
Website:    www.iedereenwelcom.nl 

Facebook:  Welcom 

Twitter:      WelcomCombifuncties 

Nationale Sportweek 2018 

Tijdens de Nationale Sportweek 2018 van 15 t/m 29  

september heeft Welcom in samenwerking met  

verschillende locale organisaties diverse beweeg- 

activiteiten voor senioren  georganiseerd. Dit om  

senioren laagdrempelig kennis te laten maken met het 

beweegaanbod in Montferland. Naast het bewegen was 

er natuurlijk ook gewoon ruimte om kennis met elkaar 

te maken. 

 

Zo konden senioren 

bij voetbalvereniging 

DVC’26 in Didam 

onder enthousiaste 

leiding van Peter Aal 

lekker gaan Walking 

voetballen. Daar 

vlakbij in de buurt 

werden de senioren 

op sleeptouw genomen door Hettie Jansen, tijdens    

circuittrainingingen rondom het Nevelhorst terrein.  

Iedereen kon op zijn/haar niveau bewegen in de          

buitenlucht. 

 

Aan de ‘s-Heerenbergse kant kon er worden 

aangesloten bij het rolstoelwandelen vanuit          

verpleeghuis Gertrudis. Uiteindelijk hebben de senioren 

en de vrijwilligers genoten van een heerlijke wandeling 

door ‘s-Heerenberg. 

 

Ten slotte konden de senioren in 

Didam en ‘s-Heerenberg ge-

nieten van Fietsgym, waarbij er 

in een gymles o.a. geoefend 

werd met het veilig op –en af-

stappen, dit allemaal onder pro-

fessionele begeleiding van 

ervaren beweegdocenten Hilke 

van der Werff en Ieke Salde. 

Naast de Fietsgym nam            

Verkeerschool Montferland de deelnemers mee in de 

wereld van de fiets verkeersregels.  

 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van de 

combinatiefunctionarissen voor oktober.   

De 2 nieuwe combinatiefunctionarissen 

Sven en Lianne zijn reeds gewend geraakt 

aan hun werkzaamheden in Montferland en 

we  hebben natuurlijk net de Nationale 

Sportweek achter de rug, waar de senioren 

uit Montferland laagdrempelig hebben 

kunnen kennismaken met elkaar maar ook 

met diverse beweegactiviteiten, zoals 

Walking voetbal, circuit-training bij de 

Nevelhorst en FietsFitgym.  

In de herfstvakantie hoeven de kinderen 

zich niet te vervelen, want dan worden de 

Olympic Games gehouden. 

 

Naast al het sporten hebben de senioren en 

de kinderen uit Kilder en ‘s-Heerenberg een 

start gemaakt met het Circus project Jong 

en Belegen. Tevens staat de 

Kinderboekenweek voor de 

deur en wordt het bij de  

Bibliotheek Montferland een 

groot kinderfeest. Kortom 

genoeg te doen in oktober. 

 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door de combinatie‐

functies onderwijs, sport en cultuur in gemeente   

Montferland. Deze combinatiefuncties zijn bedoeld om 

in de gemeente organisaties, instellingen en mensen 

met elkaar te verbinden en te versterken op het gebied 

van onderwijs, sport en cultuur. De combinatiefuncties 

worden tevens ingezet om het lee$limaat te 

bevorderen door het bestaande te verbinden en       

nieuwe vormen te ontwikkelen. 

Welkom 



Als u nog vragen 

en/of opmerk‐

ingen heeft,  

neem dan gerust contact met ons op!  

Sportbuurtwerk  

Welcom 

Circus Jong en Belegen 

in ‘s‐Heerenberg en Kilder 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Sjors Sportief en Creatief 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In de week van 24 september zijn in                 

’s-Heerenberg en Kilder reeksen van Circus 

Jong en Belegen gestart. Kinderen uit groep 

4 t/m 7 en senioren doen o.l.v. een docent 

van Circustheater Stoffel allerlei circus-

activiteiten, zoals jongleren, balanceren, 

met Chinese bordjes draaien, enz. het is een 

feest voor jong en oud. In  Kilder gaat het om 

2 bijeenkomsten op 27 september en 4 okto-

ber van 15.30 – 17.00 uur in Zaal Teunissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je de eerste keer niet zijn geweest en 

zin hebben om te komen dan mag je 4     

oktober gerust nog langs komen. In                 

’s-Heerenberg was de start op dinsdag 25 

september van 15.00 – 16.30 uur. Hierna 

volgen nog 5 bijeenkomsten. Mocht je als 

kind of senior hiervoor belangstelling heb-

ben dan graag contact opnemen met Petra 

Frölich van Welcom, 

p.frolich@welcommail.nl of 06-41259919. 

