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DAG VAN DE OUDEREN
MONTFERLAND 2019
Voor het twaalfde achtereenvolgende jaar heeft de 
Werkgroep Dag van de Ouderen met veel plezier 
een programma samengesteld voor de Dag van de 
Ouderen op zaterdag 5 oktober 2019!
Dankzij gulle sponsoren is het mogelijk om dit 
feestelijke jaarlijkse evenement kosteloos aan te 
bieden aan alle 65+ ers in de gemeente Montferland.

In dit programmaboekje treft u het ochtend– en 
middagprogramma aan voor zaterdag 5 oktober 2019.
U kunt zich inschrijven voor zowel een activiteit in 
de ochtend als de slotmanifestatie ’s middags, in 
Meulenvelden Didam. U kunt er ook voor kiezen 
om alleen deel te nemen aan óf een van de 
ochtendactiviteiten óf alleen aan de slotmanifestatie. 

Het ochtendprogramma vindt plaats van 10.00 uur tot 
13.00 uur en is inclusief een kop koffie/ 

thee en een eenvoudige lunch. 

Om 14.00 uur start de 
slotmanifestatie 

in Waverlo 
Meulenvelden 
Didam. De 
organisatie 
van deze 
manifestatie 
biedt u 1 kop 
koffie of thee 
aan. Andere 

consumpties 
bij deze 

slotmanifestatie 
zijn voor eigen 

rekening.

Helaas is het dit jaar niet mogelijk 
om via de organisatoren van de 
Dag vd Ouderen gebruik te maken 
van de vervoersmogelijkheid, zoals 
die in andere voorgaande jaren werd 
aangeboden. We adviseren u om gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de regiotaxi Avan: 
reserveringslijn: 0900 - 734 46 82 | klantenservice: 
0900 - 463 65 26 | www.avan-vervoer.nl

Aanmelden voor de Dag van de Ouderen 
Montferland 2019
U kunt zich via het aanmeldformulier in dit 
programmaboekje inschrijven voor een van de 
activiteiten en/of de slotmanifestatie. Iedere activiteit 
van het ochtendprogramma heeft een maximum 
aantal plaatsen beschikbaar. Daarom wordt u 
verzocht om ook een tweede en derde activiteit, 
naar keuze, in te vullen. Het is niet mogelijk om twee 
of driemaal voor dezelfde activiteit te kiezen. Het 
aanmeldingsformulier is bedoeld voor maximaal 
2 personen.

Aanmelden als groep is niet mogelijk, iedereen 
vult voor zichzelf een eigen aanmeldingsformulier 
in. Formulieren kunnen niet aan elkaar gebundeld 
worden ingeleverd. Deze kunnen ivm de verdere 
verwerking niet in behandeling worden genomen. 
De aanmelding sluit op vrijdag 13 september 2019. 
Lever het formulier dus tijdig in! 

Werkgroep Dag van de Ouderen Montferland wenst 
u zaterdag 5 oktober een hele fijne dag!

Senioren
Azewijn



KOERSBAL
Laat u verrassen door een spel dat zich niet 
laat voorspellen en speel een potje koersbal! 
Leden van KBO Beek / Loerbeek willen u 
graag kennis laten maken met dit spel voor 
jong en oud. Zij geven de nodige uitleg en 
begeleiding en wellicht ontdekt u bij uzelf een 
nieuw talent! Uiteraard zijn ook meer ervaren 
koersbalspelers van harte uitgenodigd om de 
uitdaging aan te gaan tijdens een spelletje 
koersbal.

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Averhof, Pater Gerritsenstraat 5, Beek
Lunch: 12.00 uur, op locatie

HANDWERKEN 
Handwerken: leuk om te doen, leuk om 
te leren! Juist daarom nodigt handwerk-
groep “De Bezige Bijtjes” u van harte uit om 
samen met hen te komen handwerken in 
het Albertusgebouw. Neem gerust uw eigen 
werk mee, of doe mee met het maken van 
kerstonderzetters. Hiervoor is materiaal 
aanwezig.

