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Opening Sportcourt  
Symbion 

Zondag 1 september  
hebben Kasper & Guido 
samen met de wijkraad  
Didam-Zuid het  
nieuwe Sportcourt bij het  
Symbion geopend.  
Kasper heeft het sport-
court d.m.v. een rake  
basketbalworp (in 1x raak) 
officieel geopend.  
Daarna konden de  
kinderen lekker springen 
op het luchtkussen van Captain Jayson en  
heerlijk los gaan met de nerf-guns met een  
potje real-life Fortnite. We wilden de aandacht  
vestigen op dit veldje omdat het een mooie  
multifunctioneel sportveld is waar kinderen/
jongeren heerlijk kunnen spelen, een  
verademing in dit digitale tijdperk. 

Voor u ligt de nieuwsbrief combifuncties  
Sport & Cultuur van oktober. De herfst is in 
het land, het wordt buiten kouder en de 
blaadjes beginnen langzaam van de bomen 
te vallen.  Maar de combintiefunctionarissen 
Sport & Cultuur hebben niet stilgezeten.  
In tegendeel er is zelfs een nieuwe  
combinatiefunctionaris bijgekomen , in deze 
nieuwsbrief stelt hij zich voor.  Het  
sportbuurtwerk heeft samen met de wijkraad  
Didam-Zuid een multifunctioneel sportcourt 
geopend, jongeren in Braamt hebben een 
Burendag-activiteit voor andere jongeren 
georganiseerd en in Huis Bergh  & het  
Musiater staan spannende dingen te 
gebeuren…...wil je weten wat? Lees dan vlug 
deze nieuwsbrief door!! 

 
 
 
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 leefklimaat 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 
l.vankraay@welcommail.nl  (cultuur) 

Sportbuurtwerk  
Welcom 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Muziekschool  
Oost Gelderland 

Even voorstelen…… 
Robin Simonis 

GRATIS PROEFLES DREUMES- / 
PEUTERDANS  

’s-Heerenberg - Op dinsdag 29 oktober 

a.s. is er van 10:30 – 11:00 uur voor  

ouders met kinderen van 2 tot 3 jaar een 

gratis proefles Dreumes-/Peuterdans in 

de danszaal van vestiging Muziekschool 

Bergh aan de Plantsoensingel Zuid 36 in 

’s-Heerenberg. In deze lessen wordt het 

aangeboren gevoel bij kinderen om te 

bewegen gestimuleerd met muziek, lied-

jes, muziekinstrumenten en materialen. 

Dreumes- /Peuterdans is voor ouder en 

kind (j/m); in deze cursus dansen ouder 

(verzorger, opa of 

oma) en kind sa-

men. De proefles 

wordt gegeven 

door Cindy  

Leyenaar. Vooraf 

aanmelden is niet  

nodig. Meer info 

www.muziekschooloostgelderland.nl  

0314-340155  

Ik zal mezelf even voorstellen; mijn naam 
is Robin Simonis. Ik ben een 22-jarige 
sportieve Arnhemmer die veel energie 
houdt uit het  lesgeven. In mijn vrije tijd 
doe ik fanatiek aan basketbal. Vorig jaar 
heb ik op een middelbare school lesgege-
ven, dus het lesgeven aan wat jongere 
kinderen zie ik als een leuke uitdaging!  
 
Sinds dit schooljaar ben ik de nieuwe  
combinatie functionaris in de gemeente 
Montferland. Ik verzorg de gymlessen op 
de Albert Schweitzer, De Toorts en de 
Ontdekking in Didam. Daarnaast organi-
seer ik de Koningsspelen en hou ik mij 
bezig met het stimuleren van een gezon-
de leefstijl op de basisscholen. Hopelijk 
tot ziens in Montferland!! 

ClubKaderCoach 
Montferland 

Afgelopen maand is combinatiefunctio-
naris Tim gestart als Club Kader Coach bij 
korfbalvereniging DLKV. Bij deze natio-
nale pilot staat het begeleiden en advise-
ren van de trainers en trainsters centraal. 
De afgelopen maand heeft Tim vooral 
trainingen  
bezocht om een 
goed beeld van 
de enthousiaste  
trainsters te  
krijgen.  

