
 

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. 

 

 

 

 

 

Ook in november hoef je je niet te vervelen, zoveel leuk aanbod van  

verenigingen en andere aanbieders. Wij van Spel& zorgen ondertussen 

dat Pietengym straks overal komt. Inschrijven voor activiteiten via  

www.bommelerwaardbeweegt.nl.  

Het team van Spel& bestaat uit Bram, Daan, Evelien, Mariella, Marloes, Nick en Patricia.  
De stagiaires voor dit schooljaar zijn  Danique, Jay, Job, Jonathan, Thijmen en Wessel.  

Nieuwsbrief 3 Spel& 
november 2020 

6e jaargang 

Naschools aanbod team Spel& en verenigingen 

Voor de naschoolse activiteiten schrijft u uw kind(eren) in via www.bommelerwaardbeweegt.nl. 

Op deze website vindt u ook aanbod voor andere leeftijden, kijk even rond. 

Plaats Activiteit Groep Dagen Tijd Aanbieder Kosten 

Aalst Trefbalspel& 6 t/m 8 wo 11, 18 nov 14:30-15:30 Spel&, Daan 0,00 

Brakel Tekenen op stenen 2 t/m 8 ma 9 nov 15:45-16:45 DOE-LAB 3,50 

Bruchem Mixed Media Schilderen 2 t/m 8 ma 2 nov 15:45-17:00 Art2B.you 6,50 

Bruchem Kabouterhockey 1 t/m 2 wo 4 nov 16:00-17:00 
Mixed Hockey Club  
Bommelerwaard 0,00 

Gameren Medialab 4 t/m 6 di 10, 17 nov 15:30-17:00 Bibliotheek Rivierenland 0,00 

Gameren Origami - Japanse vouwkunst 3 t/m 6 ma 9 nov 15:45-16:45 MijnOrigami 5,00 

Gameren CrossFit 7 t/m 8 vr 6 nov 17:00-18:00 CrossFit 5311 0,00 

Gameren CrossFit Kids 3 t/m 5 wo 4 nov 17:00-18:00 CrossFit 5311 0,00 

Hurwenen Sint Maarten, lampion maken 3 t/m 8 za 7 nov 13:30-15:00 Tekenschool Bommelerwaard 14,00 

Kerkwijk Wat dans jij? 3 t/m 6 ma 2, 9 nov 14:45-15:45 Dansstudio DDC 0,00 

Kerkwijk Visjes haken en breien 4 t/m 8 vr 6 nov 14:00-16:00 Cisje creatief 8,00 

Nederhemert Balspel& 6 t/m 8 wo 11, 18 nov 14:30-15:30 Spel&, Bram 0,00 

Poederoijen Wol vilten, nat en droog 3 t/m 8 wo 11, 18 nov 14:30-16:00 Spel&, Evelien 2,50 

Zaltbommel 
Hockey 
Vriendjes en vriendinnetjesdag 1 t/m 8 za 7 nov 10:30-11:30 

Mixed Hockey Club  
Bommelerwaard 0,00 

Zaltbommel Basketbal 5 t/m 8 di 3 nov 17:15-18:15 bbc Ardito 0,00 

Zaltbommel 
Volleybal 
Vriendjes- en vriendinnetjesdag 3 t/m 8 do 19 nov 17:15-19:15 vvPhoenix 0,00 

Zaltbommel Schatgraven 3 t/m 8 ma 9 nov 15:30-16:30 creatieve kindercoachpraktijk 0,00 

Zaltbommel Techniekmiddagen 7 t/m 8 vr 6, 13 , 20 nov 15:30-17:00 Stichting Orizon 12,00 

Zaltbommel Natuurschatten 3 t/m 8 wo 28 okt 14:30-15:30 creatieve kindercoachpraktijk 0,00 

Zaltbommel Turnen 3 t/m 8 di 17, 24 nov zie website GTV Argos 0,00 

Zaltbommel Capoeira 3 t/m 8 wo 18, 25 nov 17:30-18:30 Instinto Capoeira 5,50 

Zaltbommel Zwemmen 3 t/m 8 wo 4 nov 18:00-18:45 ZvZaltbommel 0,00 

Zaltbommel Krachtkaart maken 3 t/m 8 za 14 nov 09:30-10:30 creatieve kindercoachpraktijk 4,00 

Zuilichem Er was eens…, podcast maken 3 t/m 6 di 3, 10 nov 14:45-16:15 MijnAnimatie 3,00 

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl
http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/
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Creatieve kindercoachpraktijk Bij Maaike 
Ben jij nieuwsgierig naar jouw talenten? 
Kom dan een potje Schatgraven! Een spel met grappige 
vragen en opdrachten...Als jij weet waar je goed in bent, 
groeit je zelfvertrouwen en kan je alles. Je gaat naar huis 
als een stralende ster en een schatkaart met jouw eigen 
schatten. 

Vriendjes en vriendinnetjes dag 
Bij volleybalvereniging Phoenix en 
Hockeyclub B’waard kunnen kin-
deren meedoen met een training: 
gewoon meekomen met je vriend-
je of vriendinnetje die daar al 
traint. En heb je die niet, dan mag 
je ook komen: wel even inschrij-
ven via de website 
www.bommelerwaardbeweegt.nl 

Basketbal bij Ardito 
Wil jij kennismaken met de meest gevarieerde en aller-
leukste sport in Zaltbommel en omstreken? Kom dan een 
keer basketballen!  

 
Je bent welkom elke 
eerste  
dinsdag van de 
maand. 
 

Lampion maken Tekenschool Bommelerwaard 
We gaan lekker ouderwets sui-
kerbieten uithollen en versieren. 
Dat is erg mooi want door de 
schil van de suikerbiet schijnt het 
licht van je lampje of kaarsje erg 
sfeervol. We werken bij mooi 
weer in het Natuuratelier in Hur-
wenen, bij slecht weer in het 
binnenatelier in Zaltbommel.  

culturele en sportieve activiteiten in de dorpen 
Spel& heeft aan verschillende aanbieders gevraagd om dit schooljaar naar je toe 
te komen. Met een workshop reizen zij door de gemeente. Zo kun je in je eigen 
dorp kennismaken met dans (Wat dans jij?), podcast maken (Er was eens….),  
programmeren (Medialab), toneelspelen (Toneel) en hockey (kabouterhockey). 
Deze maand zijn Gameren, Kerkwijk, Bruchem en Zuilichem aan de beurt voor een 
leuke workshop: je vindt ze op de website www.bommelerwaardbeweegt.nl en 
daar schrijf je ook in. 

Mixed media bij Art2B.you in Bruchem 
Een schilderij maken met niet alleen verf maar ook andere materialen. Dat is Mixed Media Schilderen. Je mag stofjes, 
lintjes, versiersels, mooie papiertjes en nog veel meer uitzoeken.  Deze kun je op de verf plakken of er overheen schil-
deren. Dat wordt een heel speciaal schilderij! 
Kom het gezellig uitproberen en natuurlijk ben ik 
er om je te helpen. Ik zie je graag! 
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