder leiding van zangpedagoge en diri-

gente Sylvia van der Vinne, wil kinderen vanaf 7 jaar oplei-

den tot goede koorzangers. Het plezier in het zingen staat 

voorop, maar je leert ondertussen ook veel over, bijvoor-

beeld, zangtechniek.  

Eerste jaar Sjorsboekje/website 

      44 verenigingen boden activiteiten aan 

    181 activiteiten in de loop van het schooljaar 

  1362 ingeschreven deelnemers, waarvan:  

  972 voor sportieve activiteiten en 

  390 voor culturele activiteiten 

Vanaf nu gaan we  in ieder geval een ding ver-
anderen: als ouder gaat u direct naar 
www.sjorssportief.nl  om uw kind(eren) aan te 
melden voor de activiteiten (sportief EN crea-
tief). De tussenstap via de website 
www.bommelactief.nl slaat u dan over. De 
website www.bommelactief.nl blijft wel be-
staan als portaal voor de verenigingen. 


