
 

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. 

 

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

De stagiaires voor dit schooljaar zijn  Bram, Job, Jonathan en Thijmen  

Zo lekker tussen de feestdagen door sportief en creatief bezig zijn? 

Bekijk hier de naschoolse activiteiten voor de komende periode! 

Voor jong, maar ook als je (veel) ouder bent dan 13voor oud is er van alles te 

doen. 

Nieuwsbrief 4   Spel& 

december 2019 

5e jaargang 

Naschools aanbod team Spel& en verenigingen 

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

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

* zwemdiploma A vereist 

Plaats Activiteit groep Datums Tijd Aanbieder Kosten 

Aalst Volleybal 5 t/m 8 ma 25 nov 18:00-19:00 Volleybal vereniging Podarwic 0,00 

Aalst Pietengym Aalst 1 t/m 4 vr 29 nov 13:30-15:00 Spel& 1,00 

Aalst Volleybal 5 t/m 8 ma 2, 9,OF 16 dec 18:00-19:00 Volleybal vereniging Podarwic 0,00 

Gameren Veerpennen 1 t/m 4 ma 25 nov 15:45-16:45 DOE-LAB 3,50 

Zaltbommel Kickboksen 1 t/m 4 ma 2 dec 16:00-17:00 Steef FIT 0,00 

Zaltbommel Kickboksen 5 t/m 8 ma 2 dec 17:00-18:00 Steef FIT 0,00 

Zaltbommel 
Pietengym  
Zaltbommel 1 t/m 4 di 3 dec 16:00-17:30 Spel& 1,00 

Zaltbommel Zwemmen* 3 t/m 7 wo 4 dec 18:30-19:15 ZvZaltbommel 0,00 

Zaltbommel Zwemmen* 3 t/m 7 wo 8 jan 18:30-19:15 ZvZaltbommel 0,00 

Zaltbommel vakantie activiteit 1 t/m 8 do 2 jan 13:00-15:00 Spel&, sportief of creatief 1,00 

Zaltbommel Atelier proefles 1 t/m 4 za 11 jan 9:30-11:00 MuseumAtelier Stadskasteel 0,00 

2 januari 2020 

Sportzaal Courtine 

Zaltbommel 

Vakantie Activiteit  

Spel& 

http://www.sjorssportief.nl
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Er is weer Pietengym ! 

Ook zo’n zin in Sinterklaas? Je kunt weer meedoen 

met  de jaarlijkse pietengym! Spel& biedt dat aan 

in Aalst op vrijdag 29 nov en in Zaltbommel op 

dinsdag 3 dec. Kinderen van 4 tot 8 jaar hun pie-

tendiploma behalen. Er zullen zelfs echte pieten 

aanwezig zijn! Belangrijk: Meld je snel aan via 

Sjors Sportief want vol is vol! 

Zaalvoetbaltoernooi Bommelerwaard vanaf 13 jaar  

Ben jij een echte voetbalfanaat? Lees dit dan goed door! Voor alle voetbalverenigingen in de Bommelerwaard organiseert Spel& 

een Zaalvoetbaltoernooi. Over drie dagen verspreid, maandag 23-12, vrijdag 27-12 en zaterdag 28-12, wordt dit toernooi georgani-

seerd. De voetbalverenigingen zijn uitgenodigd om met een Seniorenteam, Damesteam, meidenteam, JO19, JO15 en/of JO13 in te 

schrijven. De eerste twee dagen spelen we de poulewedstrijden, zaterdag 28 december is de finaledag.  

De locatie is sporthal de Ring in Zaltbommel.  

Let op de juiste schoenen en kleding. Mocht het 

zijn dat deze uitnodiging niet bij u als speler/

trainer van één team terecht komt of heeft u an-

dere vragen? Neem contact op met:  

buurtsportcoach@welzijnbommelerwaard.nl  

of telefonisch: Nick Linnenbank 06-20738721 

 

Altijd al eens willen volleyballen? 
Er staat weer iets heel leuks op jullie te wachten! In de maand oktober kun je twee 
keer meedoen bij de trainingsavonden van volleybalvereniging Podarwic in Aalst.  
Actieve kennismakingstrainingen van ervaren trainers. Opgeven doe je via 
www.sjorsportief.nl. Als het je wat lijkt kun je jezelf daarna inschrijven  
bij de vereniging!  
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