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Albertusgebouw, 
Raadhuisstraat 3, Didam
Lunch: 12.00 uur, op locatie

2 3



INSTALLATIEBEDRIJF
ROMPELAAR
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PLUIVEEBEDRIJF TOMESEN
Familie Tomesen biedt u de mogelijkheid om 
te beleven hoe loslopende kippen in hun stal 
hun hele dag zelf plannen: van onbeperkt eten 
en drinken tot het nemen van een stofbad of 
gewoon chillen op een zitstok ... het is allemaal 
mogelijk. Sinds 2016 houdt Pluimveebedrijf 
Tomesen scharrelkippen die een overdekte 
uitloop hebben. Het pluimveebedrijf ontvangt 
graag gasten op het bedrijf en heeft daar een 
kijkstal voor. Naast de duurzaamheid maakt u 
kennis met het pakstation van het bedrijf, van 
waaruit de gesorteerde eieren worden afgezet 
naar tal van handelaren, winkels en horeca in 
de regio. Houdt u er rekening mee dat er in 
de rondleiding een trap is.

Aanvang: 10.00 uur Locatie: Pluimveebedrijf 
Tomesen, Lunch: 12.00 uur, op locatie

VOEL JE FIJN! 
Iedereen wil graag gezond, vitaal en zo 
lang mogelijk zelfstandig zijn. Daarom is het 
belangrijk om bezig te zijn met bewegen, 
maar ook met ontspanning in de ruimste zin 
van het woord. Stichting Senioren Kontakt 
biedt daarin mogelijkheden. Met twee van 
de mogelijkheden maakt u kennis, name-
lijk Stoelgym en Tai Chi. Er is een gevarieerd 
programma bedacht, waarin u voldoende 
gelegenheid krijgt om aan alle onderdelen 
mee te doen!

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Meulenvelden, Didam
Lunch: 12.00 uur, op locatie
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RONDLEIDING
VOEDSELBANK 
Vrijwilligersorganisatie Voedselbank Montfer-
land verstrekt voedselpakketten aan mensen/
gezinnen met (tijdelijke) financiële moeilijk-
heden. U kunt meedoen aan een rondleiding, 
waarin u geïnformeerd wordt over het werk 
van de Voedselbank Montferland.
De Voedselbankrondleiding is niet toegankelijk 
voor mensen in een rolstoel of met rollator, 
omdat de presentatie wordt gegeven op de 
eerste verdieping. 

Aanvang: 10.00 uur Locatie: Pittelderstraat 20, 
Didam Lunch: 12.00 uur, op locatie

BOWLEN  
Bowlen is hèt uitstapje voor iedereen, zo 
denkt Landal Stroombroek er ook over! 
Daarom hebben zij hun bowlingbanen voor 
u beschikbaar gesteld en kunt u samen met 
anderen een potje bowlen. Vindt u bowlen 
wel leuk, maar voelt u zich niet meer zo zeker 
in het bewegen tijdens het spel? Laat u niet 
weerhouden om mee te doen: Oefentherapie 
Montferland bowlt mee, met de tips en trucs 
die zij geven hebt ook u optimaal bowlplezier!

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Landal Stroombroek, 
Landweerswal 2, Braamt
Lunch: 12.00 uur, op locatie

Aan de voet van de Montferlandse heuvels in 
Braamt vindt u Landal Stroombroek. Geniet 
van de prachtige faciliteiten gelegen aan een 
uitgestrekte recreatieplas. 

