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De zomervakantie zit er weer op! Nieuwtje: vanaf dit schooljaar gaat u
naar www.bommelerwaardbeweegt.nl om in te schrijven voor activiteiten.
Lees in deze nieuwsbrief meer over onze vernieuwde website, een nieuwe
collega en de nationale sportweek.
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.

Ben je benieuwd welke gym– juf of meester dit
schooljaar bij jou op school de gymlessen komt
geven? Kijk eens hieronder in het schema!
Marloes

Juliana van Stolbergschool
Walsprong
DW van Dam van Brakelschool
School met de Bijbel, Gameren
School met de Bijbel, Zuilichem
De Rank
De Burcht

Patricia

Willem van Oranjeschool
Fonkelsteen
Toermalijn

Daan

Spelwert
Leiboom
School met de Bijbel, Gameren
De Bron

Bram

Franciscusschool
Den Boogerd
De Wegwijzer
De Regenboog

Van ‘Sjors’ naar Bommelerwaardbeweegt.nl
U zult er misschien even aan moeten wennen, maar we stappen van
www.sjorssportief.nl over naar www.bommelerwaardbeweegt.nl. Op deze
website kunt u in de loop van de tijd allerlei kennismakingsactiviteiten vinden.
Voor jong EN volwassen, cultureel, sportief en creatief. De mogelijkheden van
deze website zijn dus groter voor zowel de verenigingen en andere aanbieders,
als voor u als inwoner van de Bommelerwaard. We hopen dat u een kijkje gaat
nemen op de website. We hopen ook dat veel sportieve en culturele aanbieders gebruik gaan maken van de gratis mogelijkheid om vermeld te worden op
de website. Als u ziet dat uw vereniging of club er nog niet op staat, geef ze
gerust een seintje om contact met ons op te nemen.
Ps. de site www.bommelerwaardbeweegt.nl zal u misschien bekend voorkomen. Deze website is in 2008 gestart als initiatief vanuit de huisartsengroep
Bommelerwaard. Het project is toen ontwikkeld om inwoners een overzicht te
geven waar ze (aangepast) kunnen sporten. Dit initiatief is en blijft ondersteund
door Gemeente Maasdriel, Gemeente Zaltbommel, GGD Gelderland-Zuid en de Gelderse
Sport Federatie. Welzijn Bommelerwaard
wordt vanaf eind augustus verantwoordelijk
voor de invulling.

Onze nieuwe collega Daan stelt zichzelf voor;
Hallo, mijn naam is Daan Smits, ik ben 24 jaar en ga
aan de slag als combinatiefunctionaris bij Welzijn Bommeler-waard. Hiervoor heb ik gewerkt als buurtsportcoach/sportonderwijzer en zweminstructeur bij 2 verschillende gemeentes. Verder ben ik zelf ook sportief
aangelegd. Wandelen met de hond in het bos, fietsen
en ik ben 3 keer in de week te vinden op het voetbalveld. Ik ben woonachtig in het mooie Boven-Leeuwen
waar ik een huisje heb gekocht en waar ik samen ga wonen met mijn vriendin.
Ik kijk er naar uit om me volop in te zetten voor Welzijn Bommeler-waard en ik
ga het hier denk ik harstikke goed naar mijn zin hebben. Mocht je meer van me
willen weten spreek me gerust aan. Tot ziens!

Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

WAAR kun je deze maand kennis maken met sportieve en creatieve activiteiten?
Meer dan 40 activiteiten in deze maand, het past gewoon niet in de nieuwsbrief! Kijk dus in het nieuwe Sjorsboekje dat je via school gekregen hebt of op de website www.bommelerwaardbeweegt.nl. Daar schrijf je je in
voor jouw activiteiten. De inloggegevens van je Sjors-account kun je gewoon blijven gebruiken op de nieuwe
website. Inschrijven kan vanaf vrijdag 28 augustus 19:00 u.
Spel& is een initiatief van de gemeente Zaltbommel. Ons team bestaat uit combinatiefunctionarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches. Wij zijn in dienst bij Stichting Welzijn Bommelerwaard, te bereiken via spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

