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Sjors Sportief & Creatief 

Sjors Sportief & Creatief: helemaal los met Sjors 
Op maandag 28 oktober e dinsdag 29 oktober zijn de 
combinatiefuncties van Welcom Leontien van Kraay 
(cultuur) en Guido Groenendijk (Sport) langs alle basis-
scholen (groep 3 t/m 8) in de gemeente Montferland, om 
de Sjors Sportief & Creatief boekjes uit te delen. In het 
Sjors-boekje staan allerlei sportieve en creatieve activitei-
ten waarmee je in de gemeente Montferland kennis kan 
maken. 
Op basisschool de Toorts in Didam deelde wethouder 

Ruth Mijnen het eerst boekje uit aan Gwen Koster 

(groep6) omdat Gwen de meeste stemmen gekregen had 

met de tekenwedstrijd. Haar tekening prijkt dan ook op 

de voorkant van het Sjors-boekje. Ook mag Gwen met 

haar hele klas gratis een middagje zwemmen met haar 

hele klas in zwembad de Hoevert. 

 

Emily Baak (groep7) van  

basisschool de Laetare in 

Kilder heeft de 2e prijs van de 

tekenwedstrijd in de wacht 

gesleept. Haar tekening staat 

dan ook op de achterkant van 

het boekje. En ook Emily 

mag met haar hele klas een 

middagje komen zwemmen 

in zwembad de Laco. Alle 

kinderen waren super en-

thousiast toen we de boekjes 

kwamen uitdelen. Ze konden 

niet wachten om zich aan te melden voor alle sportieve 

en creatieve activiteiten. Aanmelden kon op woensdag 30 

oktober vanaf 14.00 uur via de website 

www.sjorssportief.nl. 

Dus vanaf nu gaan we helemaal los met Sjors!!! 

Voor u ligt de nieuwsbrief combifuncties  
Sport & Cultuur van november. Deze maand 
zal de geode Sint weer aankomen in ons 
land, en zijn intrek nemen in Huis Bergh! Ook 
staan er weer diverse sportieve en creatieve 
activiteiten gepland. De Sjors Sportief 
boekjes zijn uitgedeeld op alle scholen, en 
vanaf nu kunnen de leerlingen kiezen uit een 
rijk aanbod aan activiteiten om kennis te 
maken met de diverse verenigingen. Ook 
worden er via Sjors naschoolse creatieve 
worskhops aangeboden, zoals bijvoorbeeld 
een graffiti workshop, of animatiefilms 
maken. Kortom; voor ieder wat wils! 
De inschrijvingen liepen storm! Binnen een 
mum van tijd waren er al diverse workhops 
vol geboekt! Wat een enthousiasme!  
Veel leesplezier. 

 
 
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 

http://www.sjorssportief.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) 

Worskhops Sjors Creatief 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Judoclinic Zeddam Welkom bij de Sint! 

Judoclinic – Roncallischool Zeddam. 
Op donderdag 17 oktober mochten alle 
leerlingen van basisschool Roncalli in 
Zeddam de mat op stappen voor een 
judo clinic in hun eigen gymzaal. Ze kre-
gen namelijk les van twee echte judoka’s 
van de sportclub ‘Sport4You’ uit ‘s-
Heerenberg. Zelfs hun vakleerkracht 
bewegingsonderwijs Lianne Vlug had 
zich in haar judo pak gehesen om de leer-
lingen te supporten en een ronde mee te 
stoeien. De judoka’s zijn de dag begon-
nen met groep 1-2. Deze groep liet 
m.b.v. wat spelletjes gericht op judo zien 
dat ze al aardig goed konden stoeien. 
Groep 3 en 4 heeft o.a. geleerd hoe zij op 
een juiste manier een val kunnen breken. 
Groep 5 tot met 8 gingen al aan de slag 
met echte houdgrepen. Al met al hebben 
alle leerlingen zich deze dag volledig uit-
geleefd. Ze hebben geleerd waar de 
sport ‘judo’ vandaan komt, hoe het is om 
iemand vast te pakken, te 
werpen of in een houdgreep 
te houden, maar veiligheid, 
respect en plezier stonden 
voorop!  

