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Culturele naschoolse workshops 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
In november zijn er op verschillende locaties  

naschoolse culturele workshops gestart. Zo zijn 

er op De Boomgaard in Braamt tot 13/12 work‐
shops drama o.l.v. Theo Soontiëns. Op De 

Toorts i.s.m. Zonnekinderen en Vaye Musical‐

theater musicalworkshops. Volgende week    
zullen de deelnemers daaraan een korte  

presentatie geven. Op OBS ‘t Montferland kon‐

den kinderen 3 keer trommelen met de Klanken‐

karavaan. En op Brede School De Ontdekking 
wordt er elke week gitaar gespeeld en gezongen 

o.l.v. docenten van Kunstwerk Het Musiater tot 

eind december. In het Albertusgebouw hebben 
kinderen uit groep 1 t/m 4 geknutseld met   

Christel Horsting. Vrijdag is voor hen alweer de 

laatste keer. 
Vanwege de enorme belangstelling voor deze 

Kerst‐ knutselworkshops is er nog een extra 

reeks van 2 workshops met Christel Horsting 
gepland en wel op vrijdagmiddag 9 en 16 de‐

cember van 15.15—16.00 uur in het Albertusge‐

bouw. Opgeven via www.sjorssportief.nl 

December 2016, alweer de laatste nieuws‐

brief van dit jaar. We kunnen terug kijken 

op een jaar vol sport– en cultuuractiviteiten 

op de scholen en bij verenigingen. Ook 

hebben we in november al de 4e editie van 

het Sjorsboekje uitgedeeld op de scholen. 

We kijken uit naar 2017 en hopen dat er dan 

weer net zoveel activiteiten in Montferland 

zullen zijn, want Montferland bruist! 

 

Wij, de combinatiefunctionarissen van 

Montferland, wensen u alvast hele fijne 

feestdagen toe en zien u graag terug in 

2017! Vanwege de Kerstvakantie zal de   

volgende nieuwsbrief iets later verschijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door de        

combinatiefuncties 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 opmerkingen heeft,  

neem dan gerust contact met ons op!  

ggroenendijk@welcommail.nl  (sport) of 

p.frolich@welcommail.nl  (cultuur) 

Tre'altoernooi 

Sjors Sportief en Creatief 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Kinderfilm in Filmhuis Didam Pietengym in Didam 

 

 

 

 

 

 

Woensdagmiddag 4 januari draait      

Filmhuis Didam de familiefilm ‘Uilenbal’. 

De film gaat over de 8‐jarige Meral die 

het muisje Piepiep in haar nieuwe huis 

vindt. Ze neemt de muis mee op school‐

kamp en dankzij de muis maakt ze     

nieuwe vrienden. Maar dan wordt 

Piepiep gegrepen door een uil. Meral 

gaat met haar nieuwe vrienden op zoek. 

Tijd: 13.30 uur 

Plaats: Waverlo (Meulenvelden) 

Leeftijd: 6 + 

Prijs: €5,00 (inclusief drinken en iets lek‐

kers).  

Reserveren via www.filmhuisdidam.nl 

31 oktober en 1 November j.l. zijn op alle 

basisscholen de Sjorsboekjes uitgedeeld.  

Noa van der Kaa uit groep 7 van De Laetare 

uit Kilder kreeg van wethouder Ingrid 

Wolsing het eerste boekje uitgereikt. Zij 

had de tekenwedstijd gewonnen en staat 

met haar tekening op de voorkant van het 

boekje. De 2e prijs was voor Britt uit groep 

7 van De Toorts. Beide dames gaan met 

hun groep een middag zwemmen. 

Vanaf 2 November konden kinderen zich 

inschrijven. Inmiddels zijn er al meer dan 

1000 inschrijvingen. Ook voor de komende 

periode staan er nog genoeg interessante 

kennismakingsworkshops op de site 

www.sjorssportief.nl 

 

 

 

Op zondag 27 november heeft het 

Sportbuurtwerk samen met Mike van 

Sporthal de Muizenberg een heus Pie‐

tengym spektakel gehouden. Vanaf 

14.00 uur konden de kinderen klim‐

men, klauteren, glijden, ballen en 

schommelen. Natuurlijk deden de 

Sportpieten mee. Het werd één groot 

Pietenspektakel en om 17.00 uur ging 

iedereen moe, maar voldaan naar 

huis. Als verrassing hadden de Pieten 

ook nog een zakje pepernoten voor de 

kinderen achter gelaten. 

 

22 december organiseert Brede 

School De Ontdekking i.s.m. 