•  Palestra Beauty & Wellness
•  Timber’s Brasserie
•  Midgetgolf, bowlingbanen en een escaperoom
•  Indoorspeelplaats
•  Diverse cadeauartikelen
•  Overnachtingsmogelijkheden in comfortabele 

bungalows

Meer informatie?
Kijk op landal.nl/stroombroek
of bel +31-(0)314 39 98 00

Landweerswal 2, 7047 CE Braamt, +31-(0)314 39 98 00

ONTSPANNEN 
VOOR JONG EN OUD
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LEER MEER 
OVER UW MOBIEL 
Onder leiding van Seniorweb leert u meer 
over uw mobieltje. Misschien kunt u daarna 
een appje sturen naar uw kleinkinderen! 
Natuurlijk vertellen we ook wat over de Biblio-
theek, want een Bibliotheek is meer dan een 
verzameling boeken. Wist u bijvoorbeeld dat 
u  - ook zonder lidmaatschap - van harte wel-
kom bent om een krant of tijdschrift te lezen 
aan de leestafel? U kunt altijd vragen stellen 
over uw iPad, computer of telefoon. Tijdens 
een interactieve rondleiding ontdekt u alle 
mogelijkheden die de Bibliotheek u biedt.

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Bibliotheek Montferland 
Oudste Poortstraat 24, ‘s-Heerenberg
Lunch: 12.00 uur, op locatie

FILM- EN THEATERZAAL 
HET BARGHSE HUUS Film 
Wist u dat er een grote verscheidenheid aan 
vlinders en libelles te vinden is in de Achter-
hoek, maar ook dat er een mooie beek in 
de omgeving van Aalten stroomt? Meneer 
Vinkenvleugel neemt u in tweetal korte dia-
presentaties mee in de wereld van rupsen, 
vlinders en libelles, gefotografeerd in Vlinder-
tuinen en vertelt over de Keizersbeek. Na de 
pauze is het de beurt aan recente TV geschie-
denis: U gaat kijken naar een aflevering van 
Baantjer, met oa. Piet Römer en Victor Reinier 
in de hoofdrol.

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Welcom, Barghse Huus, 
Willem vd Berghstraat 1, ‘s-Heerenberg
Lunch: 12.00 uur, op locatie

 

Behandeling alleen op afspraak 

Tel. 0314-667767Emmerikseweg 7
7041 AV ‘s-Heerenberg

Ins t i tuut  voor  Fys io therap ie

 
Gelukkiger, Gezonder, Goedkoper! 

 
Het lijkt een droom: Zorg die leidt tot gelukkiger mensen 

minder behoefte aan zorg, lagere kosten en blijere professionals 

en toch is dit werkelijkheid 

Hoe? Dat vertellen wij u graag 

Zie meer op de site van de Stichting Maak de Burger Meester 

www.maakdeburgermeester.com 

 
 
 
 
 



STADSMUSEUM BERGH 
Stadsmuseum Bergh vertelt het verhaal van 
het Graafschaap Bergh en de stad 
´s-Heerenberg. Een inleidende film, het 
verhaal van vijf vrouwen, verteld vanuit hun 
positie en tijd, een maquette van de stad 
´s-Heerenberg van rond 1500 tot leven
gebracht door acht korte filmpjes, dat alles
en nog veel meer doet het verleden herleven. 
U zult enthousiast zijn en een ervaring rijker! 
We beginnen met een kop koffie bij
Woonzorgcentrum Gertrudis en lopen daarna 
naar de overkant naar het Stadsmuseum. 

Aanvang: 10.00 uur. Locatie: Stadsmuseum 
Bergh, Marktstraat 3, ’s-Heerenberg
Lunch: 12.00 uur, Barghse Huus, Willem vd 
Berghstraat 1, ‘s-Heerenberg
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PETANQUE
Petanque, een mooie naam voor een spel 
met eenvoudige spelregels en leuk om
samen te doen! De uitdaging van dit spel zit 
in de behendigheid. Een eeuwenoud spel dat 
tot op de dag van vandaag vele liefhebbers 
actief houdt. Leden van de Petanque club
helpen u graag op weg en maken er samen 
met u een sportieve ochtend van. Bij slecht 
weer is er een alternatief programma.  