De Sint viert 5 jarig jubileum in  
Huis Bergh 
De pepernoten liggen weer in de winkel 
en over enkele 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 ca-
deaus opslaat. Uiteraard komt hij niet 
alleen en daarom moet zijn logeeradres 
van een fors formaat zijn en juist daarom 
is het kasteel uitermate geschikt. Er is 
genoeg plek voor alle Pieten, de ca-
deaus, snoepgoed en er is natuurlijk een 
heerlijk groene wei voor Amerigo be-
schikbaar.  
De Sint stelt 1 weekend de poort open 
om het kasteel te bezoeken. De bezoe-
kers krijgen een kijkje achter- en voor de 
schermen. De kids helpen o.a. met het 
inpakken van cadeaus en pepernoten 
bakken. Ook kunnen ze op het Pieten-
parcours zelf ervaren hoe de Pieten leren 
te balanceren op de daken. In de Pieten-
school leren ze meer over de reis van 
Madrid naar ’s-Heerenberg en zingen ze 
samen met de muziekpieten bekende 
Sinterklaasliedjes. In de Postkamer ko-
men alle verlanglijstjes, tekeningen en e-
mailtjes binnen, het Grote boek van de 
Sint staat op een centrale plek en een 
bezoek aan de Sint zelf mag niet ontbre-
ken. Wie wil er geen kijkje nemen in de 
slaapkamer van Sinterklaas (compleet 
met badkamer) waar hij van achter zijn 
bureau graag met de kinderen op de foto 
gaat.  Meer info op: 
www.welkombijdesint.nl Geopend op 
zaterdag 23 en zondag 24 november van 
10.00 tot 17.30 uur  

Druk en dromerig 

Er staan weer een aantal leuke creatieve 
workshops gepland deze maand! Schrijf je in 
via Sjorssportief .nl! 
 
Schilderen als een beroemde kunstenaar!  
7,14,21 november :  
Leer laag over laag schilderen van Edwin van 
Onna! Je maakt een 
echt schilderij op schil-
derdoek wat je mee 
naar huis mag nemen. 
De workshops zijn op 
de Albert Schweitzerschool in Didam. 
 
Mozaïek workshop  
18, 25 november en 2 december  
op de Laetaere in Kilder. 
          Schrijf je snel in op Sjors Sportief.nl! 
          Veel inspiratie gewenst! 

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 uit. 
 
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 

Talentenhuizen 
Vakantieactiviteit 

Vanuit het talentenhuis hebben er in de 
herfstvakantie de Finally Games plaats  
gevonden. De kinderen deden mee aan  
verschillende spellen. Zoals poolen, darten, 
tafeltennis en FIFA 20. Na een middag  
fanatisme waren er uiteindelijk 2 winnaars 
die met een leuke prijs naar huis gingen.  
In het nieuwe jaar zal er weer een toernooi 
zijn. En kan jij misschien de winnaar.  
Dus houd de sociaal media in gaten! 

http://www.welkombijdesint.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  

Vrijdag 29 november & woensdag 4 december 
Familiefilm: De brief voor Sinterklaas  
 
De feestelijke aankomst van Sinterklaas wordt 
overschaduwd door een gigantisch probleem: 
door een groot tekort aan Pieten dreigt de 
traditie voor eens en altijd te verdwijnen... 
Sinterklaas zit met zijn handen in het haar: 
hoe komt hij snel aan nieuwe, goede Pieten? 
Er zit niets anders op dan een auditie te orga-
niseren, waarbij de goedheiligman opzoek 
gaat naar nieuwe Pieten: een officiële 
'Pietendag'. Sem ziet zijn kans schoon en 
schrijft onmiddellijk een brief. Als hij een stoe-
re, sterke Piet kan worden dan durven zijn 
pesters hem vast nooit meer lastig te vallen. 
Maar wat niemand weet is dat Huibert Jan en 
zijn 'Mammie' middels een gemeen plan pro-
beren om de Pietendag te saboteren.   
 
De film begint om 15.00 uur. Tickets zijn voor 
5,50 euro te bestellen op 
www.iedereenwelcom.nl.  
 

