
 

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. 

 

 

Er kunnen weer allerlei activiteiten doorgaan. Schrijf je je in? 

Het team van Spel& bestaat uit Bram, Daan, Evelien, Mark, Marloes, Nick en Patricia. 

Onze stagiaires dit schooljaar zijn: Arno, Jay, Marit, Marvin, Wessel.  

Nieuwsbrief 6  
feb 2022 

7e 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 Leeftijd Dag Tijd Aanbieder Kosten 

Aalst WinterBingo! 4 - 12 jaar Wo 9 feb 14:00-16.00 
Volleybal vereniging  
Podarwic 2,00 

Nieuwaal 
Macramé,  
sfeerlichtje 8 - 12 jaar Wo 9 , 16 feb  14:00-15.30 Spel& 1,50 

Nieuwaal DJ workshop 6 - 12 jaar 
Di 15 feb 
Di 15 mrt 16:30-17:30 

DJ School  
Bommelerwaard 7,50 

Zaltbommel 
Aikido - Steviger in je 
schoenen met Ando 4 - 7 jaar Vr 11, 18, 25 feb 16:30-17.15 Aikido school Ando 0,00 

Zaltbommel Handbal 6 - 10 jaar Wo 2, 9, 16 mrt 17:00-18:00 
Handbalvereniging  
Bommelerwaard 0,00 

Zaltbommel Handbal 10 - 12 jaar Wo 2, 9, 16 mrt 18:30-20:00 
Handbalvereniging  
Bommelerwaard 0,00 

Zaltbommel 
Fiep verkleed- en 
knutselpartijtje 4 - 7 jaar Wo 2 mrt 10:00-12:00 

MuseumAtelier  
Stadskasteel 7,00 

Zaltbommel 
Vakantie in het Wijk-
huis 7 - 12 jaar Do 3 mrt 14:00-16:00 Wijkhuis De Spellewaard 2,50 

Zaltbommel 
Aikido - Steviger in je 
schoenen met Ando 4 - 7 jaar Vr 4, 11, 18 mrt 16:30-17:15 Aikido school Ando 0,00 

Zaltbommel 
Tang Soo Do 
(Koreaans Karate) 6 - 12 jaar Wo 9 mrt 15:15-16:00 

Tang Soo Do Vereniging 
Pyung Ahn 0,00 

Zaltbommel Volleybal 4 - 12 jaar Do 10 mrt  18:15-19:30 vvPhoenix 0,00 

Zaltbommel Fysiogym 6 - 12 jaar Di 15, 22, 29 mrt 16:30-17:30 
Praktijk voor kinderfysio-
therapie 0,00 

Zuilichem 
Macramé,  
sfeerlichtje 8 - 12 jaar Wo 16, 23 mrt 14:00-15:30 Spel& 1,50 

http://www.bommelerwaardbeweegt.nl/
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De komende periode gaat cultuurcoach 

Evelien in Nieuwaal en Zuilichem aan de 

gang met Macramé. Wil jij ook zo’n mooi 

sfeerlichtje? Schrijf je dan snel in! 

Wist je dat? 

30 professionals uit de Bommelerwaard worden 

opgeleid tot Rots en Watertrainers. Kinderen en 

jongeren uit de Bommelerwaard zullen weerbaar-

heidstrainingen krijgen om hun veerkracht en 

weerbaarheid te versterken.  

Winterbingo bij Podarwic! 

Wat is het buiten koud hè! Kom lekker binnen bij Volleybalvereniging  

Podarwic & speel samen met ons een echte bingo met leuke prijzen!  

Weet jij als eerste een rijtje op de bingokaart te hebben of heb je de hele kaart al 

vol?! Tot 9 februari! 

Tang Soo Do (Koreaans Karate) 

Heb je zin in een uitdaging, wil je fit worden en een prachtige krijgskunst leren? Doe dan mee 

met een gratis introductieles! 

De lessen zijn erop gericht om fysiek bezig te zijn, controle over het lichaam te krijgen, waar-

door het vertrouwen in het eigen kunnen groeit. Respect naar  

elkaar staat bij deze krijgskunst voorop. 

DJ School Bommelerwaard 

 

Ben jij gek op muziek? En heb je altijd al DJ willen worden of lijkt het je leuk om hier wat mee te doen? Meld 

je dan snel aan! 1 x in de maand is er een kennismakingsmoment voor alle feestbeesten en muziekliefheb-

bers die graag eens op een andere manier met muziek bezig zijn dan alleen maar het luisteren. Je ziet dan 

wat een DJ doet en je mag uiteraard zelf ook even plaatsnemen achter de DJ tafel. Hoe gaaf is dat?! 


