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Vakantieactiviteit Combifuncties   

Na het daverende succes van het sportief Fortnite, 
zijn de combinatiefunctionarissen Sport in de ge-
meente Montferland een stapje verder gegaan. In de 
meivakantie hebben we met de kinderen van 7 t/m 12 
jaar een potje gelasergamed. We speelde dit in de 
sporthallen de Muizenberg in Didam en de Laco in ’s-
Heerenberg, het spelprincipe was ‘Free for all, voor 
de ‘niet-games’ onder ons, dat betekend ‘Ieder voor 
zich’. Er werden korte potjes gespeeld, zodat ieder-
een zoveel mogelijk aan de beurt kon komen.  
De beste 3 van ieder potje kregen punten en aan het 
einde van de activiteit werden de punten opgeteld en 
de prijzen verdeeld. Het mooie aan Lasergamen is dat 
er niet gesjoemeld kan worden, de sensor van de pi-

stolen is heel nauw-
keurig en als de laser-
straal je ook maar 
een beetje raakt ben 
je af. Iedereen moest 
dus op zijn hoede 
zijn. 
 
 

 
Voor de jonge kinderen 
(4 t/m 6 jaar) hadden we 
de Vloer is Lava bedacht. 
Een uitdagend tikspel 
waarbij je over allerlei 
obstakels moet klimmen 
en klauteren en waarbij 
je de vloer niet mag aan-
raken want die is van lava 
natuurlijk. Met 2x ruim 
50 kinderen een geslaag-
de dag, op naar de  
volgende vakantie. 
 Jij doet toch ook mee?! 

Voor u ligt de nieuwsbrief combifuncties  
Sport & Cultuur van juni. Terwijl het buiten 
prachtig weer is, willen we u vertellen  over 
alle sportieve en culturele activiteiten van  
deze maand in Montferland! Deze nieuws-
brief staat bomvol enthousiaste verhalen van 
bijvoorbeeld het buurtsportwerk, een span-
nende vakantieactiviteit Lasergamen, het 
spel : de Vloer Is Lava, maar ook een echt 
gesprek tussen basisschool leerlingen en een 
Middeleeuwse Gravin bij  Stadsmuseum 
Bergh! Er is geknutseld en geturnd, getennist 
en gevoetbald, er werd een gezonde lunch 
klaargemaakt en nog veel meer! 

En pak de agenda er maar vast bij, want de 
komende weken is er heel veel leuks te doen 
in prachtig Montferland: een familiepicknick, 
diverse worskhops, informatieavonden, een 
ridderspektakel bij Kasteel Berg, maar ook 
opendagen , workshops en andere in-
spirerende activiteiten! 
 
Dus als je even gerelaxt hebt in de zon, kan je  
je daarna volop vermaken ! 
 
 

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) 

Agenda 

Bezoek Stadsmuseum Bergh 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Turnclinic 
‘t Peeske 

Naschoolse creatieve 
worskshops 

Woensdag 8 mei jl. heeft gymnastiekver-
eniging ’t Peeske uit Beek een turnclinic 
gegeven op basisschool Roncalli in Zed-
dam. ’s-Morgens om 08.00 uur begonnen 
de voorbereidingen.Van 08.30 uur tot 
13.15 uur hebben de groepen 3 t/m 8 ac-
tief meegedaan. 

De kinderen hebben aan de trapeze ge-
zwaaid, op de nieuwe airtrack gespron-
gen en hebben een spel gedaan. Ze heb-
ben allemaal goed mee gedaan, dat kon 
iedereen ook zien aan de rode wangen 
die de meeste kinderen hadden na 
afloop. Ook hebben veel kinderen zich-
zelf overtroffen door toch iets te  
proberen wat ze eigenlijk best spannend 
vonden.  
Totaal hebben ruim 120 kinderen aan 
deze turnclinic meegedaan. 
Het was een hele sportieve en geslaagde 

dag die verzorgd werd door de trainsters 

van gymnastiekvereniging ’t Peeske uit 

Beek. 

De leerlingen van bassisschool De Laetare 
uit Kilder hebben op donderdag 23 mei  
een bezoek gebracht aan Stadsmuseum 
Bergh. Daar leerden ze 5 vrouwen uit de 
Middeleeuwen kennen die hun een kijkje in 
hun leefwereld gaven. Ook kregen de leer-
lingen een animatie te zien over hoe s’-
Heerenberg er in die tijd uit zag.  

Na afloop konden ze al hun vragen in het 
echt stellen aan twee van de   
Middeleeuwse vrouwen.  
Dat was indrukwekkend! 
Vervolgens hebben ze nog een stadswan-
deling gelopen met de enthousiaste gidsen 
van Stadsmu-
seum Berg. 
Daar kwamen 
ze langs alle 
bijzondere 
gebouwen, 
die ze al in 
het museum 
op de ma-
quette had-
den  
bewonderd, 
maar nu vele 
eeuwen later! 
 

