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Spel& is onderdeel van Welzijn Bommelerwaard. In Maasdriel bieden de
buurtsportcoaches en de buurtcultuurcoach diverse activiteiten aan. In
deze nieuwsbrief stellen wij ons voor.

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.

Marloes van der Aa

Wat doet Spel& in Maasdriel?
De buurtsportcoaches verzorgen spor•eve ac•viteiten in de hele gemeente voor alle
lee"ijden. U kunt ze tegenkomen op een schoolplein met kinderen of wandelend met
ouderen. Zij ondersteunen op verzoek de sportverenigingen. Het hele team zet grotere
ac•viteiten op, zoals de na•onale sportweek, zie verderop in deze nieuwsbrief. Sinds dit
schooljaar gee" Bram ook gymlessen op CBS De Zaaier in Hedel.
Buurtcultuurcoach Mariella coördineert in Maasdriel het senioren-cultuurproject Kunstgoed. Patricia is coördinator van het Spel&-team. Onze ac•viteiten zijn te vinden in de
website www.bommelerwaardbeweegt.nl.

Daan Smits

Mariella van Heck

Bram van Geﬀen

Nick Linnenbank

Patricia de Geus

Van ‘Sjors’ naar Bommelerwaardbeweegt.nl
We stappen van www.sjorsspor•ef.nl over naar www.bommelerwaardbeweegt.nl. Op deze website kunt u
allerlei kennismakingsac•viteiten vinden. Van Spel&, maar vooral van andere aanbieders in
de Bommelerwaard. Voor jong en oud, op cultureel, spor•ef en crea•ef vlak. Schrijf uzelf ook in voor leuke
ac•viteiten. U kunt hiervoor uw bestaande ‘Sjors’-inloggegevens gebruiken.
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.

Waar kun je deze maand kennis met ons maken als je op de basisschool zit?
Natuurlijk •jdens de Na•onale Sportweek van 22 t/m 25 september. Daarna kun je tot de herfstvakan•e sporten met Bram in de Gymzaal in Hedel op de woensdagen van 15:30-16:30 uur. En met Nick bij MFC De Steen
in Heerewaarden op de dinsdagen van 15:30-16:30 uur. Schrijf je wel in via www.bommelerwaardbeweegt.nl

Spel& is onderdeel van Welzijn Bommelerwaard. Ons team bestaat uit combina•efunc•onarissen sport, cultuurcoach en buurtsportcoaches en buurtcultuurcoach. We zijn te bereiken via 0418-726840 of spelen@welzijnbommelerwaard.nl.

