
 

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. 

 

 

Opeens is het toch voorjaar geworden en kun je buiten meedoen aan heel 

veel sportieve activiteiten. Word jij bijvoorbeeld de knikkerkampioen van 

de Bommelerwaard?  

Ben je liever creatief of technisch bezig: dan kom je ook aan je trekken. 

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

Nieuwsbrief 6 Spel& 
Juni/juli 2021 

6e jaargang 

Naschools aanbod team Spel& en verenigingen 

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

plaats activiteit groep Dag(en) tijd Aanbieder Kosten 

Aalst   B'waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m 8* di 8 jun 15:30-17:00 Spel& 0,00 

Brakel Bellenblaas maken 1 t/m 8 ma 12 jul 15:45-16:45 DOE-LAB 3,50 

Brakel Tennis 1 t/m 8 wo 16 jun 15:00-16:00 
Tennisschool  
Tom Kreemers 0,00 

Brakel   B'waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m 8* wo 9 jun 14:30-16:00 Spel& 0,00 

Bruchem Stoepplantjes krijten 3 t/m 8 
wo 16, 23 
jun 14:30-16:00 Spel&, Evelien 1,50 

Gameren Zonlicht vangen (cyanotype) 2 t/m 8 wo 23 jun 15:15-16:15 DOE-LAB 3,50 

Gameren wol vilten (nat en droog) 3 t/m 8 
wo 30 jun, 7 
jul 13:30-15:00 Spel&, Evelien 2,50 

Kerkwijk Er was eens… 3 t/m 6 di 15, 22 jun 14:15-15:45 MijnAnimatie 3,00 

Kerkwijk Kabouterhockey 1 t/m 2 wo 9 jun 16:00-17:00 MHC Bwaard 0,00 

Ergens buiten Dwaalavontuur 2 t/m 8 wo 30 jun  14:00-15:30 DOE-LAB 7,50 

Nederhemert   B'waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m 5 wo 16 jun 14:30-16:00 Spel& 0,00 

Nederhemert   B'waardse knikkerkampioenschappen 6 t/m 8 do 24 jun 15:30-17:00 Spel& 0,00 

Nieuwaal Kabouterhockey 1 t/m 2 wo 30 jun 16:00-17:00 MHC B’waard 0,00 

Poederoijen B'waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m 8* Wo 30 jun 14:30-16:00 Spel& 0,00 

Zaltbommel 
Klooien: bouw een actie-reactie knik-
kerbaan 5 t/m 8 do 24 jun 15:00-17:00 

Bibliotheek  
Rivierenland 0,00 

Zaltbommel Fiepspeurtocht inloopactiviteit 1 t/m 8 za 10 jul 13:00-17:00 
MuseumAtelier 
Stadskasteel 0,00 

Zaltbommel Springgroep 5 t/m 8 vr 4, 11 jun 19:00-20:00 GTV Argos 0,00 

Zaltbommel Kleutergym 1 t/m 2 za 5, 12 jun 08:30-9:15 GTV Argos 0,00 

Zaltbommel Spel& Wandel Vierdaagse 1 t/m 8 
14 t/m 25 
jun eigen tijd Spel& 3,00 

Zaltbommel Tennis 1 t/m 8 wo 16 jun 15:00-16:00 
Tennisschool  
Tom Kreemers 0,00 

Zuilichem   B'waardse knikkerkampioenschappen 3 t/m 8* di 29 jun 15:30-17:00 Spel& 0,00 

* LET OP: schrijf uw kind in de juiste leeftijdsgroep in 

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/
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Er was eens……(Kerkwijk) 
Zo zou jouw verhaal kunnen begin-
nen. In twee middagen maak je een 
eigen verhaal in beeld en geluid op 
de computer. Deze voeg je samen 
tot een filmpje. 

 
Schrijf je hier in 

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

Knikker(baan)fans opgelet!  
Je zult het wel al gemerkt heb-
ben: in alle dorpen kun je mee-
doen aan de voorrondes van de 
Bommelerwaardse knikkerkam-
pioenschappen. En de winnaars 
doen mee aan de finale in Zalt-
bommel. Maar ook voor de 

knikkerbaanbouwers zijn er 
activiteiten. Bij de bibliotheek in Zaltbommel  of Kerkdriel kun je 
een eigen knikkerbaan bouwen. Leer hoe je een stevige baan 
bouwt, wat zwaartekracht en wrijving is en hoe je knikkers het 
beste door de baan heen kunt laten rollen Schrijf je hier in voor 
Zaltbommel. En voor Kerkdriel schrijf je je hier in 

Met je eigen knikkerbaan meedoen aan een wedstrijd? 
Tijdens de finale van het knikkerkampioenschap op zaterdag 17 

juli kun je een eigen knikkerbaan in 
de binnenstad opbouwen (tussen 
12 en 14 uur).  Iedereen in de bin-
nenstad mag dan stemmen op de 
mooiste knikkerbaan. Om 16 uur is 
dan de prijsuitreiking. Binnenkort 
kun je je hiervoor inschrijven op 
www.bommelerwaardbeweegt.nl 

Doe jij mee met de Spel& Wandel Vierdaagse? 

Schrijf je dan snel in! Je mag zelf weten wan-

neer en waar je wandelt, zolang je dit maar 4 

keer doet tussen 14 en 25 juni!  

Bedenk een route, vraag vriendjes of vriendin-

netjes, maak een printscreen van de route.  

Als je klaar bent met wandelen stuur je de  

foto's naar  

spelen@welzijnbommelerwaard.nl  

en daarmee verdien je een echte medaille! 

Wol vilten, nat en droog (Gameren) 
 
Met kleurige wol ga je een kever (droogvilten) en 
happertje (natvilten) maken. Hoe je dat doet? Schrijf 
je in, en je weet het! 

Kabouterhockey (Nieuwaal of Kerkwijk) 
 
De hockeyclub komt naar je toe! Zit je in 
groep 1 of 2:  kom in je eigen dorp kennis-
maken met hockey. We doen gezellige 
hockey- en spelactiviteiten. Een stick kun 
je van ons lenen en als je scheenbescher-
mers kan lenen, doe ze dan aan.  
 

Doe je in Nieuwaal mee, schijf je hier in 
Doe je in Kerkwijk mee, schrijf je hier in. 

https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/173506/er-was-eenskerkwijk
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/123377/stoepplantjes-krijten
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/175784/klooien-bouw-een-actie-reactie-knikkerbaan
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/175784/klooien-bouw-een-actie-reactie-knikkerbaan
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/177787/klooien-bouw-een-actie-reactie-knikkerbaan
http://www.bommelerwaardbeweegt.nl
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/173549/spel-wandel-vierdaagse
mailto:spelen@welzijnbommelerwaard.nl?subject=wandel-4-daagse
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/131717/wol-vilten-nat-en-droog-brakel
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/131717/wol-vilten-nat-en-droog-brakel
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/124107/kabouterhockey
https://www.bommelerwaardbeweegt.nl/activiteit/124116/kabouterhockey