Puck&Co, Zozijn, Liemerije, Kunst‐

werk Het Musiater en Welcom een 

Korenslag/ Kerstmarkt in Didam in 

het kader van het wenswijkproject. 

Jong en oud zullen samen en apart 

zingen op verschillende plekken in 

Meulenvelden en in het park daar‐

achter van 18.00—19.30 uur. Daar‐

naast zijn er allerlei kraampjes met 

kerstspullen en demonstraties. En‐

tree is 

gratis. 

 

Sportbuurtwerk challenge 

Op 17 november 

hebben Maud en 

Maartje uit groep 8 

bij het Sportbuurt‐

werk in Didam hun 

Sportbuurt‐

challenge uit‐

gevoerd. Deze 2 

dames hadden het 

idee om zelf een 

sportbuurtwerkles 

voor te bereiden 

en uit voeren.  

En wat ging het goed! Maartje en Maud 

stonden als echte juffen voor de groep en 

vermaakten de kinderen met allerlei  

leuke activiteiten en tikspelletjes.  

 

In ruil voor hun inzet, krijgen ze nu       

tijdens het Sportbuurtwerk een sport‐

activiteit naar keuze. 

Ben je sportief en heb je zin in een TreNal‐

toernooi? Dan hebben we jou nodig!  

Kom met je vrienden/vriendinnen bij Juf 

Marloes treNallen. Voor een sportieve dag 

in de kerstvakantie kom je van 9.30‐11.30 

uur naar sportcomplex Laco in Bergh of       

’s middags van 13.00‐15.00 uur naar sport‐

hal de Muizenberg in Didam. Jij komt toch 

ook? De inschrijvingen lopen via Sjors   

Sportief op: www.sjorssportief.nl. Voor 

meer informatie kun je contact opnemen 

met Guido Groenendijk,                                        

ggroenendijk@welcommail.nl 

 

 

 

 

Wenswijk Brede School  

De Ontdekking 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

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) 

Kerstvoorstelling  

Vocaal Nieuw-Dijk 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Op zaterdag 

17 november 

en zondag 18    

december     

presenteert 

Vocaal Nieuw

‐Dijk de voorstelling ‘Liefde is Kerst’. 

Welke gevoelens en gedachtes heeft u 

bij Kerst? Iedereen beleeft Kerst op 

zijn of haar eigen manier. Vocaal 

Nieuw‐Dijk neemt u mee naar enkele 

kerstgedachtes, welke uiteraard ver‐

gezeld worden door prachtige, sfeer‐

volle en vrolijke kerstliederen. 

De voorstellingen zijn in Meulen‐

velden. Aanvang 19.30 uur. Kaarten à 

€7,50 (inclusief koffie/thee/fris) zijn 

verkrijgbaar via vocaal‐nd@live.nl of 

06‐11065355. 

Vocaal Nieuw‐Dijk heeft zin in Kerst! 

U ook?  

Het jongerenwerk van Welcom organi‐

seert tijdens de kerstvakantie activiteiten 

voor tieners en jongeren van 11 tot en 

met 22 jaar. Je hoeft je dus niet te ver‐

velen: Kom naar D‐Vision in Didam en/of 

Finally in ’s‐Heerenberg.  

 

Gelukkig nieuwjaar  

Op dinsdag 3 januari van 14.30‐17.30 uur 

kun je bij Finally in ’s‐Heerenberg en van 

18.30‐21.00 uur bij D‐Vision in Didam het 

nieuwe jaar feestelijk inluiden  

We gaan samen lekker genieten van een 

hapje en een drankje en natuurlijk goede 

voornemens uitwisselen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaars FIFA17-toernooi 

Op donderdag 5 januari van 14.30‐17.30 

uur kun je bij D‐Vision in Didam en      

Finally in ’s‐Heerenberg je beste            

Fifa‐skillz laten zien, tijdens het New 

Years Fifa‐toernooi. 

 

Nieuwjaars Filmavond 

Kom op donderdag 5 januari van 18.30‐

21.00 uur  bij Finally in ’s‐Heerenberg en 

D‐Vision in Didam lekker genieten van 

een leuke Nieuwjaars film. We kiezen 

samen de film en zakken onderuit voor 

een gezellig filmavondje.  

 

Voor meer informatie check 

www.iedereenwelcom.nl  

Woensdagmiddag 14 

december draait Film‐

huis Het Barghse 

Huus de kinderfilm 

‘Meesterspion’. De 

film vertelt het ver‐

haal van de 10‐jarige 

Tim, die samen met 

zijn ouders naar een 

hotel aan de kust ver‐

huist. Daar ontmoet 

hij Simon die net is 

ontwaakt uit het jaar 1973. Simon moet als 

oud‐spion nog een misdaad oplossen en 

Tim besluit hem te helpen. 
 

