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Sportbuurtwerk  

Het Sportbuurtwerk gaat gewoon weer door in 
april……….Iedere week worden er door de  
sportbuurtwerkers Kasper Rijkers , Tim Hogeland 
en Sven Verwei van Welcom naschoolse  
sportactiviteiten georganiseerd.  
   
Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk als je  
tussen de 4  en 12 jaar bent. De ene week gaan we 
voetballen, dan slagballen en dan weer circus spe-
len, iedere week is het anders en vindt er volop  
afwisseling plaats tussen leuke sporten!  
 
Breaking News!! 
Op donderdagmiddag van 15.00-16.00 uur gaat het 
Sportbuurtwerk lekker naar buiten toe.  
Onze Sportbuurtwerker  
Kasper is dan te vinden op 
het Sportveldje bij het 
Symbion, op dat supercoo-
le nieuwe sportveld kan er 
dan lekker gesport worden. 
  
Sportbuurtchallenge 
Jong & oud een goede  
combinatie!! Kinderen van 
het Sportbuurtwerk gingen 
op bezoek bij de senioren 
van St Gertrudis om  
samen spelletjes te doen.  
 
  
 
 

Kijk op www.iedereenwelcom.nl naar het  
Sportbuurtwerk bij jou in de buurt. 

Voor u ligt de nieuwsbrief combifuncties  
Sport & Cultuur van april. De afgelopen 
maand stond natuurlijk in het teken van car-
naval! Helaas zat het weer niet zo mee, maar 
de sfeer was er niet minder om!  
Er werd niet alleen maar gefeest, er was ook 
veel leuks te doen op het gebied van sport en 
cultuur! 
Bijvoorbeeld diverse creatieve naschoolse 
worskhops zoals Sound design, knutselen, 
sieraden maken en schilderen .In de biblio-
theek konden leerlingen met robotica aan de 
slag. Er zijn pannekoeken gebakken, de com-
binatiefunctionarissen sport zijn in een nieuw 
jasje gestoken, en natuurlijk is er bij sport-
buurtwerk weer lekker gesport! 
Zo was er in de carnavalsvakantie was een 
stormbaanrace in de Muizenberg, waar de 
kinderen helemaal los konden gaan. Wat een 
feest! 
 
Ook in april staan er weer 
allerlei leuke activiteiten 
op het programma. Dat 
leest u in deze nieuws-
brief, we wensen u veel 
leesplezier! 
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door de combinatie-
functies onderwijs, sport en cultuur in gemeente   Mont-
ferland. 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 leefklimaat te 
bevorderen door het bestaande te verbinden en   nieuwe 
vormen te ontwikkelen. 

Welkom 

http://www.iedereenwelcom.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft,  
neem dan gerust contact met ons op!  
ggroenendijk@welcommail.nl  (sport) 
l.vankraay@welcommail.nl (cultuur) 

Sjors Creatief 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Pannenkoekendag 

Ook deze maand waren er weer diverse 
activiteiten binnen het naschools aanbod. 
Er is een workshop Sound Design gestart in 
Zeddam en in Didam. Tijdens deze 4 work-
shops leren de kinderen alles over het in-
zetten van geluiden en effecten bij film-
beelden en natuurlijk gaan ze er zelf mee 
aan de slag! 
In de voorjaarsvakantie startte de work-
shops Knutselen en Sieraden maken. Hier 
hebben de kinderen onder leiding van 
Christel Horsting prachtige armbanden en 
kettingen  ontworpen van….jawel pasta! 
Natuurlijk mocht dit ook mee naar huis, en 
trots gingen de meiden versierd naar huis! 
 
12 maart startte er in Zeddam een work-
shopreeks beeldende vorming onder lei-
ding van Berna Bonekamp waar prachtige 
werken zijn gemaakt! Er werd gewerkt met 
verschillende materialen: de kinderen 
mochten  zagen, timmeren, lijmen, plak-
ken, boren, en nog veel meer! 
 
Bij de workshops Beeldend van Ineke van 
Geemen hebben de leerlingen Aardbollen 
gemaakt. 

 
28 maart is de workshopreeks Meesterver-
valsers gestart. Stap in de voetsporen van 
bekende schilders en wordt een meester-
vervalser. O.l.v. Edwin van Onna gaan de 
leerlingen zich verdiepen  in schilders als 
Rembrandt, van Gogh en Mondriaan en in 
hun schildertechnieken. Ze maken echte 
kunstwerken die ze mee naar huis mogen 
nemen. 