Druk en dromerig 
ADHD bij meisjes 

Na de zomervakantie zijn we alweer bijna een 
maand onderweg met het sportbuurtwerk. 
Alle locaties hebben de flyer weer gekregen 
en de leerkrachten hebben de kinderen geën-
thousiasmeerd. De kinderen hebben er weer 
zin in. De meeste kinderen nemen nu ook 
vriendjes of vriendinnetjes mee. In Zeddam is 
afgelopen maandag ook de BSO aangesloten. 
Op deze manier werd de groep verdubbeld en 
konden we veel 
verschillende 
sport en spel 
activiteiten 
doen. Hoe meer 
kinderen hoe 
meer vreugd 
natuurlijk!  

Nederland staat donderdag 5 december 2019 
niet alleen in het teken van Sinterklaas, maar 
ook in het teken van vrijwilligerswerk. 
Die dag is het “Internationale vrijwilligersdag”. 
Verschillende maatschappelijke organisaties  
zetten hun vrijwilligers in het zonnetje.  
Bijvoorbeeld door het sturen van een  
persoonlijke kaart, of het verzorgen van een 
high tea, of door de vrijwilligers te huldigen  
of te onderscheiden. Wat gaat uw organisatie 
doen? Zoekt u misschien nog ideeën?  
 
Wilt u weten wat er door andere organisaties 
gedaan wordt?, of wilt u vertellen wat uw  
organisatie gaat doen?  
Laat het via Vrijwilligersplein andere  
vrijwilligersorganisaties weten!! 
Dit kunt u doen door contact op te nemen met 
Martien ten Hoeve van het Vrijwilligersplein 
Montferland. m.tenhoeve@welcommail.nl  
0316 223520(di – do: 9.00 – 
16.00 uur, vrij: 9.00 – 12.00 
uur) 

Vrijwilligersplein 
Montferland 

Interactieve lezing voor professionals 
Hoe ziet ADHD er bij meisjes uit en hoe 
herken je het? Wat zijn hun kwaliteiten 
en mogelijkheden? Wat hebben zij  
nodig? Jaqueline vertelt en legt. 
 
Wanneer: maandag 11 november 
Tijd: inloop 14.45-aanvang 15.00-einde 
16.30  
Waar:bibliotheek, Oudste Poortstraat 
24, ‘s-Heerenberg 
Voor wie: iedereen die met kinderen en 
jongeren werkt. 
Kosten: geen, wel graag aanmelden bij 
c.som@montferland.info 

http://www.muziekschooloostgelderland.nl
mailto:m.tenhoeve@welcommail.nl


 
 
 

 
 

 
 

 

 

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

Talentenhuizen 
Welcom 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Het Musiater  

           Filmhuis Didam 

          Juf Roos 
Hiep hiep hoera, Juf Roos is jarig! Natuurlijk 
organiseert ze een gezellig verjaardagsfeestje 
en iedereen is uitgenodigd. Om het extra  
feestelijk te maken versiert de grappige  
buurjongen Gijs de kleurrijke molen waarin  
Juf Roos woont. Maar Gijs gebruikt veel te 
veel ballonnen. Tot hun grote schrik stijgt de 
molen door de vele ballonnen zomaar op, met 
Juf Roos en Gijs er nog in! Ga samen met Juf 
Roos en Gijs mee op reis in hun allereerste 
bioscoopfilm!  
 
Theaterzaal Barghse Huus, ‘s-Heerenberg 
woensdag 23 oktober  
10.30 uur 
prijs €5,50 
Kaarten bestellen op www.iedereenwelcom.nl 
 

     Kinderfilms Bargse Huus 

Burendag Braamt (28 September 2019) 
De kinderen van de organisatie hadden 
afgesproken om samen met Kasper 
(Jongerencoach van  Welcom) om 13.00 
uur bij het sport park Gerrit Dieker zijn, 
om alles klaar te leggen. Toen alles klaar 
lag om te beginnen kwamen de  
vrijwilligers. Om 14.00 uur begon buren-
dag dan echt en toen kwamen de eerste 
mensen binnen lopen.  