In mei is het natuurlijk moederdag! 

Daar hoort een mooie knutsel bij! 

Christel Horsting gaf een workshop 

moederdag knutselen, waar de 

kinderen iets moois voor hun mama 

mochten maken. Maar wat het is ge-

worden? Dat was nog een groot ge-

heim toen ze het Albertus gebouw 

verlieten! 

Ineke van Geemen heeft zich laten 

inspireren door de voorjaarszon en 

heeft met de kinderen een vrolijke zon  

geknutseld. 

De zon zien we meer schijnen en de 
korte broeken komen weer uit de 
kast. Dit merken we ook bij het sport-
buurtwerk. Daarom zijn we afgelopen 
woensdag in Kilder buiten gaan spor-
ten. Dit zal ook kunnen gebeuren in 
andere kernen.  
Komen jullie ook?  
 
Kijk voor het sportbuurtwerk bij jou in 
de buurt op www.iedereenwelcom.nl 

In het pinksterweekend (9 en 10 juni) zal 
op kasteel Huis Bergh te 's-Heerenberg 
"Het beleg van Bergh" plaatsvinden. 
De compagnie van Grolle gaat dan een 
poging doen om het kasteel in te nemen.  
Gedurende het weekend zijn er veel activi-
teiten voor kinderen (ridderspelen). 
 
Voor meer info: www.huisbergh.nl 
 
 
 

Sportbuurtwerk Welcom 

http://www.huisbergh.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) 

Gezondheidsweek GKGK 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Van 13 t/m 29 mei waren de kinderen 
van de OBS Montferland druk met het 
thema gezondheid. Iedere klas ging 
met zijn meester of juf aan de slag. 
Daarnaast zijn er ook verschillende 
gastlessen geweest. De kinderen van 
groep 3 t/m 6 gingen samen met jon-
gerenwerker Tim spelen op het 
schoolplein. De kinderen uit de GKGK 
klassen kregen in het bos bij de molen 
een bootcamp workshop van Selfde-
fence4all. Hoewel het een zware 
workshop was, was het wel onwijs 
leuk! De GKGK klassen gingen ook 
een gezonde lunch maken in de keu-
ken van het Barghse Huus.  
Onder Leiding van verschillende kook 

fanaten werden 
wraps, soep, 
spiesen en 
broodjes ge-
maakt.  
Natuurlijk wer-
den de gemaakte 
gerechten lekker 
opgegeten. Ook 
was er voor alle 

kinderen van de school de mogelijk-
heid om drie keer op dinsdag te ko-
men sporten in Laco. 

 Dankzij tennisvereniging Bergh hebben 
ruim 250 kinderen kennis kunnen maken 
met tennis in 's-Heerenberg. Onder lei-
ding van tennisleraar Hein verzorgde een 
grote groep vrijwilligers 4 tennislessen. 
De eerste 2 lessen vonden plaats in de 
gymzaal en de laatste 2 lessen vonden 
plaats in de zon op het tennispark.   
De kinderen van de Pastor  
Galamaschool, de Maria basisschool en 
de OBS Montferland hebben met veel 
plezier getennist. Als grote verassing 
werd er onder de geïnteresseerde kin-
deren een gratis lidmaatschap verloot! 
De gelukkige 
winnaars is  
inmiddels hard 
op weg de nieu-
we Kiki Bertens 
te worden. 
 

 

Kennismakingscursus gitaar (7 – 12 jaar) 
Dit is je kans! 
Leer de beginse-
len van het gitaar 
spelen!   
Een cursus van 
drie lessen van 30 
minuten waarin je 
samen met leeftijdgenootjes van alles leert 
over de gitaar. Hoe moet je de gitaar vast-
houden, hoe beweeg je je vingers, hoe speel 
je een melodie of akkoord en nog veel 
meer. De kosten? Helemaal niets!  En wij 
zorgen voor een gitaar.  
Docent             : Klaas van Polanen 
Start cursus    : 18 juni 2019  
Dag/tijd           : Dinsdag, 14.25 – 14.55 uur of 
  19.00 – 19.30 uur  
Locatie            : Albertusgebouw, Didam 
Aantal              : 3 lessen van 30 minuten 
Prijs                  : gratis (incl. gitaar en materia-
len) 
Inschrijven via  
www.liemerskunstwerk.nl/muziekschool 

 Schooltennis 
    Game Set and Match! 