Schoolclinics   
Judo en Tennis 

Hajime! Op donderdag 14 maart kregen 
de groepen 3a, 3b, 4a en 4b van de OBS 
Montferland een judo clinic. Jan en 
Frank van sportvereniging Sport-4-you 
lieten de kinderen kennismaken met 
veel facetten van judo. Houdgrepen, 
heupworpen, vallen en afslaan werden 
op een speelse manier aangeleerd.  
Mate! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schooltennis 
Game, Set & Match. We zijn begonnen! 
De aankomende vier weken zal Tennis 
Vereniging Bergh schooltennis geven 
op alle basisscholen in 's-Heerenberg! 
Op de Pastoor Galamaschool zijn ze 
reeds begonnen.  

Op 22 maart was het weer Nationale 

Pannenkoekendag .Vanuit het Wens-

wijkproject zijn er pannenkoeken gebak-

ken door de leerlingen van De Ontdek-

king in het Albertusgebouw en bij De 

Liemerije. 

Het was weer een  

groot succes voor 

jong en oud! De 

kinderen hebben 

heerlijke pannen-

koeken gebakken 

en uitgeserveerd, 

en de ouderen 

hebben lekker 

gesmikkeld!  

Nieuwe kleding voor de 
combinatiefunctionarissen 

Het is lente in Montferland en dat bete-

kend dat de bloemen opbloeien en de bijt-

jes het luchtruim kiezen. Maar het is ook 

de periode dat de Combinatiefunctionaris-

sen Sport in Montferland hun nieuwe kle-

ding mogen presenteren. Met deze nieuwe 

garderobe kunnen de CF-ers zich weer  

vertonen in de gemeente.  

 

 
 



Filmhuis Barghse Huus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft,  
neem dan gerust contact met ons op!  
ggroenendijk@welcommail.nl  (sport ) 
l.vankraay@welcommail.nl (cultuur) 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

50 Achterhoekse sportaanbieders  
organiseren sportcursussen voor men-
sen met beperking om de doelgroep 
kennis te laten maken met de diverse 
sporten. Inschrijven voor het initiatief 
'Kies je unieke Sport kan tussen 1 en 20 
maart via www.kiesjeuniekesport.nl 
 
Scholen en zorgin-
stellingen in de  
Achterhoek hebben 
het boekje ‘Kies je  
unieke sport’ ontvan-
gen. Via dit boekje 
kan de deelnemer 
rustig het sportaan-
bod bekijken van sti-
muleringsproject 
‘Kies je unieke Sport’. 
Aanmelden kan van 1 en 20 maart via 
www.kiesjeuniekesport.nl 
 
Met sport zorgen we er voor dat ieder-
een er bij hoort en mee kan doen. Welke 
beperking je ook hebt. Sporten is be-
langrijk! Ken je iemand met een beper-
king die een keer een sport wil uitprobe-
ren? Meld hem of haar aan voor  
‘`Kies je unieke sport’ via 
www.kiesjeuniekesport.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotheek Montferland 

Vrijdag 22 maart, ‘s-Heerenberg. 3 jongeren 
uit groep 8 van basisschool OBS ‘t  
Montferland hebben een super vette   
tienerdisco georganiseerd. Iedereen mocht 
verkleed komen en er was zelfs een echte DJ 
aanwezig. Een groot feest dus!! 

Filmhuis Didam 

  Kinderfilm  

              woensdag 3 april, 15:00 

Asterix - Het geheim van de toverdrank  
De bekende stripfiguren Asterix en Obelix 
nemen je mee in een nieuw avontuur! Wan-
neer de oude tovenaar Panoramix valt  
tijdens het plukken van maretakken,  
besluit hij om de toekomst van hun dorp 
veilig te stellen en zijn kennis over te  
dragen. Samen met Asterix, Obelix en de 
trouwe Idefix, reist hij door het Gallische 
rijk, op zoek naar een getalenteerde en 
betrouwbare Galliër aan wie hij 'het geheim 
van de toverdrank' kan toevertrouwen. 
Panoramix’ rivaal Sulfurix is echter vastbe-
raden om het geheim te ontrafelen en  
probeert samen met de Romeinen  
het plan van de Galliërs te dwarsbomen… 
 
Tijden:  aanvang 15:00 einde 17:00 
Entree:  €5,50 inclusief chips en drinken 
voor de kinderen 

Kinderfilm: Klara en de gekke koeien 
Midden in de grote stad woont het jonge 

kalf Klara .Op een dag krijgt Klara een 

langverwachte brief van haar vader. Ze 

heeft haar vader al jaren niet gezien en ze 

besluit hem op te zoeken. Zo komt Klara 

terecht in het echte boerderijleven vol 

avontuur. Ze maakt allemaal nieuwe 

vrienden, maar dan komt plotseling de 

boerderij in gevaar. Gaat het Klara en haar 

vrienden lukken om de 

dader te pakken, haar 

droom waar te maken 

én de boerderij te  

redden? 

