
Alle aanbieders van 
sportieve en creatieve 
activiteiten kunnen leuke 
kennismakingsactivitei-
ten op de Sjors-website 
plaatsen. Die kunnen 
het hele schooljaar door 
plaatsvinden. Wanneer 
aanbieders dat doen 

voor 1 juni komt hun 
aanbod ook in het 
Sjorsboekje. En dat 
hee�  e� ect. Het aantal 
deelnemende kinderen is 
in de afgelopen vier 

jaar in Zaltbommel 
bijvoorbeeld verdubbeld 
van ruim 800 naar 1600. 
Het aantal verenigingen 
is bijna gelijk gebleven, 
van ruim 40 tot 50.

Sinds kort is 
onze nieuwe 
website online!
In de afgelopen maanden hebben 
we hard gewerkt aan een nieuwe, 
frisse en overzichtelijke website. 
We kunnen u daarmee beter van 
dienst zijn. 

U kunt eenvoudig door alle 
vrijwilligersvacatures van de 
Bommelerwaard bladeren om te 
ontdekken welk vrijwilligerswerk u 

aanspreekt. Ook hee�  de agenda 
een prominente plek gekregen. 
Daar laten we op een overzichtelijke 
manier zien welke activiteiten er 
allemaal worden georganiseerd in de 
Bommelerwaard. 

Neemt u binnenkort eens een kijkje, 
om te ontdekken wie we zijn en wat 
we voor u kunnen betekenen!

Wil je graag in de tuin werken en heb je al 
het onkruid in je eigen tuin al gewied? Kijk 
dan eens verder in je straat, misschien is er 
iemand die jouw hulp goed kan gebruiken.

Of neem contact op met ons, wij brengen je 
graag in contact met iemand die tuinhulp 
zoekt.

er komt volgend
schooljaar weer
een Sjorsboekje!

Agenda
Zoals u ziet geen agenda 
deze keer. Niet dat Welzijn 
Bommelerwaard stil zit, 
maar omdat vanwege 
de coronacrisis er geen 
groepsbijeenkomsten mogen 
doorgaan. U hoort van ons 
wanneer er weer activiteiten 
opgestart gaan worden.

Kijk in de tussentijd op onze 
website en facebook pagina’s 
om te zien wat we wel doen op 
dit moment.

Daarin vindt elk kind  een hobby om plezier van te hebben.

“Samen komen we 
verder! Dat geldt 
zeker ook in deze 

tijd. Er zijn heel veel 
mooie initiatieven in de 
Bommelerwaard. Kunt 
u ze zelf niet vinden? 
Neem dan zeker even 
contact met ons op, 

wij brengen u graag in 
contact!”

Al sinds september 2015 wordt het Sjorsboekje uitgedeeld aan alle 
basisschoolkinderen. Het boekje en de bijbehorende website biedt alle 
verenigingen een gratis kleurrijk podium om kinderen kennis te laten maken 
met hun activiteiten. 

Vrijwilligersvacature

Activiteiten 
tijdens de 
coronacrisis

Contact
T 0418 634 231 
info@welzijnbommelerwaard.nl
welzijnbommelerwaard.nl

adres Welzijn
Bernhardstraat 4 
5331 TA Kerkdriel 

adres Spel&
De Zandkampen 48 
5301 WE Zaltbommel

Wil uw vereniging ook meedoen? Mail team Spel&.
spelen@welzijnbommelerwaard.nl

Hulp nodig Maasdriel?

Wordt lid van de
facebook groep 

Corona-hulp Maasdriel 
of bel naar

06 293 28417

Welzijn Bommelerwaard

Voor ondersteuning, 
informatie of gewoon een 
praatje zijn wij bereikbaar 

van 9.00 - 13.00 uur op

0418 63 42 31 of 
info@bommelerwaard.nl

Zaltbommel 
Zorg voor elkaar

Waar kan ik terecht met mijn 
zorgvraag?

Bel met: 06-24690071

Volwassenen

Kerken - bommelerwaard:   coronacontacten.nl
Online ontmoeting:   latenwesamen.nl

Hallo thuis journaal:   philadelphia.nl/hallothuis
Dementie:   dementie.nl

Mantelzorg:   030 760 60 55
Beeldtaal en begrijpelijke uitleg in

verschillende talen:   pharos.nl/coronavirus

Wat kun je zelf doen?

Kaartjes versturen
zie brievenbussen 

bij supermarkten of 
verzorgingshuizen

Bel familie,
vrienden, opa en oma

Ideeën en tips

Kijk voor tips en ideeën 
om thuis te doen op 

Facebook:

welzijnbommelerwaard 
of Spel&

Informatie Coronavirus

Kijk voor meer 
informatie over de corona 

maatregelen op

rivm.nl/coronavirus

informatielijn KBO

Ouderen-infolijn voor al 
uw vragen. Zij bieden een 

luisterend oor.
Van 9.00 - 17.00 uur:

030 34 00 600 of
kbo.pcob.nl/nieuws

Kinderen en Jongeren

Maasdriel:   Ricardo Beset, 06 23 33 03 26
Zaltbommel:   Mathieu de Bekker, 06 12 76 73 21

of Ossama El Gaoui, 06 12 35 30 79
Bommelerwaard buurtsportcoaches:   0418 63 42 31

Kindertelefoon:   Bellen 0800 04 32
Jouw GGD:   Chatten - mailen - Facebook - jouwggd.nl

@ease:   ease.nl - 0432 05 81 06
Chat met fier:   fier.nl

Acties
Welzijn Bommelerwaard

•  Beweegbingo
•  #buurtkaartje
•  Beweegactiviteiten 
 senioren
• Vlaggenlijn breien
 (i.s.m. Elliz in Company)

Meer ludieke acties 
op Facebook Spel& of 
Welzijnbommelerwaard

het groeit
en bloeit 