Kennismakingscursus Gitaar 

Het talentenhuis heeft samen met de 
jongeren gekeken naar mogelijkheden 
om een activiteit neer te zetten in de 
vakantie. Door de jongeren is gekozen 
om te voetballen in de zaal. Dit hebben 
ze wel vaker gedaan. Maar omdat we 
het samen met jongeren hebben opge-
pakt, zagen de jongeren kans om het 
een dag 
later  
helemaal 
zelf te  
regelen! 

       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. 
Succes! 

Woensdag 19 juni om 15.00 uur draait de 
film Wonder Park: 
June, een optimistisch, fantasierijk meisje, 
ontdekt een ongelooflijk amusementspark 
genaamd Wonderland, verborgen in het bos. 
Het park is vol met fantastische attracties en 
pratende, grappige dieren – alleen het park 
is in complete chaos. June ontdekt al snel 
dat het park uit haar verbeelding kwam en 
dat zij de enige is die het kan repareren, dus 
gaat ze samen met de dieren te werk om 
deze plek te redden en het wonder terug te 
brengen in Wonderland. 
€ 5,50, inclusief pakje drinken en zakje chips 
voor de kinderen 
 

Talentenhuis Welcom 

     Kinderfilm BargseHuus 

http://www.liemerskunstwerk.nl/muziekschool


Woensdagmiddag 29 mei stond bij korfbalvereniging DLKV in Didam volledig in het teken 
van het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi dat wordt georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8. 
De weersomstandigheden waren optimaal, er scheen namelijk een heerlijk  
lentezonnetje. 
 
Om 14:45 uur werd het fluitsignaal gegeven voor de start van het korfbaltoernooi. Dit jaar 
deden er 3 scholen mee met in totaal 27 teams, ongeveer 175 kinderen. Het toernooi wordt 
ingedeeld in 3 verschillende categorieën: groep 3 / 4, groep 5 / 6 en groep 7 / 8. In elke poule 
werden er prijzenbekers verdeeld! Het was een bijzonder mooi gezicht om te zien hoe en-
thousiast iedereen met korfbal bezig was: niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en 
alle vrijwilligers die op het veld aanwezig waren. Na afloop van het Schoolkorfbal toernooi 
gingen alle kinderen vrolijk huiswaarts met een versnapering en een vaantje. 

Lijkt het je het ook zo leuk om te korfballen? "Schijf je snel in of kom eerst gratis naar de 
proeftrainingen." Deze trainingen zijn op 12, 19 en 26 juni van 18.00 tot 19.00 uur op het 
veld achter het Liemers College. (leeftijd 
4 t/m 12 jaar) 

Voor de kinderen van 3 t/m 6 jaar hebben 
we ook de Kangoeroe Klup, op (bijna) 
iedere zaterdag van 10:00 uur tot 11:00 
op het veld. Voor meer informatie kunt u 
ook contact opnemen via 
tc_jeugd@dlkv.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) 

Open dag Muziekschool 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Op 15 juni houdt Muziekschool Oost-
Gelderland van 14.00 – 16.00 Open 
Huis in haar vestiging aan de Plant-
soensingel Zuid 36 in ’s-Heerenberg. 
Met o.a. gratis workshops Dans en  
Musical, instrumenten uitproberen en 
een muziekquiz. 
Bezoekers ontvangen de nieuwe  
brochure voor het schooljaar 
2019/2020 
en voor alle 
kinderen is 
er een leuke 
attentie. 
 
 
 
 
 

Vanaf nu heet BUUV Montferland:  
"Met Elkaar en Voor Elkaar".  
Wat hetzelfde blijft is, dat je je net als bij 
BUUV kunt blijven inzetten voor men-
sen direct bij jou in de buurt, zonder dat 
je vrijwilliger wordt bij een maatschap-
pelijke organisatie. Bij "Met Elkaar en 
Voor Elkaar" gebeurt alles op basis van 
wederzijdse afspraken, tussen jou en 
degene die je gaat helpen.  
 
Maak kennis met ons via 
www.iedereenwelcom.nl  kies voor  
Vrijwilligersplein Montferland en vervol-
gens voor “Met Elkaar en Voor Elkaar” 

Kom op zondag 9 juni naar de gezelligste FamiliePinksterPicknick ooit!  
 
De hele middag zijn er voorstellingen, workshops, knutselactiviteiten, spelletjes en 
andere leuke dingen en rariteiten .We starten om 13.00 uur en we eindigen rond 
16.30 uur. De toegang is € 4,- per persoon, jong of oud. Dat is inclusief alle activitei-
ten en één drankje (koffie of thee voor de ouders of ranja voor de kleinsten). 
Kaartjes zijn alvast te koop via de website van Natuurtheater Zeddam 

Familie Picknick in Natuurtheater Zeddam 

Schoolkorfbaltoernooi  DLKV 

BUUV Montferland 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 Informatie avond ADHD: Druk en Dromerig 