Op 19 september was de sportdag van 

De Ontdekking bij DVC’26 in Didam. 

De dag begon met een gezamenlijke 

warming-up en daarna ging de school 

in leeftijdsgroepen uiteen. Bij groep      

1-2 was o.a. een clinic van  

Gymvereniging Margriet deel van het 

programma. Bij groep 3-4 waren o.a. 

T.V. Didam en Dans Je Fit aangesloten 

voor een clinic. DVC gaf voetbal clinics 

aan 5-6 en 7-8 en Selfdefence4all gaf 

een kickboks clinic aan 7-8. Het weer 

was super en de leerlingen hebben een 

leuke dag gehad met alle verschillende 

clinics! 

Sportdag  

de Ontdekking 
Alle verenigingen en instellingen       

hebben de afgelopen periode kennis-

makingscursussen aangemeld voor het 

Sjors  Sportief en Creatief boekje en de 

website.  

 

Net als de afgelo-

pen schooljaren 

krijgen de kin-

deren uit groep 3 

t/m 8 na de 

herfstvakantie 

een Sjorsboekje 

uitgereikt op 29 en 30 oktober 2018. 

Vanaf woensdag 31 oktober kunnen ze 

zich inschrijven.  

Activiteiten kunnen vanaf 5 november 

aangeboden worden. 

 

Voor vragen over Sjors Sportief en       

Creatief kan men contact opnemen met 

Guido Groenendijk (sport)  

ggroenendijk@welcommail.nl 

of Petra Frölich (cultuur) 

Op dinsdag 11 september heeft onze 

nieuwe Combinatiefunctionaris Lianne 

Vlug zich voorgesteld op de info-avond 

voor ouders van Basisschool Het     

Rondeel  in Beek.  

 

Lianne heeft veel 

handen geschud 

en enthousiast 

verteld wat er 

allemaal  

gebeurt op 

sportgebied  

vanuit de  

Combinatie-

functies.  

Info‐avond 

Het Rondeel in Beek 

In september zijn we afgetrapt met het  

Sportbuurtwerk van Welcom. Alle kinderen 

van 4 t/m 12 jaar uit Montferland zijn van 

harte welkom tijdens dit naschools uurtje 

sporten. Jij komt toch ook? 

Kijk op http://www.iedereenwelcom.nl   

voor het sportbuurtwerk bij u in de buurt!  

Familiefilm: De Kleine Heks 

woensdag 24 oktober, 15:00 

 

De kleine heks wil meedoen aan de magi-

sche Walpurgisnacht met de andere heksen 

in het bos. Maar daarvoor moet ze eerst 

een moeilijke beproeving doorstaan. 

 

Kaarten kosten 5 

euro, inclusief  

drinken en chips 

voor de kinderen. 

Filmhuis 

Barghse Huus 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft,  

neem dan gerust contact met ons op!  

ggroenendijk@welcommail.nl  (sport) of 

p.frolich@welcommail.nl  (cultuur) 

Week van de opvoeding 

Het Kleurfeest 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf begin november biedt Welcom op 

verschillende plekken in Montferland na-

schools cultureel aanbod. Zo kun je dit 

schooljaar workshops film of sound design 

gaan volgen. Je kunt beeldende vorming 

doen met Berna Bonekamp of Ineke van 

Geemen, knutselen met Christel Horsting 

en schilderen met Edwin van Onna. Daar-

naast is er i.s.m. Kunstwerk! en Muziekvere-

niging De Club en DES Nieuw-Dijk weer een 

Spelenderwijsorkest. Tenslotte zullen er dit 

schooljaar op verschillende plekken Circus 

Jong en Belegen workshops worden aange-

boden. 

Eind oktober worden de Sjorsboekjes uit-

gedeeld waar de meeste van bovenstaande 

workshops in staan. Vanaf 31 oktober kun je 

je inschrijven. Houd dus het boekje en de 

site www.sjorssportief.nl goed in de gaten! 

Filmhuis Didam  

Bibliotheek Montferland 

Kinderboekenweek 

Cultureel naschools aanbod  

in Montferland 

Liemerse Beursvloer  

Alle kinderen zijn van harte welkom 

om samen met twee kunstenaars een 

super grote tekening te kleuren. Kom 

je ook? Voor ouders is er koffie en thee 

en live muziek met liedjes uit de hele 

popgeschiedenis.  Het Kleurfeest is 

een feest voor jong en oud! 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: woensdag 3 oktober 

Tijd: 14:00-14:45 uur & 15:15-16:00 uur  

Waar: Bibliotheek, Schoolstraat 22 te 

Didam 

Voor wie: kinderen vanaf twee jaar en 

ouders/verzorgers 

kosten: geen 

KINDERFILM: Casper en Emma maken 

theater 

WOENSDAG 17 oktober: 13.30 uur                      

www.filmhuisdidam.nl 

Elk jaar zamelt de kleuterschool van Cas-

per en Emma op een leuke manier geld in 

voor het goede doel. Ze gaan een toneel-

stuk    

maken 

over kaar-

sen die 

licht ge-

ven in het  

donker.  