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Petanque Club Montferland, 
Gildepad 3, Zeddam
Lunch: 12.00 uur, op locatie

Teunissen
C a f é - Z a a l - s l i j t e r i j

Hoofdstraat 2, 7035 AK Kilder  /  Telefoon: 0314 681 201
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DE LEUKSTE LES 
IS DANSLES
Ronald Straatman van dansschool Vida 
Studio’s uit Zevenaar lukt het al een aantal 
jaren om tijdens  de Dag van de Ouderen een 
swingende activiteit neer te zetten. Daarom 
nodigt Ronald dansliefhebbers weer uit voor 
een dansje! Met of zonder partner bent u van 
harte welkom om mee te bewegen en een 
paar stijldanspasjes uit te proberen.

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Dorpshuis Braamt, Langestraat 22 
Lunch: 12.00 uur, op locatie

MODESHOW
Kleren maken de man, kleren maken de 
vrouw … wat gaat het nieuwe seizoen ons 
brengen? Seniorenclub “Onder ons” nodigt
u uit voor een gezellige modeshow in
Het Bosmanhuus. An & An dames- en
herenmode uit ’s-Heerenberg showt u
de nieuwste modecollectie. 

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Bosmanhuus,  
Antoniusstraat 14A, Lengel
Lunch: 12.00 uur, op locatie

Spareribs & Burgers
Iedere donderdag, vrijdag en zondag | vanaf 17.00 uur | € 12,50

Partycentrum De Dèèl
Didamseweg 13 | 7037 DH Beek (Montferland) | 0316 53 12 13 | info@partycentrumdedeel.nl | www.partycentrumdedeel.nl

Nu ook op 
zondag



DE UNIEKE SCHATTEN VAN 
KASTEEL HUIS BERGH 
Iedereen die in de gemeente Montferland woont kent Kasteel Huis Bergh. 
U bent er misschien ook al wel eens langs gelopen, heeft er verhalen over 
gehoord of het kasteel gezien op folders of in kranten. Maar bent u er al 
binnen geweest? En wist u dat het kasteel een belangrijke en zelfs unieke 
kunstverzameling huisvest? In 1912 kocht Jan Herman van Heek, een textiel-
fabrikant uit Enschede, het kasteel met bij behorende bezittingen. Hij bracht 
een belangrijke kunstverzameling bijeen die uniek is voor Nederland en 
richtte daar zijn kasteel mee in. Laat u tijdens de Dag van de Ouderen ver-
rassen door de schatten van Kasteel Huis Bergh! We beginnen met een kop 
koffie bij Woonzorgcentrum Gertrudis en lopen daarna naar Kasteel Huis 
Bergh. Let u erop dat het bezoek aan het kasteel tijdens de Dag van de Ou-
deren niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel of met rollator. Houdt 
u er rekening mee dat er trappen in de route van de rondleiding zitten.

Aanvang: 10.00 uur. 
Locatie: Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8, ’s-Heerenberg
Lunch: 12.00 uur in het Barghse Huus, Willem van den Berghstraat 1, 
´s-Heerenberg

Bloemsierkunst
Wilhelminastraat 40, 6942 BM Didam  -  Tel 0316 - 22 11 61

E-mail: Info@bloemsierkunsthorsting.nl  -  www.horsting-bloemsierkunst.nl
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Nostalgisch familierestaurant Burgers van Diem staat voor een gastvrĳ
onthaal in ouderwetse gezelligheid.

Hier kunt u genieten van voortreffelĳke kleine en uitgebreide gerechten.

Natuurlĳk bent u ook welkom voor een heerlĳk biertje of glas wĳn
en voor een van de vele koffiespecialiteiten.

Lunch
In het restaurant kunt u een keuze maken uit de complete kaart met

kleinere (lunch) gerechten.
Alles kan de hele dag door in het restaurant of in onze gezellige

huiskamer.

Nostalgie
Tĳdens uw bezoek aan Burgers van Diem kunt u genieten van een
waar nostalgisch decor waar u diverse artikelen uit grootmoeders tĳd

kunt bekĳken.

Terras:
Vanaf het terras geniet u met een kop heerlĳke koffie en appelgebak
van het pittoreske uitzicht op het plein voor de monumentale markthal.