Woensdag 15 mei om 

13:30/ Woensdag  

15 mei om 15:30 

 

Talentenhuizen 
Welcom 

Uniek sporten 

http://www.kiesjeuniekesport.nl
http://www.kiesjeuniekesport.nl
http://www.kiesjeuniekesport.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft,  
neem dan gerust contact met ons op!  
ggroenendijk@welcommail.nl (sport) 
l.vankraay@welcommail.nl (cultuur)  

Anjeractie 

Na succesvolle edities bij Symfonisch 
Blaasorkest Gaanderen en AMDG   
Wehl, heeft dit jaar Muziekvereniging 
Volharding Beek de eer om de   
jaarlijkse jeugdmuziekdag te organise-
ren. Deze vindt plaats op   
zaterdag 11 mei van 9.30 tot 17.00 uur 
in het Gildehuis te Beek.  
 
Graag  nodigt Muziekvereniging Volhar-
ding alle jeugdige blaasmuzikanten en   
slagwerkers (van 8 tot 20 jaar) in de regio 
uit voor een muzikale dag   
met heel veel muziek én gezelligheid. 
Onder leiding van dirigent Boris Jansen 
worden tijdens deze dag   
verschillende muziekstukken ingestu-
deerd en vindt er om 16.00 uur een   
afsluitend optreden plaats voor familie, 
vrienden en andere   
belangstellenden. Je hoeft niet perse 
een muziekdiploma te hebben,   
maar het is wel handig als je minimaal 2 
jaar op muziekles zit om het   
allemaal een beetje te kunnen volgen. 
 
Naast een dag muziek maken met ande-
re jonge muzikanten en een   
afsluitend concert, zorgt de organisatie 
voor bladmuziek, lunch,   
drinken en een gezellige activiteit in de 
pauze.  
 
De kosten voor deze   
dag bedragen € 7,50 
per deelnemer.  
Doe je ook mee?  
Mail voor het   
aanmeldingsformulier 
naar  
remcopeters@volharding-beek.nl.  
Inschrijven kan tot en met 6 april. 
 

Volharding Beek gastheer 
van regionale  

Jeugdmuziekdag Vrijwilligerscollege Montferland heeft een 
praktisch gerichte workshop op de  
agenda staan, die mogelijk voor u en  
uw vrijwilligers interessant is om aan mee 
te doen.  Het gaat om de work-
shop  "Introductie EHBO".  Via deze work-
shop wil Vrijwilligerscollege Montferland 
een bijdrage leveren aan veiligheid en 
versterking van Montferlandse vrijwilli-
gerswerk.  
In samenwerking met EHBO vereniging 
DIDAM wordt deze workshop gegeven op 
maandagavond 8 april 2019, in  
Het Albertusgebouw in Didam tussen 
19.30 - 21.30 uur. Deelname is gratis, 
maar we vragen iedereen, die mee wil 
doen, wel om zich vooraf aan te melden. 
 
Aanmelden voor deze gratis workshop is 
mogelijk t/m woensdag 3 april. Z.s.m. 
daarna ontvangt u per mail een deelna-
me. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
de medewerkers van de Welzijnslijn: 0316
-29 28 28 (bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00-12.00 uur), of u kunt 
mailen 
naar vrijwilligerscollege@welcommail.nl. 
 

Vrijwilligersplein  
Montferland 

Glas in lood 

OPEN DAGEN GLAS in  LOOD  atelier 
FREEKE en WIM NIJMAN 
20-21 en22 april is het glas in lood  
atelier open voor belangstellenden. 
Van hetgeen verkocht wordt zal 10% 
afgedragen worden aan de stichting 
ALS ook zal er hiervoor een bus staan 

voor een vrijwillige bijdrage.  
 
Openingstijden van 12.oo tot 17.oo uur 
Het Wijdeveld 10 c Kilder 
tel: 0314-683482 

  

       DE ONLINE ANJERACTIE: HÉT 
SNEEUWBALEFFECT VOOR JE CLUB 
 
Vier clubleden vinden die vijf mensen  
kennen… Dat moet lukken, toch? 
Als die vijf mensen dan ieder vijf euro 
doneren, staat de teller voor jouw club al 
op 100 euro! 
Tientallen clubs hebben dit sneeuwbal-
effect al ontdekt op www.anjeractie.nl! In 
korte tijd hebben hun acties honderden 
euro’s aan donaties bij elkaar gekregen. 
Wil je ook meer geld voor jouw club?  
Vraag dan of jullie leden en vrijwilligers in 
actie komen, zodat hun vrienden en familie 
via social media mee kunnen doen. 
We hebben tips, trucs en voorbeeldteksten 
om je acties mee te promoten en een kant-
en-klare eigen donatiebutton voor op jullie 
website. Via iDEAL, credit card of  
eenmalige machtiging kunnen mensen 
makkelijk geld doneren voor je club. 
 