Voor de derde achtereenvolgende keer 

wordt een Liemerse Beursvloer  

georganiseerd.  

Datum en locatie: maandag 19        

november, start om 17:00 uur, Liemers 

College locatie Landeweer.                  

Vrijwilligersplein Montferland is betrok-

ken bij de organisatie. U bent van harte 

welkom om voor verdere informatie 

contact op te nemen met Martien ten 

Hoeve m.tenhoeve@welcommail.nl  

van het Vrijwilligersplein. Hij kan u ook 

helpen bij het omschrijven van de vraag 

en brainstormen over bijvoorbeeld  

de tegenprestatie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft,  

neem dan gerust contact met ons op!  

ggroenendijk@welcommail.nl  (sport) of 

p.frolich@welcommail.nl  (cultuur) 

Opening sporthal  

Margriet 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Wauw, het is bijna zover! De grote  

opening van onze nieuwe sporthal!  

Op 6 en 7 oktober komt onze magische 

droom uit! De voorbereidingen zijn al in 

volle gang. We maken er een feestelijk 

en sportief weekend van. 

 

Wil jij meer weten over dit weekend?  

Neem dan snel een kijkje op onze Face-

book of onze website: 

www.gymverenigingmargriet.nl 

 

 

 

 

 

 

FAMILIEFILM: De IJslandbende 

WOENSDAG 10 oktober, 15:00 uur 

 

In De IJslandbende wil de jonge puber 

Sem, ter nagedachtenis aan zijn overleden 

vader, een expeditie naar IJsland opzetten. 

Met zijn beste vriend Mohamed richt hij 

hiervoor De IJslandbende op.  

 
 

 

 

 
 

 

Filmhuis 

Barghse Huus 

Heb jij in de herfstvakantie niks te doen en 

ben jij 4 t/m 12 jaar oud? Wil jij graag de 

strijd aan gaan op de Olympic games?  

Activiteiten als frisbee, touwtrekken en 

twister komen zeker aan bod!  

 

Olympic Games 

Didam: donderdag 18 oktober 

10.00-12.00 uur 

Sporthal de Muizenberg 

 

‘s‐Heerenberg: vrijdag 26 oktober 

14.00-16.00 uur 

Sportcomplex Laco 

Meld je aan voor deze sportieve spellen-

middag! Dit kan door een mail te sturen 

met je naam, leeftijd en naar welke locatie 

je komt naar: 

y.vanbaardwijk@montferland.info! 

 

 

 

                         

              

Vakantie‐activiteit 

Welcom 

Nationale vrijwilligersdag 

Nederland staat woensdag 7 december 

in het teken van vrijwilligerswerk, omdat 

die dag tot “Nationale vrijwilligersdag is 

uitgeroepen. 

Overal in Nederland worden vrijwilligers 

in het zonnetje gezet. Ook regionaal en 

plaatselijk krijgen veel vrijwilligers extra 

aandacht. Verschillende maat-

schappelijke organisaties zetten hun 

vrijwilligers in het zonnetje door ze te 

huldigen of te onderscheiden. Of door er 

een leuke activiteit voor te organiseren. 

Wat gaat uw organisatie doen? Zoekt u 

misschien nog ideeën?  Neem in beide 

gevallen contact op met Martien ten 

Hoeve van Vrijwilligersplein  

Montferland.  

 

 

 

 

 

 

 

Talentenhuizen 

Welcom 

Mogen wij ons even voorstellen?  

Wij zijn Kasper en Joyce en wij zijn de 

nieuwste leden van het jongerencoach 

team van Welcom. Wij vinden het 

harstikke leuk om samen met jullie te 

ontdekken welke super talenten de 

jeugd in Montferland heeft! Wil jij met 

ons op ontdekkingstocht naar jou ta-

lent? Misschien ben jij wel een top spor-

ter in de dop, of de nieuwste vlogger. 

Kom dan eens langs in een van de talen-

tenhuizen!  

 

 

 

 

 

 

 

Op www.iedereenwelcom.nl  vind je ons 

adres en openingstijden en/ of check 

onze Instagram: jongerenwerkdidam en  

jongerenwerkbergh.  