Kortom een heerlĳke plek voor jong en oud.

Graag tot ziens in Burgers van Diem.

Namens Petra Buĳs en haar team een fijne dag!
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Zorgen doen we met elkaar!
Kijk voor meer informatie op www.montferland.info/sociaalteam

Sociaal Team Montferland
 

Loop binnen tijdens een inloopspreekuur
Het Sociaal Team heeft twee inloopspreekuren.

Maandag van 13.00-15.30 uur: 
Gouden Handen 
Emmerikseweg 17
7041 AV ‘s-Heerenberg

Donderdag van 9.00-11.30 uur: 
Gemeentehuis
Bergvredestraat 10
6942 BA Didam

Stuur een e-mail
U kunt ons bereiken via het e-mailadres 
sociaalteam@montferland.info.

Bellen
U kunt ons bellen op (0316) 291 374. Wij zijn 
telefonisch bereikbaar op maandag tot en met 
donderdag van 8.30-17.00 uur en op vrijdag van 
8.30-12.30 uur.

Het Sociaal Team Montferland is er voor u wanneer u 
behoefte heeft aan ondersteuning. U kunt bij ons terecht 
met vragen waar u in uw dagelijks leven tegenaan loopt.  
 
Bijvoorbeeld over wonen, huishouden, vervoer, financiën, 
jeugd en opvoeding. 

Kijk voor meer informatie op  
www.montferland.info/sociaalteam. 

Wij helpen u graag!
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www.diesgoorman.nl
info@diesgoorman.nl

(0031) 0613557503

Als u er ooit niet meer bent,
willen uw dierbaren een mooi portret van u.

Waardevolle herinnering

Maar al te vaak zoeken nabestaanden naar een mooie foto als iemand net overleden is.

Ik krijg pasfoto’s of kiekjes, waarvan ik geen scherpe vergroting kan maken.

Dan zie ik het verdriet bij de mensen die net een dierbare zijn verloren.

Zij willen graag een mooie foto als herinnering.

Laat mij daarom uw portret maken en zorg ervoor dat uw naasten u in gedachten houden 

zoals u was.
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Professor van der Leeuwstraat 29
7041 WT ’s-Heerenberg

06 51980696

www.wvosbouw.nl

Bouw & Onderhoud

Metselwerk
Timmerwerk
Aan/verbouwingen
Erkerbouw
Badkamers/keukens
Renovatie
Levering bouwmaterialen
Inbraak preventie
Houtrot
VVE onderhoud

0110032.pdf   1 19-3-2014   12:23:42
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Ouder worden in Montferland 

Plezierig, veilig en gezond wonen en leven in Montferland. 
Geschoolde vrijwillige voorlichters van Welcom informeren 
u daar graag over. Tijdens een huisbezoek van de 
voorlichter kunt u uitgebreid geïnformeerd worden over 
thema's als wonen, gezondheid & bewegen, hulp & 
ondersteuning en ontmoeten & activiteiten. De voorlichter 
komt graag bij u langs voor een vrijblijvend en bovendien 
kosteloos gesprek.  

Seniorenvoorlichting 

Wilt u af en toe de deur uit en samen met andere senioren 
een gezellige ochtend ervaren? Dan bent u van harte 
welkom bij De Omslag; de ontmoetingsgroepen van 
Welcom. Tijdens deze ochtenden kunt u andere senioren 
ontmoeten, ervaringen uitwisselen, samen creatief of 
sportief bezig zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.      
De Omslag biedt ruimte voor uw ideeën. Kom langs en 
ontdek wat De Omslag voor u kan betekenen en wat u 
voor anderen kunt betekenen. Neem gerust iemand mee! 
De Omslag is vrij toegankelijk en vindt u in het Barghse 
Huus in 's-Heerenberg, het Albertusgebouw in Didam en 
het dorpshuis in Braamt. Voor koffie, thee en activiteiten 
wordt een vergoeding gevraagd. 

