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Oproep Sjors sportief & creatief 

Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaat de  

gemeente Montferland weer van start met het  

succesvolle Sjors Sportief/Creatief programma.  

Hoe werkt het? 

U kunt als sport- of cultuurvereniging het  

aankomende schooljaar uw activiteiten promoten door 

kennismakingactiviteit(en) via www.sportstimulering.nl 

aan te bieden. Alle aangeboden activiteiten binnen de 

gemeente Montferland worden in een kleurrijk boekje 

gebundeld en na de herfstvakantie aan alle basisschool-

kinderen uitgedeeld. Kinderen schrijven zich in via de 

website van Sjors Sportief/Creatief.  

Met uw aangemaakte login volgt u de inschrijvingen op 

uw activiteiten en ontvangt u een mail van iedere aan-

melding.  

 

Deadline 

Wanneer u wilt dat de activiteiten in het boekje  

kenbaar gemaakt worden, kunt u dit tot  

15 september via de website aanmelden.  

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten een beetje ver-

spreid door het schooljaar worden aangeboden, is het 

raadzaam om ook een aanbod later in het seizoen te 

plannen. Heeft u een vraag of opmerking? Neem gerust 

contact op. 

 

Gemeente Montferland 

Naam Guido Groenendijk & Leontien van Kraay 

Functie: Combinatiefunctiona-

rissen Sport & Cultuur 

ggroenendijk@welcommail.nl 

l.vankraay@welcommail.nl  

0316 – 223 520 

Voor u ligt de nieuwsbrief combifuncties  
Sport & Cultuur van juli. Het is alweer de 
laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar.  
De eerstvolgende Nieuwsbrief zal weer in  
september verschijnen. Ondanks dat het 
bijna vakantietijd is  er op het gebied van 
sport en cultuur niet stilgezeten in  
Montferland. Zo kunnen de sport –en  
cultuurverenigingen weer hun activiteiten 
aanmelden in Sjors Sportief&Creatief.  
Houdt D.V.C.’26 Didam een heuse Voetbal 
 3-daagse voor jongens en meisjes en is het 
convenant: Meer muziek in de klas onder-
tekend. Wij wensen u veel leesplezier en 
natuurlijk alvast een hele fijne vakantie toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:ggroenendijk@welcommail.nl
mailto:l.vankraay@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) 

Nijntje Beweegdiploma in Loil  

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Liemers Jeugdkoor 
Samen Zingen 

GKGK 
Gezondheidsweek  

Liemers Jeugdkoor (7 - 11 jaar) 
Samen zingen 

Word jij ook zo blij van zingen? Dan is het 
Liemers Jeugdkoor echt iets voor jou! 
Onder begeleiding van het Liemers 
Jeugdorkest wordt toegewerkt naar 
twee spetterende Sinterklaasvoorstellin-
gen op zondag 17 november a.s. We 
gaan hippe, coole en vette liedjes instu-
deren. Meld je snel aan er is beperkt plek!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docent             : Sander Spaan 
Start cursus     : 19 september 2019 
Dag/tijd            : donderdag,  
                      : koor 1: 15.30 – 16.30 uur 
                         : koor 2: 16.45 – 17.45 uur 
Locatie            : Het Musiater, Zevenaar 
Aantal              : 7 repetities + generale en 1 
  voorstelling per koor 
Prijs                 : gratis  
 
Aanmelden kan via 
www.liemerskunstwerk.nl  

 

Blije gezichten tijdens uitreiking 
Nijntje Beweegdiploma’s op 
[woensdag 12 juni 2019  
Bij de Daltonbasisschool St. Jozef kunnen  

kinderen van groep 1 en 2 hun Nijntje Be-

weegdiploma halen. Als de kinderen alle mo-

torische vaardigheden uit de lessenserie onder 

de knie hebben, krijgen zij het Nijntje Beweeg-

diploma. En dat bijzondere moment laten we 

natuurlijk niet zomaar voorbij gaan! 

Glimlachend van oor tot oor 

Op woensdag 12 juni 2019 was het zover. 26 

kinderen ontvingen het felbegeerde Nijntje 

Beweegdiploma tijdens een feestelijk  

uitreiking in de klas.  