     Kinderfilms Bargse Huus 

Nieuwe, gezonde en lekkere gerechten 
bereiden om vervolgens gezellig aan 
tafel de dag door te nemen. Dat is   
Keuken Helden!  Wil je graag leren  
koken? Meer over gezonde voeding  
leren? Of vindt je het gewoon leuk om in 
de keuken te staan?  
Meld je dan aan en doe mee! 
Keukenhelden is een maandelijkse  
activiteit. 
 
De data (en locaties) voor november: 
Woensdag 20 November 2019  
van 17:00 – 18:30 in ’s Heerenberg  
(Talentenhuis Finally, Willem van den 
bergstraat 1) 
Opgeven kan tot 24 uur van tevoren bij 
Tim Hogeland: 
t.hogeland@welcommail.nl of bel 0316-
292828 
 

Donderdag 21 November 2019 van 
17:00 – 19:00 in Didam  
(Albertusgebouw, Raadhuisstraat 3) 
Opgeven kan tot 24 uur van tevoren bij 
Kasper Rijkers: k.rijkers@welcommail.nl 
of bel 0316-292828 

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                  

  

http://www.iedereenwelcom.nl
mailto:t.hogeland@welcommail.nl
mailto:k.rijkers@welcommail.nl


 

Vrijwilligerscollege 
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) 

Tennis bijeenkomst  
Montferland 

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl  

Op woensdag 9 oktober kwamen alle 
tennisverenigingen uit de gemeente 
Montferland samen om over de toe-
komst van de tennissport in de gemeen-
te te praten. De verenigingen kregen 
verschillende presentaties van de KNLTB 
en Welcom om te zien wat deze partijen 
voor het tennis in de gemeente kunnen 
betekenen. Later op de avond gingen de 
verenigingen met elkaar in gesprek om 
te kijken wat ze van elkaar kunnen leren. 
De goed bezochte avond stond onder 
leiding van Marco Groen. 

 
 

Opruimhulp Bibliotheek 

Gratis informatiebijeenkomst voor 
vrijwilligers over Brandveiligheid 
(ma. 2 december 2019) 
 
Bent u vrijwilliger in Montferland? 
Komt u tijdens uw vrijwilligerswerk-
zaamheden in aanraking met men-
sen die in een omgeving zijn waar de 
brandveiligheid niet optimaal is? 
Bijvoorbeeld tijdens de huisbezoe-
ken die u aflegt? Dan is de informa-
tiebijeenkomst ‘Brandveiligheid’ iets 
voor u! Hij wordt gegeven door vrij-
willigers van de brandweer Didam in 
de kazerne in Didam. 
U bent natuurlijk ook van harte wel-
kom wanneer het op een andere 
manier voor uw vrijwilligerswerk-
zaamheden van belang is om meer 
van brandveiligheid te weten te ko-
men, bijvoorbeeld omdat u als vrij-
williger actief bent in een dorpshuis, 
museum of sportkantine.  
 
De volledige informatie over deze 
informatiebijeenkomst is te vinden 
via: https://
www.iedereenwelcom.nl/diensten/
vrijwilligerscollege-montferland 
Daar treft u ook het aanmeldings-
formulier aan. Deelname is gratis en 
aanmelden kan tot en met woens-
dag 27 november 2019. 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2020: 
NLDoet. De grootste vrijwilligersactie van  
Nederland. Doe je mee? Lees verder via 
www.nldoet.nl/  
Of neem contact op met Martien ten Hoeve van 
Vrijwilligersplein Montferland: 
m.tenhoeve@welcommail.nl | 
06 128 443 28 

Vooraankondiging 
NL Doet 

Vakantieactiviteit 
Basketbalparty 

 Were amazing happens!! 
Woensdag 23 en 30 oktober hebben 
Combinatiefunctionaris Robin, zelf 
ook een enthousiast basketballer en 
basketbalmeester Pim van basketbal-
vereniging Dedein uit Didam, de  
kinderen helemaal  
gek gemaakt van 
het mooie spelle-
tje basketbal. Er 
werd gepassed, 
gedribbled en  
natuurlijk  
gescoord.  
I love this game!!  

https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/vrijwilligerscollege-montferland
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/vrijwilligerscollege-montferland
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/vrijwilligerscollege-montferland
http://www.nldoet.nl/
mailto:m.tenhoeve@welcommail.nl