Maak van de Anjeractie een groot succes 

voor jouw eigen club, 
samen met al je leden en 
vrijwilligers. Heb je nog 
hulp of informatie nodig? 
Kijk op www.anjeractie.nl  

mailto:remcopeters@volharding-beek.nl
mailto:vrijwilligerwscollege@welcommail.nl
http://www.anjeractie.nl
http://www.anjeractie.nl/promotie
http://www.anjeractie.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft,  
neem dan gerust contact met ons op!  
ggroenendijk@welcommail.nl (sport) 
l.vankraay@welcommail.nl (cultuur)  

Sportbuurtwerk  

Vakantie-activiteit: Stormbaanrace  

Bij de combifuncties Sport is het altijd 

feest en helemaal in de  

carnavalsvakantie.  

Na de carnavals-

feestdagen gin-

gen wij nog even 

door. Op donder-

dag 7 maart werd 

er een beweeg-

feest gehouden in 

sporthal de Mui-

zenberg te Didam. De kinderen konden 

genieten van een Jungle-stormbaan, 

lekker losgaan met echte Bubbel-ballen 

en alsof dat nog niet  

genoeg was werd er in teams een hin-

dernis-estafette gehouden. Na 2 uur 

was de koek dan ook echt op en gingen 

de kinderen moe maar voldaan naar 

huis.  

Vakantieactiviteit:  
Stormbaanrace 

  Maaklab  
In maart was in Bibliotheek Didam de  
allereerste workshop van het MaakLAB. 
Onder leiding van Marian Trommelen 
maakten kinderen op een speelse manier 
kennis met programmeren en robotica. 
In vier middagen gingen de kinderen aan 
de slag met de robots Dash en Dot. 
 
In mei starten weer 4 nieuwe workshops: 
Ontwerp en print in 3D.  
De workshop kost €5,- en is geschikt voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Deelnemers komen 
vier dinsdagmiddagen bij elkaar: 14, 21 
en28 mei en 4 juni van 15:00 – 16:00 uur in 
Bibliotheek Didam. Opgeven  in de biblio-
theek of via  
info@bibliotheekmontferland.nl. 

  

Bibliotheek Montferland 

Onlangs was er voor de Loilse jeugd weer 
een sportbuurtwerk uurtje  
gepland. Onder begeleiding van  
sportbuurtwerker Kasper werd er  
weer voor de nodige beweging en  
plezier gezorgd. Vanuit Welcom hadden 
we hier een interview gepland staan met 
de “meiden van het sportbuurtwerk”.  
  
De meiden van het Sportbuurtwerk  
helpen Welcom nu al een tijdje om reclame 
te maken op de Sint Jozef school in Loil.  
Zij zijn als het ware ambassadeurs van het 
sportbuurtwerk in Loil. Vandaag hadden 
we dan een interview met Marit Geurts (9 
jaar) en Indy Staring (10 jaar). We hebben 
toen Ties Heuberger (10 jaar) gevraagd of 
hij er ook bij wilde komen zitten.  
Zelf sporten ze ook, Ties is keeper in de 
jeugd bij s.v. Loil, Marit doet aan volleybal 
bij s.v. Loil en zit samen met Indy ook nog 
bij de dansgarde van de Vrolijke Drammers 
uit Loil. 
  
Ook vinden ze het fijn en leuk dat ze zelf 
samen met Kasper een planning mogen 
maken, zodat er vaststaat welke activitei-
ten/spelletjes ze gaan doen de komende 
weken. Het leukste hebben ze alleen nog 
niet gedaan zeggen ze beide, binnenkort 
gaan ze namelijk sportief Fortnite spelen. 
Dit vinden ze erg leuk om zo in het echt te 
spelen in plaats van alleen maar in de ga-
me. In de zomer proberen we ook zoveel 
mogelijk buiten actief bezig te zijn geeft 
Kasper aan, ze vonden 
afgelopen zomer het 
potje slagbal buiten op 
het veld ook erg leuk 
om te doen dan. 

mailto:info@bibliotheekmontferland.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft,  
neem dan gerust contact met ons op!  
ggroenendijk@welcommail.nl (sport) 
l.vankraay@welcommail.nl (cultuur)  

Vrijwilligersplein Montferland 

Doet uw organisatie in 2020 ook mee? Dit zijn de data:  vrijdag 13 en zaterdag 14 maart. 
Ideeën op doen? (daar is het nooit te vroeg voor): neem contact op met Martien ten Hoeve van Vrijwilligers-
plein Montferland: m.tenhoeve@welcommail.nl | 06 128 443 28 

mailto:m.tenhoeve@welcommail.nl