Heeft uw kind al zijn of haar Nijntje Be-
weegdiploma? 
Het is van groot belang dat uw kind na het 
behalen van het Nijntje Beweegdiploma 
blijft bewegen om de motorische vaardighe-
den optimaal te ontwikkelen. Wilt u dat uw 
kind zich motorisch goed blijft ontwikkelen? 
Meer informatie  over het Nijntje  
Beweegdiploma leest u ook op 
www.kngu.nl/beweegdiploma  
 
Yannick Sessink 
Combinatiefunctionaris  

Gemeente Montferland 

Op 20 mei kregen de drie GKGK  
groepen van de OBS Montferland een 
bootcamp workshop. Alle klassen  
werden 60 minuten lang onder handen 
genomen door een trainer van  
Selfdefence4all. Dankzij de spierpijn bij 
sommige kinderen konden ze nog lang 
na genieten van de leuke, fanatieke en 
sportieve workshop! 

Het is bijna einde schooljaar en dat  
betekend voor het Sportbuurtwerk van 
Welcom ook even een zomerstop.  
In de schoolvakantie liggen de  
activiteiten van het Sportbuurtwerk dus 
even stil. 
 
In september beginnen we weer 
dus hou voor de nieuwe planning van 
het sportbuurtwerk onze website in de 
gaten. 
  
 www.iedereenwelcom.nl 

Sportbuurtwerk Welcom 

http://www.liemerskunstwerk.nl
http://www.kngu.nl/beweegdiploma


 
 
 
 

 

 
 
 

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) 

Dance, Dance, Dance in 
Montferland 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Op alle basisscholen in Montferland zijn 
het afgelopen schooljaar dans workshops 
gegeven door Eliette van der Heijden van 
Danswer. Ze heeft in samenspraak met 
de scholen een programma gemaakt, 
twee lessen gegeven en gewerkt aan een 
eindvoorstelling. 
 
Er kwamen hele diverse thema’s  aan 
bod, bijvoorbeeld landen met een heuse 
klompendans, maar ook thema’s als spin-
nen of katten, cowboy en games! Van 
kleuters tot groep 8 werd er enthousiast 
meegedaan door de leerlingen. Eerst was 
het wat onwennig, en ook wel beetje 
spannend dat dansen, maar al snel pak-
ten ze het op en gingen er voor! De leer-
lingen leerden dat het gaat om plezier, 
dansen is voor iedereen en dus altijd op je 
eigen manier.  
 

Ze werden uitgedaagd om te bewegen en 

toch bij zichzelf te blijven met de bewe-

gingen. De drempel werd hierdoor wat 

verlaagd, en de leerlingen gingen steeds 

een stapje verder. Het was mooi om te 

ervaren dat je eerst iets nog helemaal 

niet kan en na een paar keer oefenen 

voor publiek kan dansen! Dit resulteerde 

in goed bezochte voorstellingen, waarbij 

ook de ouders en andere bezoekers  

konden genieten van de diverse  

danskunsten. 

 

Op zaterdag 28 september is het weer  
Burendag! Ook voor sport- en cultuurvereni-
gingen een leuke gelegenheid om banden 

met de buurt aan 
te halen  
Vragen, 
of  brainstormen 
over mogelijk- 
heden?  
 
 
 
 

Neem contact op met Vrijwilligersplein 
Montferland: m.tenhoeve@welcommail.nl  

 Taalchallenge Burendag 2019 

       Het zomercadeautje  
        van de bibliotheek 

Vanaf 1 juni is de VakantieBieb weer 
open en kun je lekker lezen in de vakan-
tie. Met de VakantieBieb-app neem je 
50 e-books overal mee naar toe.  
Download de app op je mobiel of tablet 
en lees tot en met 31 augustus. 
Alvast veel leesplezier! 
Wil je kans maken 
op een iPad mini? 
Doe dan vanaf 1 
juni mee en laat 
op vakantie-
bieb.nl weten wat 
jouw lievelings-
boek uit de  
VakantieBieb is 
en waarom dat is.  

Woensdag 24 juli: 
Cats – Op zoek naar Kattopia 
Midden in een grote wereldstad woont de 
kattenvader Banjer met zijn zoon Raf. Raf is, 
in tegenstelling tot zijn 
vader, een avontuurlijk, 
ondernemend katje dat 
vol energie zit. Terwijl 
Banjer zijn dag luierend 
doorkomt, wil Raf de 
hele wereld zien en kan hij geen genoeg  
krijgen van avontuur! !  
 
Woensdag 28 augustus: 
Toy Story 4 
Woody heeft altijd vertrouwen gehad in zijn 
plek op deze wereld. Zijn 
grootste prioriteit is de 
zorg voor Andy en Bon-
nie. Wanneer Bonnie's 
tot speelgoed om- 
getoverde handenarbeidprojectje, genaamd 
Forky, zichzelf als 'vuilnis' ziet en niet als 
speelgoed, besluit Woody hem te laten zien 
waarom het leuk is om speelgoed te zijn.  
 