Tijd: 15.00 uur 

Entree: €5,00 (inclusief zakje chips en limo‐

nade voor de kinderen) 

Reserveren via www.iedereenwelcom.nl 

Theatergroep Play-back voor ouders  
op 1 december 

Kerstvakantieactiviteiten  

tieners en jongeren  

Welcom 

Kinderfilm Het barghse Huus 

Nijntje beweegdiploma 

Het Nijntje Beweegdiploma dat op    

De Laetare in Kilder en OBS                    

’t Montferland in ’s‐Heerenberg bij de 

kleuters wordt uitgevoerd, is nu al een 

paar weken onderweg. Coördinator 

van Nijntje, Combinatiefunctionaris 

Rens Hoks, is iedere vrijdag druk bezig 

om de kinderen klaar te stomen voor 

het uiteindelijke doel, het Nijntje Be‐

weegdiploma. Tijdens de Nijntje les‐

sen krijgen de kinderen spelenderwijs 

veel verschillende beweegvormen 

aangeboden, zoals balanceren,        

stuiteren, gooien, vangen en mikken.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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) 

 

 

       

Kunstwerk in Beek  
met groep 8 van  Het Rondeel 

 

 

 

 

Op 7 November is de Beekse kunstenaar 

Geert v.d. Pol begonnen aan een 

lessenserie in groep 8 van Het Rondeel 

in Beek. Samen met de leerlingen heeft 

hij een kunstwerk ontworpen. Ze gaan 

dat kunstwerk ook daadwerkelijk 

maken, zodat het een blijvende plek 

krijgt in het landschap van Beek. Op 16 

November hebben ze voor het eerst 

gebouwd. 8 December is het helemaal 

klaar en kan iedereen het kunstwerk 

bewonderen. Het kunstwerk is ge‐

baseerd op een sprookje over een draak 

en een boselVe, dat door de kunstenaar 

is bedacht. Het kunstwerk is onderdeel 

van het project ‘Tussen de coulissen’ 

van het Cultuur– en Erfgoedpact 

Achterhoek. 

Op OBS ‘t Montferland in ‘s‐Heerenberg, 

Basisschool De Ontdekking in Didam en 

school voor Speciaal Onderwijs            

Christoffelschool in Didam (cluster 3 en 

cluster 4) krijgen de leerlingen vanuit het 

GKGK project o.a. extra beweeglessen, 

tijdens en na school, Energizers in de    

klassen en workshops over gezonde voe‐

ding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Christoffelschool in Didam krijgen 

de kinderen wekelijks een extra beweeg‐

moment in de gymzaal en tijdens het bui‐

tenspelen worden ook verschillende     

beweegactiviteiten o.l.v. van meester Rob 

aangeboden.  

En een innovatief beweeg idee bij OBS      

’t Montferland in ’s‐Heerenberg: De groe‐

pen 8 hebben daar nu sta‐tafels om aan te 

werken en een echte hometrainer. Zodat 

je dus tijdens het schoolwerk ook nog 

eens je conditie op peil houdt. 

GKGK update Activiteit  

jonge mantelzorgers 

Woensdag 7 december is het weer        

zover: een activiteit speciaal voor jonge 

matelzorgers! Deze keer een activiteit  

op de bowlingbaan in ’s‐Heerberg. Kom 

jij ook? Je bent van harte welkom op: 

 

Woensdag 7 december - Bowling & 

Partycentrum Stadsplein 5 te               

`s-Heerenberg  

 

Zit jij op de basisschool? Dan ben je 

welkom van 15.30‐17.00 uur 

Zit jij op het voortgezet onderwijs? Dan 

ben je welkom van 18.00‐19.30 uur 

 

Wil je even laten weten of je komt? Dat 

kan nog tot 5 december via een bericht‐

je naar: e.navis@welcommail.nl of bel/

app/sms naar: 06 20 25 73 92. Of via de 

website van Welcom 

 

 

 

 

Montferland Run  

St. Jozefschool Azewijn 

Zondag 4 december vindt de Mont‐

ferland Run plaats, een hardloop 

spektakel in Montferland. De groepen 

3 t/m 8 van de St Jozefschool in     

Azewijn zijn al fanatiek aan het trai‐

nen onder deskundige leiding van 

Combinatiefunctionaris Tim Kappen 

en   onder luid applaus van de andere  

leerlingen. Ze hebben al 2 keer 1 km. 

gelopen. Nu moet het helemaal goed 

komen. Aan de voorbereiding kan het 

in ieder geval niet  liggen. 

 
 
 
 
 
 
 


