
 

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. 

 

 

Lekker buiten voetballen, knikkerkampioen worden van de  

Bommelerwaard? Wilde plantjes speuren in je dorp?  

Of misschien Loevestein maken van klei? Je vindt het allemaal op: 

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 4 
Spel& 

Maart/april 2021 

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. 

Activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Neem 

bij twijfel contact op met de aanbieder. 

plaats activiteit groep dagen tijden Aanbieder Kosten 

Gameren B’waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m5 wo 12 mei 13:30-15:10 Spel& 0,00 

Gameren B’waardse knikkerkampioenschappen 6 t/m 8 wo 12 mei 15:30-17:10 Spel& 0,00 

Gameren Lightbox maken 4 t/m 8 wo 12 mei 14:00-15:30 DOE-LAB 8,50 

Hurwenen 
Mini kasteeltje van keramiek  
voor in de tuin 3 t/m 8 za 15 mei 13:30-15:00 

Tekenschool  
Bommelerwaard 14,00 

Kerkwijk B’waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m 5 di 25 mei 15:30-17:10 Spel& 0,00 

Kerkwijk B’waardse knikkerkampioenschappen 6 t/m 8 di 25 mei 15:30-17:10 Spel& 0,00 

Nieuwaal B’waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m 5 di 11 mei 15:30-17:10 Spel& 0,00 

Nieuwaal B’waardse knikkerkampioenschappen 6 t/m 8 di 11 mei 15:30-17:10 Spel& 0,00 

Poederoijen Stoepplantjes krijten 3 t/m 8 
wo 26 mei, 
2 jun 14:30-16:00 Spel& 1,50 

Zaltbommel B’waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m 5 wo 26 mei 13:30-15:10 Spel& 0,00 

Zaltbommel B’waardse knikkerkampioenschappen 6 t/m 8 wo 26 mei 15:30-17:10 Spel& 0,00 

Zaltbommel Vakantie-Voetbal-3- Daagse 3 t/m 8 4, 5, 6 mei 10:00-16:00 
Nivo Sparta, opgeven via de 

website. Niet gratis 

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl
http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/
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Voetbal-driedaagse bij Nivo Sparta  
De eerste 'summer edition' van de VV3D wordt ge-
houden op 4,5 en 6 mei 2021! Kosten: € 125,- 
Wil je graag met je vrienden of vriendinnen voetbal-
len, nieuwe trucs leren, je techniek verbeteren en 
strijden om toernooiwinnaar te worden van de Va-
kantie-Voetbal-3-Daagse? Schrijf je dan snel in via de 
volgende link;  https://www.nivo-sparta.nl/voetbal-3-
daagse/ (dus niet via bommelerwaardbeweegt.nl) 

   

Minikasteeltje maken bij Natuuratelier, Tekenschool 
Kom gezellig onder de walnotenboom in het prachti-
ge Natuuratelier van de Tekenschool een mini kas-
teeltje van klei maken. We maken slot Loevestein in 
het klein na ( het is dit jaar namelijk Hugo de Groot 
jaar ). Je kasteeltje wordt gebakken en je kan het als 
het klaar is op een stok in de tuin zetten. Dan gaan er 
misschien wel vogeltjes of lieveheersbeestjes in wo-
nen. 

Stoepplantjes krijten 
 
Ga je mee op zoek naar wilde  
plantjes in je eigen dorp? We geven 
ze namen en laten dat met stoepkrijt 
aan iedereen weten. 
 

  BOMMELERWAARDSE  

KNIKKER KAMPIOENSCHAPPEN 

Word jij de knikkerkampioen in jouw dorp? 

Strijd mee om een plek in de finale  

op 17 juli 2021 in Zaltbommel 

https://www.nivo-sparta.nl/voetbal-3-daagse/
https://www.nivo-sparta.nl/voetbal-3-daagse/