De familiefilms beginnen om 15.00 uur.  
Tickets kosten € 5,50, inclusief pakje drinken 
en zakje chips voor de kinderen 

     Kinderfilms BargseHuus 

De campagne voor de Week van de 
Alfabetisering is in volle gang! Al bijna 
100 bibliotheken, gemeenten, scholen 
en ziekenhuizen hebben een activiteit 
op de website aangemeld. Echt gewel-
dig! Kom jij samen met ons van 9 t/m 
15 september in actie voor een gelet-
terd Nederland?  
 
TaalChallenge van start! 
Vandaag start de #TaalChallenge voor 
scholen en gezinnen. Doe mee en 
maak met je klas of gezin kans op toe-
gangskaarten voor de Efteling! Wijs 
leraren en ouders in je omgeving op 
deze actie of meld je zelf aan!   
DURF! verschil te maken 
Kom jij samen met ons van 9 t/m 15 
september in actie voor een geletterd 
Nederland?  

mailto:m.tenhoeve@welcommail.nl


 3 DAGEN LEKKER VOETBALLEN!  
VOOR ALLE JONGENS EN MEISJES 
VAN 6 T/M 13 JAAR  
Wanneer? 8, 9 en 10 juli | 
Hoe laat? Van 09.00 uur - 16.00 uur  
Kosten? €50,-  
Doe je mee?  
Sportpark de Nevelhorst, 
Vincwijcweg 12, Didam  
 
Drie dagen voetballen bij DVC’26, dat is 
waar het om gaat op 8, 9 en 10 juli 
2019. Onder begeleiding van enthousi-
aste  
trainers wordt er getraind in groepen 
op technische en tactische vaardighe-
den.  
Al deze onderdelen zullen uitdagend  
worden aangeboden. Iedere dag wor-
den er van 9.00 uur tot 16.00 uur afwis-
selende spellen gedaan die allemaal 
met voetbal te maken hebben. Uiter-
aard worden de spelers goed verzorgd. 
Naast alle ‘tips & tricks’ krijgen de  
spelers iedere dag een gezonde lunch, 
doen ze mee met toffe voetbalspellen 
en games, en kunnen ze gave voetbal-
prijzen winnen. Het officiële voetbal-
shirt mogen ze houden.  
 
Als afsluiting van deze gave Voetbal  
3-daagse sluiten we de laatste dag af 
met een heerlijke BBQ. Dit wil je niet 
missen!  
 
Je kunt je aanmelden via: 
www.dvc26.nl/activiteit/voetbal-3-
daagse  
 

 

 

 

Op 27 juni werd ook in de Achterhoek het muziek-
convenant voor Méér muziek in de Klas  
ondertekend. 
 
In gezelschap van mediamagnaat Joop van den 
Ende en 350 basisschoolleerlingen is donderdag in 
Schouwburg Amphion in Doetinchem het  
convenant 'Meer Muziek in de Klas' ondertekend.  
Achterhoekse schoolbesturen, gemeenten, mu-
ziekverenigingen en muziekscholen gaan, mede 
door bijdragen van het Rijk en diverse sponsoren, 
zorgen dat er vanaf 2022 ruim 20.000 kinderen in 
de regio structureel muziekles krijgen. 
Het landelijke initiatief zet zich in om regio voor 

regio ervoor te zorgen dat er uiteindelijk in heel 

Nederland weer duurzaam muziekonderwijs wordt 

gegeven aan leerlingen van de basisscholen.  

Vorig jaar in juni was dit convenant al in de  

Liemers ondertekend in het bijzijn van Koningin 

Maxima en nu volgt dus ook de Achterhoek. Zo 

zijn alle scholen in Montferland nu verbonden aan 

het convenant, we gaan voor structureel muziek-

onderwijs voor alle kinderen in onze gemeente! 

D.V.C.’26 Didam 
Voetbal 3-daagse 

 
 
 

 

 
 
 
 

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) 

Talenthuizen 
Ik-ben-geweldig-activiteit 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Kennismaken met mensen uit Turkije, 
Columbia, Costa Rica, Eritrea, Syrië,  
Kirgizië en Nederland, het kon afgelopen 
zaterdag bij het Barghse Huus. 
 