Op zoek naar ontmoeting?  

Wanneer iemand ouder wordt, gaan er vaak veel 
dingen veranderen. U stopt met werken, er kan een 
zorgsituatie ontstaan, u bent op zoek naar nieuwe 
contacten of u denkt na over verhuizen. Al deze 
veranderingen kunnen er voor zorgen dat u even 
niet meer weet waar en bij wie u kunt aankloppen. 
Sinds april van dit jaar kunt u een seniorenconsulent 
van Welcom vragen om met u mee te denken. De 
seniorenconsulent helpt u graag op weg met al uw 
vragen over ouder worden in uw omgeving. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden. Voor een afspraak 
kunt u terecht bij Annelies Vruwink of Chantal 
Kuipers.  

De Seniorenconsulent komt naar u toe 

Koersballen, samen een wandeling maken of misschien   
is walking voetbal wel wat voor u? De sportcoördinator  
van Welcom kan u daarbij helpen. Neem bijvoorbeeld      
de wandelgroep in Nieuw-Dijk, die is samen met Nieuw-
Dijkse senioren opgezet. Onder begeleiding van een 
fanatiek wandelaar uit dorp is iedereen die het leuk vindt 
om in en rondom het dorp te wandelen welkom.  
 
Ook gaat Welcom het komende anderhalf jaar met een 
beweegtour langs de kernen van Montferland. Per kern 
komen er diverse beweegactiviteiten aan bod, denk hierbij 
aan koersballen, wandelen, walking voetbal, gym, maar 
ook Tai Chi of fysiotherapie. Mochten de activiteiten goed 
bevallen dan kan er samen gekeken worden of er 
aangesloten wordt bij bestaande groepen of er een 
nieuwe groep wordt opgezet. 
  
Wilt u kennis maken met verschillende beweegactiviteiten? 
Of heeft u zelf ideeën over bewegen met andere senioren? 
Neem dan contact op met Guido Groenendijk. 

Beweegactiviteiten voor senioren 

De Open Eettafel biedt naast het samen eten van 
een lekkere maaltijd de mogelijkheid tot ontmoeting. 
Deelnemen aan de open eettafel kan in Braamt, 
Didam en ‘s-Heerenberg. De Open Eettafel is per 
plaats verschillend georganiseerd. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Wilma Wieskamp. 

Open Eettafel, samen eten 

Ook mantelzorgers kunnen tijdens de Dag van de 
Ouderen deelnemen aan diverse activiteiten. U bent 
van harte welkom! Bent u mantelzorger? Heeft u een 
vraag over mantelzorgondersteuning? Dan kunt u 
terecht bij Marja Lukassen en Elize Navis, mantelzorg- 
consulentes van het Steunpunt Mantelzorg.  

Steunpunt Mantelzorg  

Bent u (tijdelijk) niet in staat om iedere dag zelf een 
warme maaltijd te koken, dan is de maaltijdservice 
aan huis wellicht iets voor u. De reden voor maaltijd 
aan huis kunnen heel verschillend zijn; ziekte, 
ondervoeding, een gebrek aan energie, veranderde 
levensomstandigheden of het moeten volgen van 
een dieet. Ook tijdens de herstelperiode na een 
opname in het ziekenhuis is de maaltijd aan huis 
vaak een uitkomst. Dankzij onze gezonde koelverse 
maaltijden bent u verzekerd van een dagelijkse 
goede maaltijd. De koelversmaaltijden kunnen in   
de koelkast bewaard worden. Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u terecht bij Wilma Wieskamp. 
Telefoonnummer van de maaltijdservice is 0316 -  
29 28 29, bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 en 14.00 uur. 

Maaltijden aan huis 

Dit kan Welcom voor u betekenen! 

