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De lente komt er een beetje aan, dus de eerste buitenactiviteiten staan al 

op de rails. Ga eens proberen deze periode of je wilt Tang Soo Do-en of 

tuinieren. En ren lekker mee met de obstakelrun van Spel& of de Brakelse 

Lenteloop. Of doe het allebei. Veel plezier! 

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

De stagiaires voor dit schooljaar zijn  Lidian, Wim, Bram, Danny en Amanda   

Naschools 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.  

INFORMATIEMIDDAG  LEFF       
woensdagmiddag 27 februari van 14.00 – 16.00 uur  
sporthal De Maayenbogerd in Aalst (Donkerstraat 19)  
LEFF is een gratis, leuk programma. Het is voor kinderen (7 t/m 13 jr) die boven een 
gezond gewicht zijn en hun ouders/verzorgers. Willen jullie als gezin meer leren 
over gezond leven? En samen leuke dingen doen? Start dan met LEFF. Je gaat samen met je kind(eren) 10 weken lang 
aan de slag. Terwijl de kinderen leuke actieve spellen doen, praat jij met andere ouders over wat je moeilijk vindt aan 
gezonde opvoeding en delen jullie samen de beste tips. 
Op de informatiemiddag op 27 februari kom je samen met je kind en horen jullie meer over LEFF. En jullie maken ken-
nis met het LEFF team. De kinderen gaan samen met Bram (de LEFF beweegcoach) de gymzaal in om leuke spelletjes 
te doen. Ouders/verzorgers krijgen meer informatie van de LEFF-coach en kunnen vragen stellen. Zie voor meer infor-
matie:  www.start-leff.nl.  

plaats activiteit groep dagen tijd aanbieder kosten 

Aalst Jungle fun 3 t/m 5 wo 13, 20 mrt 15:00-16:00 Spel& Marloes 0,00 

Brakel Maak een moestuin 1 t/m 8 ma 11 mrt 15:45-16:45 DOE-LAB 3,50 

Bruchem Oud-Hollandse (tik)Spel& 3 t/m 5 do 14, 21, 28 mrt 15:30-16:30 Spel& Willem 0,00 

Gameren Fonkelding 1 t/m 5 wo 20 mrt 15:15-16:15 DOE-LAB 3,50 

Gameren Maak een moestuin 1 t/m 8 wo 13 mrt 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

Gameren Tekenen op stenen 3 t/m 8 wo 20 mrt 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

Gameren Freerunning 3 t/m 8 do 21 OF 28 mrt 17:15-18:15 
sportvereniging 
D.I.O. 0,00 

Nederhemert Handbal 3 t/m 5 wo 13, 20 , 27 mrt 15:00-16:00 Spel& Bram 0,00 

Poederoijen Volleybal 6 t/m 8 wo 13, 20, 27 mrt 15:00-16:00 Spel& Nick 0,00 

Zaltbommel Tennis 1 t/m 8 wo 20 mrt 15:00-16:00 Tennisschool Tom 0,00 

Zaltbommel Tennis 1 t/m 8 zo 24 mrt 10:00-11:00 Tennisschool Tom 0,00 

Zaltbommel Tang Soo Do (karate) 3 t/m 8 za 16 mrt 09:30-10:30 Tang Soo Do Vereni- 0,00 

Zaltbommel Bonbons maken 3 t/m 8 wo 20 mrt 14:00-16:00 taart & toef 10,00 

Zuilichem Kralenfiguren maken  4 t/m 8 di 12, 19, 26 mrt 15:30-17:00 Spel& 3,50 

http://www.sjorssportief.nl
http://www.start-leff.nl


 

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. 

 
     

Obstakelrun  
Op vrijdag 29 maart organiseert Spel& de obstakelrun voor de tweede keer. Die vindt plaats om 

het Kloosterwiel.  Er is een parcours uitgezet en onderweg kom je verschillende obstakels tegen.  

Nu is het zaak voor jou om over de obstakels te gaan en te proberen om zo veel mogelijk rondes 

te lopen. De obstakelrun staat in het teken van het leger. Je zult dus verschillende dingen tegen-

komen die met het leger te maken hebben.  Ben jij een stoere meid of jongen tussen de 8 en 16 

jaar? Schrijf je dan in voor de obstakelrun want dit wil je niet missen! 

 
 

Zit je in groep 5 t/m 8, dan schrijf je 
je in via www.sjorssportief.nl 
 
Ben je tussen de 12 en 16 jaar, dan 
meldt je je aan via het e-mailadres  
spelen@welzijnbommelerwaard.nl 
 

VOL IS VOL  
(Dus wacht niet te lang met inschrijven) 

 

D.I.O. freerunnen 

Freerunnen is een sport waarbij je zo mooi 

of sierlijk mogelijk van het ene obstakel 

naar de andere springt. Freerunnen is niet 

zonder risico’s. Het is dus belangrijk om de 

basistechnieken  van het freerunnen te 

leren. Dat kan bij D.I.O. Gameren. Geef je 

op via www.sjorssportief.nl 

Tennisschool Tom Kreemers  

geeft in verschillende dorpen les. Je kunt er echte wedstrijden spelen 

maar ook gewoon met vrienden tennissen.  Wil je eens proberen of je 

tennis leuk vindt? Geef je op via 

www.sjorssportief.nl 

Tang Soo Do  
 

Tang Soo Do bestaat er nog niet zo heel lang. Het is een Koreaanse sport. 

Het lijkt op karate. Tang Soo Do is goed voor  je. Het is goed voor je li-

chaam en het geeft je ook meer zelfver-

trouwen, zodat je je zelfverzekerd kan 

voelen. Dat  geldt zowel voor kinderen als 

voor volwassenen. Geef je op via 

www.sjorssportief.nl 

De gezelligste sportieve activiteit van Brakel 
 
Op zaterdag 30 maart vindt de Brakelse Lenteloop weer 
plaats voor kinderen en volwassenen. Voor de kinderen zijn 
er diverse afstanden  voor de verschillende leeftijden. 
Alle informatie staat op www.brakelselenteloop.nl. Inschrij-
ven gaat via deze website. 

http://www.sjorssportief.nl
mailto:spelen@welzijnbommelerwaard.nl?subject=opgeven%20voor%20de%20obstakelrun%2029%20maart
http://www.sjorssportief.nl
http://www.sjorssportief.nl/
http://www.sjorssportief.nl/
http://www.brakelselenteloop.nl