De twee 11 jarige meiden Cailey en Kayra 
habben samen met een jongerencoach 
van Welcom een geslaagde activiteit 
voor mensen met verschillende  
nationaliteiten op poten gezet.  

30 deelnemers hebben we mogen  
verwelkomen. Zij hebben samen  
gerechten uit 5 verschillende landen  
gemaakt en hun eigen sprookjes wereld 
geschilderd. De creativiteit en  
saamhorigheid is goed uit de verf geko-
men. Als afsluiting van de activiteit heb-
ben we met elkaar de overheerlijke ge-
rechten gegeten.  
 
Met dank aan ‘Ik ben Geweldig’ voor de 
financiële ondersteuning.   

 
 
 
 

Muziek Convenant Achterhoek  
is getekend 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Meat and Greet!  
Op 30 juni was er een concert van De 
Club en het Spelenderwijsorkest op een 
unieke locatie met de mogelijkheid om 
een kijkje achter de schermen te nemen 
op de boerderij !  
De bezoekers konden lekker rondneu-
zen op de streekproductenmarkt en 
speciaal voor de kinderen was er een 
springkussen.  Een unieke combinatie ! 

Het Spelenderwijsorkest  bestaat uit 
leerlingen van de diverse Didamse scho-
len, die na schooltijd  lessen konden 
volgen. Deze lessen werden aangebo-
den door De Club in samenwerking met 
Kunstwerk! In de 7 proeflessen en de 5 
samenspellessen werd toegewerkt naar 
een gezamenlijke presentatie met Har-
monie De Club.  
Ondanks de warmte was het zeer de 
moeite waard! 
Na afloop werd er nog gezellig gebarbe-
cued , een geslaagde afsluiting van het 
muzikale jaar! 

 

Smokkelen tijdens grensoverschrijdende 

 fietstocht 

Voor de vierde keer organiseren culturele instellin-

gen in het gebied van Emmerich, Oude-

IJsselstreek, Isselburg, Anholt,  

Zevenaar en Montferland de Schmuggeltocht. Een 

grensoverschrijdende fietstocht via oude grens-

overgangen in de regio.  

De Schmuggeltocht bestaat uit drie routes. Deel-

nemers aan de fietstocht kunnen  

zondag 8 september kiezen voor het  

zuidelijke parcours via Emmerich, Anholt en Net-

terden naar ’s-Heerenberg. Noordwaarts gaat de 

route van ’s-Heerenberg naar Didam, Zevenaar, 

Rijnwaarden en Elten. Voor families is er een ver-

korte route beschikbaar. De fietstocht gaat deels 

over de vroegere smokkelroutes tussen Nederland 

en Duitsland. Onderweg passeren de fietsers di-

verse oude grensovergangen, waar ze door 

‘douanebeambten’ worden gecontroleerd op 

smokkelwaar.   

Activiteiten 
Op alle startpunten is koffie en thee  
verkrijgbaar, daarnaast kunnen fietsers in 
Didam, Netterden, Elten of Anholt  
genieten van een schmuggelontbijt voor 
slechts 7,50 euro (aanmelden vóór  
4 september via de website).  
 
Deelnemers aan de Schmuggeltocht kunnen 
zondag 8 september tussen 10 en 14 uur 
starten. Voor 3,00 euro per persoon krijgt 
men de route, een smokkelpaspoort en 
smokkelwaar mee. Voor kinderen is de bij-
drage 1,00 euro. Kijk voor meer informatie 
op www.schmuggeltocht.eu.  
 

 

 

 

 Spelenderwijs orkest  Schmuggeltocht  2019 Kindervakantie-activiteit 
       Survival Run Loil 

Welcom organiseert in de  
zomervakantie op woensdag  
14 augustus een sportieve  
survivalochtend voor kinderen van  
4 t/m 12 jaar. 
               
Wil jij graag klimmen en klauteren  
bij survivalrun? Dan is deze activiteit 
echt iets voor jou!  
 
Wat: SurvivalRun Loil 
Wie: kinderen van 4 t/m 12 jaar 
Wanneer: woensdag 14 augustus 
Waar: Westernboerderij Didam 
Tijd: 10.00-12.00 uur| 
Kosten: €2,- 
Bijzonderheden: vergeet je  
sportkleren niet (hou er rekening mee 
dat ze vies worden) 
                            
Meld je aan via:        
y.vanbaardwijk@montferland.info, 
vermeld  naam en leeftijd in de mail. 

http://www.schmuggeltocht.eu
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