Bel of mail met de medewerkers van de Welzijnslijn. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag  
tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 0316 29 28 28 of mail naar welzijnslijn@welcommail.nl  
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SLOTMANIFESTATIE

DAG VAN DE OUDEREN
MONTFERLAND ONDERSTEUNEN
Dankzij vele bijdragen, in de vorm van sponsoring, kan ook dit jaar de Dag van de Ouderen Montferland 
2019 aan alle 65 plussers uit Montferland gratis worden aangeboden. Natuurlijk hopen we van harte dat 
u er veel plezier aan beleeft! Via een vrijwillige bijdrage kunt u dit evenement financieel ondersteunen! 
Wij zijn er blij mee wanneer u besluit dit te doen. Tijdens de slotmanifestatie, in Meulenvelden, wordt 
gecollecteerd.

Natuurlijk kunt u uw gift ook overmaken:
Welcom, Dag van de Ouderen Montferland
Raadhuisstraat 3, 6942 BE DIDAM
Bank: NL 69 RABO 0326 6374 86 | KvK 09206436

Dag van de Ouderen Montferland doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne! 
 
Bent u klant van de Rabobank doordat u er bijvoorbeeld een betaalrekening heeft èn bent u ook lid van 
de bank?  Zo ja, dan kunt mee doen met de Rabo Clubkas Campagne en de Dag van de Ouderen 
ondersteunen. 
 
Het enige wat u hoeft te doen tijdens de Rabo Clubkas Campagne is stemmen op een 
vereniging en of stichting die u een warm hart toedraagt. Alle uitgebrachte stemmen 
worden door de Clubkas Campagne verzilverd. Hoe meer stemmen een vereniging of 
stichting heeft gekregen, hoe hoger de bijdrage die de vereniging of stichting ontvangt. 
Alleen de leden van de Rabobank mogen hun stem uitbrengen. Hierover ontvangt u 
tijdig bericht van de bank. Zij melden u dan wanneer u uw stem uit kunt brengen en 
leggen u uit hoe de stemprocedure in elkaar zit. 
 
Achtergrondinformatie kunt u vinden op de site van uw Rabobank 
 
Van harte hopen wij dat  u uw stem op Dag van de Ouderen Montferland gaat uitbrengen, 
alvast hartelijk bedankt daarvoor!
 

In het atrium van Waverlo Meulenvelden kunt u vanaf 13.30 uur plaats nemen voor een muzikaal 
showprogramma. Vanaf 14.00 uur kunt u genieten van optredens die worden verzorgd door 
Mondharmonicavereniging The Hohner Boys uit Gaanderen en het koor A Sign of Friendship. 
Vanzelfsprekend is er een pauze in het programma, zodat u  elkaar kunt ontmoeten en met elkaar in 
gesprek kunt gaan. Kortom, het wordt een slotmanifestatie waaraan u nog vaak zult terugdenken! 
Om 16.15 (16.30) uur eindigt het programma.



 

 

 

 

 

 

Het Gezondheidscentrum in Didam, 
waaronder ook huisartspraktijk ‘Het 
Doktershuis’ buiten het 
Gezondheidscentrum, staat voor 
geïntegreerde, excellente zorg onder 1 
dak; zorg die gericht is op uw 
zorgvraag en laagdrempelig 
aangeboden wordt. 

 

 

 

 

 

De zorg wordt onderling afgestemd en 
samen staan we voor een gezond 
Didam. We hebben veel kennis over de 
zorg, stemmen deze onderling af en 
delen deze met elkaar en onze 
omgeving. Dit bereiken wij als 
Gezondheidscentrum door korte lijnen 
onderling, preventie, innovatie, 
kwalitatief efficiënte zorg en goede 
bereikbaarheid voor alle inwoners van 
Didam en omstreken. 