 

De meeste mensen gingen als eerste 
voor de prijsvraag (Hoeveel pepernoten 
zitten in de pot?). Daarna konden ze 
 leuke activiteiten doen zoals: vliegend 
tapijt, reuzentwister, op een springkus-
sen springen, een (glitter-)tattoo laten 
zetten en voetballen. Ook al was het in 
het begin niet zo´n lekker weer, alle acti-
viteiten werden goed bezocht. In de  
kantine kon je wat te drinken halen. Om 
15.30 uur was de prijsuitreiking (van de 
prijsvraag). Yaël had gewonnen. Hij won 
een appeltaart. De organisatie ruimde 
het weer op en dat was het einde van de 
burendag. De organisatie (Dessiy, Julia, 
Beau, Tom, Tristan en Jurre) heeft deze 
burendag in 4 bijeenkomsten in elkaar 
gezet samen met jongerencoach Kasper 
van Welcom. Het was een erg leuk en 
leerzaam proces om zelf een activiteit te 
organiseren. Tot volgend jaar! 
 

Geschreven door: Julia en Tom 

Peppa Pig 
Verrassingsfeest! (2+) 
Peppa Pig, bekend van Nickelodeon, komt 
terug naar het theater. Het liefste varkentje 
en al haar vriendjes in deze verrassende fa-
miliemusical. Dit keer is het groot feest! Slin-
gers en ballonnen vullen de hele kamer. Het 
wordt een hele bijzondere dag……. 
Versier jouw feesthoedje 
Kom vóór de voorstelling naar de foyer van 
het theater en versier in de Peppa  
Pig-knutselhoek jouw eigen feesthoedje 
voor het vrolijke verrassingsfeest van Peppa.  
Natuurlijk komt Peppa ook na afloop naar de 
foyer voor een foto en dikke knuffel met jou! 
 
Familiemusical 
Zaterdag 23 november  
Aanvang: 13.30 en 16.00 uur 
Prijs € 17,50 
Jumbo Heemskerkzaal 
Het Musiater  Zevenaar 
 
Sinterklaasvoorstelling 
Piet Pedro en de Snoepjeskoning 
Piet Pedro is de bakpiet en bakt de heerlijk-
ste pepernoten en sorteert de snoepjes en 
de chocoladeletters voor de kinderen.  
Nu zijn Piet Pedro en de Snoepjeskoning van 
gedaante verwisseld. Een klein ongeluk met 
grote gevolgen. Als dat maar goed komt… 
 
Zondag 17 november 2019 
Aanvang: 13.00 uur en 15.00 uur 
Prijs € 7,00 
Jumbo Heemskerkzaal  
Het Musiater  Zevenaar                  

 Thomas de stoomlocomotief 
Thomas de Stoomlocomotief heeft al veel 
gereisd, maar gaat nu voor het eerst naar 
Italië! Daar ontmoet hij de aardige en slimme 
Gina, een expert op het gebied van alles dat 
Italiaans is. 
WO 16 OKTOBER | 14.00 UUR  
PRIJZEN 
Normaal: € 7,50 / Vriend Van: € 5,50 
Kinderen tot 14 jaar € 5,50 
Pinnen. Graag!  

 



Ik zal mij voorstellen! Ik ben Lianne Vlug, 23 jaar en 
onderdeel van het team Combinatie Functionaris-
sen binnen de gemeente Montferland.  
Ons team verzorgt de bewegingsonderwijs lessen 
voor twaalf verschillende basisscholen binnen deze  
gemeente. Zelf geef ik les op vijf van deze twaalf 
scholen o.a. in Kilder, Zeddam, 
Beek, Didam en Loil. Naast het 
lesgeven organiseert het team 
ook andere projecten o.a. het 
Nijntje Beweegdiploma, Peuter-
gym en de Koningsspelen. Echter 
zet ik mij dit jaar volledig in voor 
het lesgeven op de scholen.  
 
