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In de maand mei zijn er weer super leuke dingen te doen. Een paar  

daarvan kun je alleen in Kerkdriel doen. Dus die vind je ook in deze 

nieuwsbrief. 

En in juni organiseert Spel& twee spannende dingen: de dorpencup en de 

voorronde NK knikkeren. Bedenk alvast maar of je daar aan mee wilt 

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

De stagiaires voor dit schooljaar zijn  Lidian, Wim, Bram, Danny, 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.  

kern activiteit groep dagen tijd aanbieder kosten 

Brakel Bosspel& 3 t/m 5 vr 24, 31 mei 16:00-17:00 Spel&, Willem 0,00 

Gameren Zonlicht vangen 2 t/m 8 wo 29 mei 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

Gameren 
Maak je eigen bellen-
blaas 1 t/m 8 wo 26 jun 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

Gameren 
Zeepjes maken voor de 
liefste 1 t/m 8 wo 8 mei 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

diverse locaties Dwaalavontuur 4 t/m 8 wo 12, 19 jun 14:00-16:00 De Grote Rivieren 0,00 

Kerkdriel Suppen* 7 t/m 8 wo 5 jun OF 12 jun 13:00-15:00 SUP76 5,00 

Kerkwijk Haken en breien 4 t/m 8 za 11 mei  14:00-15:30 Cisje creatief 8,00 

Nederhemert Kralenfiguren maken  4 t/m 8 wo 12,19,26 jun 14:00-15:30 Spel&, Patricia 3,50 

Nieuwaal Kralenfiguren maken 4 t/m 8 wo 08,15,22 mei 13:30-15:00 Spel&, Evelien 3,50 

Rossum Tafeltennis 4 t/m 8 do 06,13,20,27 jun 19:00-20:00 Tafeltennisvereniging Rotac 0,00 

Zaltbommel Maak je eigen planeet 3 t/m 8 di 7,21 mei 15:30-17:00 Tekenschool Bomme- 28,00 

Zaltbommel Tang Soo Do (karate) 3 t/m 8 za 25 mei 09:30-10:30 Tang Soo Do Vereniging 0,00 

Zaltbommel Toveren met licht! een 2 t/m 8 di 04 jun  15:30-17:00 Tekenschool Bomme- 14,00 

Zaltbommel Bommel Beach for Kids 3 t/m 8 ma 10 jun zie Sjors Volleybalvereniging Phoenix 3,00 

Zuilichem Voetballen 6 t/m 8 wo 22, 29 mei 
15:00- 
16:00 Spel&, Nick 0,00 

   * kinderen moeten min. 10 jaar zijn en een zwemdiploma hebben  

http://www.sjorssportief.nl
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 Toveren met licht met de Tekenschool 

In de Stadskwekerij van 
Zaltbommel, aan de lan-
ge tafel op het heerlijke 
veldje tussen alle prach-
tige bloemen en planten 
die daar groeien maak je 
een echte blauwdruk 
van zo'n mooie bloem of 
blad van een plant. 

Ouders, opa's en oma's / andere begeleiders 
mogen ook meedoen. 

Volg een golf-clinic!  

Zit jij in groep 5 t/m 8 en wil je uitproberen wat golf is? Kom dan een clinic (dat is 
een duur woord voor les) volgen op golfbaan de Dorpswaard in Kerkdriel. Ook als 
je al wel eens golf hebt gespeeld ben je van harte welkom.   

Voor meer informatie kijk op www.sjorssportief.nl 

Actief en plezier op het water! 

Wil jij leren Suppen? Dat kan bij Sup-school 
Sup76! Op deze dag leer je de basics van sup-
pen en hoe je op deze gave manier jezelf over 
het water kan verplaatsen. Lijkt je dit wat en 
wil je samen met anderen genieten van het 
water en de mooie omgeving van Kerkdriel? 
Kijk dan snel op www.sjorssportief.nl en doe 
mee!  

(Deelnemers moeten minimal 10 jaar zijn en in 
het bezit van een zwemdiploma zijn.) 

Jeu de Boules leren in Kerkdriel! 

Zit jij in groep 6 t/m 8 en wil jij de regels en het spel Jeu de Boules leren? Of ken je 
het spel al en wil je gewoon deel-
nemen samen met anderen?  

Schrijf je dan snel in bij jeu de 
boules club Kerkdriel! 
Na inschrijven op sjorssportief.nl 
zullen we contact met je opnemen 
zodat wij jou dit mooie spel kun-
nen leren samen met andere en-
thousiaste deelnemers!  

De Dorpencup komt er alweer aan!!! 

Zit jij in groep 7 of 8 of ben jij tussen de 12 en 16 
jaar? Geef je dan nu met een team op voor de dor-
pencup! Vrijdag 14 juni vindt de dorpencup plaats in 
Nederhemert van 16:00-20:00 uur. Er komen alle-
maal leuke verschillende spelletjes. Voor meer infor-
matie of opgeven kun je mailen naar:  

spelen@welzijnbommelerwaard.nl 

Aankondiging voorronde NK knikkeren 

Op woensdag 5 juni tussen 14:00-17:00 uur kun je meedoen aan een voorronde in de gemeente 
Zaltbommel voor het NK knikkeren. Je moet tussen de 6 en 12 jaar zijn en je krijgt knikkers van 
de organisatie. Deelname is gratis EN de beste 16 kinderen mogen door naar de Nederlandse 
Kampioenschappen op zaterdag 29 juni in Ouwehands Dierenpark (hiervoor krijg je kaartjes 
voor jezelf en een begeleider).  

Het Spel& team gaat flyers uitdelen als locatie bekend is!  

Beachvolleybal door een echte toptrainer! 

Geef je op voor een beachvolleybaltraining door een echte toptrainer plus een 
kidstoernooi inclusief goodiebag! Je mag je individueel inschrijven, ter plaatse 
worden er teams ge-
maakt, dus zorg dat 
ook je vrienden zich 
opgeven! Je krijgt 
eerst een heuse be-
achvolleybaltraining, 
zodat je je skills kunt 
verbeteren en daarna 
kun je je krachten 
meten in het toernooi. 
Leuk als je er ook dit 
jaar weer bij bent! 

mailto:spelen@welzijnbommelerwaard.nl?subject=Dorpencup%2014%20juni
mailto:nlinnenbank@bommelerwaard.nl