 

 

Kijk voor meer informatie op:
www.gcdidam.nl • info@gcdidam.nl • 0316 - 22 41 59
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MEEDOEN AAN DE
DAG VAN DE OUDEREN MONTFERLAND 2019

Via het hiernaast  staande aanmeldformulier kunt u 
zich inschrijven voor een van de ochtendactiviteiten 
en/of de slotmanifestatie. U kunt zich ook digitaal 
aanmelden via www.iedereenwelcom.nl 

Het aanmeldformulier is bedoeld voor maximaal 2 
personen. Aanmelden als grotere groep is via 1 for-
mulier niet mogelijk. Wilt u voorkomen dat formulieren 
gebundeld (bijv. met een nietje of aan elkaar geplakt) 
worden ingeleverd? I.v.m. verdere verwerking kunnen 
deze niet in behandeling worden genomen. Een extra 
aanmeldformulier is aan te vragen via de Welzijnslijn 
van Welcom: 0316 29 28 28 (ma – vrij 9.00 – 12.00 
uur) |  welzijnslijn@welcommail.nl

De aanmeldtermijn sluit op vrijdag 13 september 
2019. Lever het formulier dus tijdig in! Aanmeldingen 

De foto’s in deze programmagids zijn mede tot stand gekomen dankzij Geert Vreeman.

worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. 
Bij overboeking vindt loting plaats.

Wilt u het formulier volledig invullen?
Naast uw naam en adres kruist u de activiteit aan 
waar u aan deel wilt nemen. 

Kies gelijk ook 2 andere activiteiten, zodat u in ieder 
geval mee kunt doen aan het ochtendprogramma! 
(het kan namelijk voorkomen dat de activiteit van uw 
eerste keuze, is volgeboekt). Het is niet mogelijk om 
twee of driemaal te kiezen voor dezelfde activiteit.
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Vervoer
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om via de organisatoren van de Dag vd Ouderen gebruik te maken van de 
vervoersmogelijkheid, zoals die in andere voorgaande jaren werd aangeboden. We adviseren u om gebruik 
te maken van de mogelijkheden van de regiotaxi Avan: reserveringslijn: 0900 - 734 46 82 | klantenservice: 
0900 - 463 65 26 | www.avan-vervoer.nl

Het inleveren van het aanmeldformulier svp via een van onderstaande mogelijkheden:
	per post, in een gefrankeerde envelop aan:
 Werkgroep Dag van de Ouderen Montferland, t.a.v. M. ten Hoeve
 Raadhuisstraat 3
 6942 BE  DIDAM
	Inleveren bij de recepties van de Welcomvestigingen in Didam (Albertusgebouw) 
 en ’s-Heerenberg (Barghse Huus)
	Invullen en verzenden via de website van Welcom: www.iedereenwelcom.nl   

Eind september, maar uiterlijk 3 oktober 2018 ontvangt u de entreebewijzen voor zaterdag 5 oktober. 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn  voor deelname geeft u dat dan even door aan Welcom. T: 0316 29 28 28, 
(ma – vrij: 9.00 – 12.00 uur + zaterdagochtend 5 oktober óók bereikbaar) 
E: welzijnslijn@welcommail.nl

AANMELDFORMULIER
DAG VAN DE OUDEREN MONTFERLAND 2019

Komt u naar de slotmanifestatie 
in Meulenvelden Didam? ja  nee  ja  nee

1e aanvrager 2e aanvrager

Activiteiten 1e keus 2e keus 3e keus 1e keus 2e keus 3e keus
Koersbal ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Handwerken ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Pluimveebedrijf ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Voedselbank ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Voel je fijn ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Bowlen ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Leer meer over uw mobiel ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Film- en theater Barghse Hus ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Petanque ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Stadsmuseum Bergh ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Leukste les is dansles ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Modeshow ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡
Huis Bergh ¡ ¡ ¡	 ¡	 ¡	 ¡

Ik meld mij aan voor de dag van de ouderen zaterdag 5 oktober 2019

Naam 1e aanvrager: Naam 2e aanvrager: 

Voorletters + Achternaam: Voorletters + Achternaam: 

Geboortejaar:                                 Man /  Vrouw Geboortejaar:                                 Man /  Vrouw

Straat + Huisnummer: Straat + Huisnummer: 

PC+Woonplaats: PC+Woonplaats:  

Email adres:  Email adres:   

Telefoonnummer: Telefoonnummer: 




