
 

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. 

 

      

Omdat er veel leuke culturele- en sportieve activiteiten tijdens de zomer-

vakantie plaatsvinden, brengen wij een extra nieuwsbrief uit. Heb je tij-

dens de vakantie zin om deel te nemen aan een van deze activiteiten, 

kijk dan op sjors voor meer informatie en geef je op. 

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie! 

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 de zomervakantie activiteiten schrijft u uw kind(eren) in via de website 

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

Nieuwsbrief 10 Spel& 

zomervakantie 2019 

4e jaargang 

Plaats Activiteit Groep Dagen Tijd Aanbieder Kosten 

Aalst Spel& on tour 1 t/m 8 Ma 15 juli, di 6 aug 13:00-14:00 Spel& 0,00 

Brakel Spel& on tour 1 t/m 8 
Di 30 juli, ma 12 
aug 13:00-14:00 Spel& 0,00 

Bruchem Spel& on tour 1 t/m 8 Ma 29 juli 13:00-14:00 Spel& 0,00 

Diverse locaties 
Ansichtkaart drukken 'Groeten 
uit de Bommelerwaard'  3 t/m 8 Diverse datums Diverse tijden 

MuseumAtelier 
Stadskasteel 0,00* 

Diverse locaties Bommelbewaarder Schatkist  3 t/m 8 Diverse datums Diverse tijden 
MuseumAtelier 
Stadskasteel 0,00* 

Gameren Spel& on tour 1 t/m 8 Woe 10 juli, 7 aug 13:00-14:00 Spel& 0,00 

Gameren Maak je eigen bellenblaas 1 t/m 8 Woe 26 juni 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

Gameren Zonlicht vangen (cyanotype) 2 t/m 8 Woe 3 juli 14:00-15:00 DOE-LAB 3,50 

Kerkwijk Inktvis maken 3 t/m 8 Do 11 juli 14:30-16:00 Cisje creatief 5,50 

Kerkwijk Spel& on tour 1 t/m 8 Do 1 aug, vr 16 aug 13:00-14:00 Spel& 0,00 

Nederhemert Spel& on tour 1 t/m 8 
Woe 17 juli, Do 8 
aug   0,00 

Nieuwaal Spel& on tour 1 t/m 8 Ma 8 juli, Vr 2 aug 13:00-14:00 Spel& 0,00 

Poederoijen Spel& on tour 1 t/m 8 Di 9 juli, Ma 5 aug 13:00-14:00 Spel& 0,00 

Zaltbommel Bouw je eigen Kasteel  2 t/m 8 Do 11 juli, Di 13 aug Diverse tijden 
MuseumAtelier 
Stadskasteel 0,00* 

Zaltbommel Bommelerwaard K(l)ei-Goed  2 t/m 8 Di 16 juli Diverse tijden 
MuseumAtelier 
Stadskasteel 0,00* 

Zaltbommel Spel& on tour 1 t/m 8 
Di 16 juli, Di 13 aug, 
Woe 14 aug 13:00-14:00 Spel& 0,00 

Zuilichem Spel& on tour 1 t/m 8 Do 11 juli, Vr 9 aug 13:00-14:00 Spel& 0,00 

*De workshops zijn gratis vanwege het Cultuurfestival Bommelerwaard, bij de kassa van de 

kastelen betaal je de normale entreeprijs.  

http://www.sjorssportief.nl
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Bommelbewaarder schatkist. 

Als je in de zomervakantie tijdens het Cultuurfestival Bommelerwaard, Slot 
Loevestein bezoekt, kun je meedoen aan een gratis workshop van het       
MuseumAtelier (je betaalt wel voor het toegangskaartje tot het kasteel).  

Wie wat bewaard....die heeft wat!  
Maak een souvenirdoosje voor je vondsten uit de Bommelerwaard. Op een 
souvenir staat vaak een afbeelding van een bijzonder gebouw, dus die 
drukken we er op. De buitenkant versier je zodat het een unieke schatkist 
wordt die je zelf hebt gemaakt!   

Verder kun je het kasteel 
verder ontdekken en meedoen 
aan andere workshops!  

Kijk snel op 
www.sjorssportief.nl voor 
meer informatie en schrijf je in! 

 

 

Zomervakantie activiteiten Spel& 
Ook in de zomer biedt het Spel& team verschillende activiteiten aan in de regio. Tijdens deze zomervakantie activi-
teiten worden er verschillende leuke spellen gespeeld met jong en oud.  
Kijk op de voorkant van de nieuwsbrief en op www.sjorssportief.nl en doe mee. 

Bouw je eigen kasteel! 
 
Hou je van bouwen? Als je in de zomervakantie 
tijdens het Cultuurfestival Bommelerwaard het 
Stadskasteel bezoekt kun je meedoen aan een  
gratis workshop in het MuseumAtelier (je betaald 
wel voor het toegangskaartje voor het kasteel).  
Je gaat met bijzondere maar ook met hele gewone 
materialen je eigen fantasiekasteel bouwen.  
Ontdek of er een beroemde architect of vakkundi-
ge bouwvakker in je schuilt!   
 
Kijk op www.sjorssportief.nl voor meer informatie! 

Rugby clinic! 
Wil jij rugby training van spelers van het Nederlandse team op 
bredeschool  “de Zandkampen”? 
 
Kom iederere maandag meedoen met de rugby clinic en leer 
de basis van rugby en alles wat erbij komt kijken. Wekelijks 
zijn er trainingen en kan je kijken of je het in je hebt om een 
echte rugby-er te worden! 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een 
email naar het volgende emailadres:  nlinnenbank@welzijnbommelerwaard.nl 

Klei-goed! 

Als je in de zomervakantie tijdens het 
Cultuurfestival Bommelerwaard het 
Stadskasteel bezoekt kun je meedoen 
aan een gratis workshop in het Mu-
seumAtelier (je betaalt wel voor het 
toegangskaartje voor het kasteel).   
We bouwen samen een miniatuurland-
schap van klei in de kasteeltuin bij het 
MuseumAtelier Zaltbommel. Met huis-
jes, rivieren, dijken en uiterwaarden. Zet 
je fantasie maar aan het werk want deze 
Bommelerwaard maak je zelf met speel-
tuinen, fietsheuvels, skatebanen, voet-
balveldjes of zwemvijvers.   

Kijk op www.sjorssportief.nl voor meer 
informatie en meld je aan! 

“Groeten uit de Bommel-
erwaard” ansichtkaart. 

Maak je eigen Ansichtkaart 
van een uniek kasteel in een 
groene omgeving.  
Met een bijzondere 
druktechniek wordt het 
altijd een mooie en ver-
rassende kaart.   

Je kan op verschillende da-
tums en tijden aan deze 
activiteit deelnemen, dus 
kijk snel op 
www.sjorssportief.nl en 
schrijf je in!  
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