Voor de start van een nieuw schooljaar denk ik 
zorgvuldig na over de invulling van mijn lessen en 
onderbouw dit met mijn kennis vanuit mijn oplei-
dingen: ALO, Academische Lichamelijke Opvoe-
ding (afgerond) en de Master Educational Needs. 
Deze Master opleiding ben ik dit jaar aan het af-
ronden. Als toekomstig Gedragsspecialist en  
Vakdocent Bewegingsonderwijs vindt ik het  
belangrijk aandacht te besteden aan de kwaliteit 
van de gymlessen door met collega’s onderling 
ervaringen en (vak)kennis te blijven delen. Ik wil 
mij inzetten om iedere leerling echt te zien. Ervoor 
zorgen dat iedere leerling zijn ontwikkelingsproces 
op een plezierige manier kan doorlopen en dat 
mijn lessen, maar ook mijn leerkrachtgedrag aan-
sluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes 
van de leerlingen. Iedere leerling kan en mag be-
wegen op zijn of haar eigen niveau. Daarnaast vind 
ik het leuk om vernieuwend en creatief bezig te 
zijn en ben daardoor voortdurend opzoek naar 
nieuwe spellen en sporten om binnen de gymles te 
introduceren.  
 
Maar het alle belangrijkste 
blijft samen een hoop plezier 
in sport en spel beleven en 
nieuwe beweegervaringen 
binnen- en buiten de gymles 
opdoen!  

Vooraankondiging 
Sint in Huis Bergh 

 
 
 

 

 
 
 
 

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

Spelen met muziek 
Liemers Kunstwerk 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Spelen met muziek (6 - 8 jaar)  
Plezier staat voorop!  
 
Deze cursus is voor alle toekomstige  
zangers, rappers, DJ’s en muzikanten, 
want hier leg je de basis. Zit je in groep 3, 
4 of 5 en wil je een heleboel weten over 
muziek? Dat kan in de nieuwe cursus 
‘Spelen met muziek’! Door het jaar heen 
maak je kennis met verschillende instru-
menten (blokfluit, zang, slagwerk, key-
board, snaarinstrument, blaasinstru-
ment), luister je naar muziek en leer je de 
beginselen van het noten lezen. Je maakt 
zelfs je eigen muziekinstrument. 
 
Docent            : Atie Vletter  
Start cursus     : oktober 2019  
Dag/tijd           : maandag, 15.30 – 16.15 
uur 
Locatie            : Albertusgebouw, Didam 
Aantal lessen   : 38 lessen van 45 minuten 
Prijs                 : € 155,- (incl. lesmaterialen) 
 
Inschrijven kan via 
www.liemerskunstwerk.nl  
 

 

In het zonnetje…….. 
Combinatiefunctionaris  

Lianne Vlug De Sint viert 5 jarig jubileum in 
Huis Bergh 
De pepernoten liggen weer in de 
winkel en over minder dan 10 weken 
komt de Sint al weer aan in het land. 
Dit jaar is het voor de vijfde keer dat 
de goedheiligman op kasteel Huis 
Bergh zijn koffers en cadeaus op-
slaat.  

Welkom bij de Sint 
Jaarlijks weten duizenden kinderen, 
ouders en grootouders inmiddels 
het kasteel ook te vinden tijdens het 
verblijf van de Sint. Hij stelt 1 week-
end de poort open om het kasteel te 
bezoeken. De bezoekers krijgen een 
kijkje achter- en voor de schermen. 
De hulp van de kinderen is dat 
weekend ook van harte welkom 
waardoor de Sint een inhaalslag 
maken waar 
nodig.  

 

 
Meer informatie op 
www.welkombijdesint.nl  
Geopend op zaterdag 23 en zondag 
24 november van 10.00 tot 17.30 uur 

Meer informatie: 
Organisatie: Jeroen Giezenaar – 
0642103366 –  
info@welkombijdesint.nl 
Locatie Huis Bergh:  
Jacqueline Wissink – 0314-661281 – 
 info@huisbergh.nl  

http://www.liemerskunstwerk.nl
http://www.welkombijdesint.nl
mailto:info@huisbergh.nl

