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Welkom
We staan aan het begin van een nieuw seizoen,
een nieuw schooljaar. Net als de afgelopen
jaren hopen we dat het weer een periode wordt
waarin leerlingen, verenigingsleden en
inwoners van Montferland kunnen genieten,
succes-ervaringen kunnen opdoen, zichzelf
ontwikkelen, nieuwe dingen leren en zich verwonderen. Want dat is wat sport en cultuur
met mensen doet!
)edereen kent wel dat gevoel van voldoening en
vreugde na een sportieve prestatie, een ijne
repetitie, een intensieve training of een mooie
voorstelling of concert.
De verwondering, die kinderen nog zo goed
kunnen ervaren, is in onderstaande foto goed
vastgelegd. Deze foto kregen wij van de
educatieve medewerker van het Kröller M“ller
Museum. De foto is gemaakt door Wieneke
(oland tijdens één van de schoolbezoeken aan
het museum door de Didamse scholen
afgelopen schooljaar.

Wij wensen jullie: scholen, verenigingen, instellingen, leerlingen, ouders, deelnemers,
kunstenaars uit Montferland dit seizoen weer
vele momenten van plezier, succes en verwondering toe!

W: www.iedereenwelcom.nl
F: Welcom
T: WelcomCombifuncties

Sjors sportief en Creatief

Nog weken en dan worden op alle
Montferlandse basisscholen in de groepen
t/m de Sjorsboekjes uitgedeeld.
(eeft uw vereniging al een kennismakingsworkshop aangemeld? De uiterlijke datum
daarvoor is september!
Dé kans om uw activiteiten onder de
aandacht te brengen van de
basisschoolleerlingen.
)nschrijven gaat via
www.sportstimuleringnederland.nl
Voor vragen kunt u terecht bij Guido
Groenendijk of Petra Frölich. Ook kunnen
we uw vereniging een voorbeeldboekje

Volg je ons al op onze Facebookpagina? We zijn
te vinden op www.facebook.nl/iedereenwelcom
Daarnaast zijn we te volgen via Twitter
@WelcomCombifunc. Zo blijf je altijd op de
hoogte van actuele ontwikkelingen!

(eerenberg in Finally.
Kortom voor ieder wat wils!

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl

Kinderilm in Filmhuis Didam
Zondagmiddag september draait
Filmhuis Didam de familieilm ‘De
GVR, de Grote Vriendelijk Reus ( jaar
en ouder, Ned. gesproken
In de GVR, naar het gelijknamige boek
van Roald Dahl, maakt het eenzame
meisje Soie kennis met de magische
reuzenwereld.
Tijd: . uur
Plaats: Waverlo (Meulenvelden
Prijs: € , (inclusief drinken en iets
lekkers
Voor de ilm wordt het boek verloot!

(oliday Kick-of, Didam
De laatste woensdagmiddag op
juli voor de vakantie organiseerde
Welcom de (oliday Kick–of
! Tal van verenigingen uit Didam
e.o. deden mee om er een groot
gratis spektakel van te maken;
van voetbal, basketbal, volleybal,
tennis tot kickboksen. (elaas, het
evenement bezweek onder de
extreem hoge temperaturen; er was
slechts een handjevol kinderen. We
hoopten nog zo dat het niet zou
regenen , aldus de organisatie,
maar dit was wel extreem warm
weer . De deelnemende
verenigingen zijn gelukkig bereid om
volgend jaar terug te komen."

Tienerwerk Welcom

)n september komt er een nieuwe folder
van het Tienerwerk van Welcom uit. De
folder wordt uitgedeeld op in de groepen
en van de basisscholen in
Montferland. Deze staat helemaal vol
met leuke activiteiten voor tieners. Zo
staat er een panna-toernooi op het
programma, maar ook een hiphop-dance
workshop. Daarnaast kun je bij ons
rustig je huiswerk maken, tijdens de
(uiswerk-zone en kan je bij ons een
goedkope, gezonde maaltijd leren
bereiden bij onze keukenheldenactiviteit. Tenslotte kun je nog lekker
naschools sporten bij het
Sportbuurtwerk. Veel van onze
activiteiten zijn in onze jongerencentra.
)n Didam is dat D-Vision en in s-

Cultuurverenigingen in Nederland
Onderzoek LKCA
(oe gaat het met de Nederlandse
cultuurverenigingen? Wat is er veranderd
en wat brengt de toekomst? Met een
enquête en interviews deed het LKCA
onderzoek. Vooral koren en orkesten zijn
nog steeds alom aanwezig. )n deze tijden
van individualisering en digitalisering
worden ze steeds belangrijker voor de
lokale gemeenschap. Wel vergt het meer
inspanning en inventiviteit dan voorheen
om als vereniging succesvol te overleven.
Lees het hele onderzoek met uitkomsten
via deze link:
http://www.lkca.nl/nieuws/
nieuwsoverzicht/analysecultuurverenigingen?
ec_as=61BCFDD6319243D0B810751557
15B5C9

Altijd al een musicalster willen zijn?
Droom je ervan om in de spotlights te
staan?
Geef je dan op voor musicalworkshops
o.l.v. Musicalschool Fame op dinsdag middag en september en en oktober van . — . uur op de Albert
Schweitzerschool in Didam.
De workshops zijn geschikt voor
leerlingen uit groep t/m en kosten € ,
voor workshops. De laatste workshop is
ook een presentatie-moment voor familie
en vrienden.
Opgeven kan bij
Petra Frölich van
Welcom,
telefonisch
of
of per mail
p.frolich@welcommail.nl

Meedoenregeling
)n Montferland moet iedereen kunnen
meedoen. Bijvoorbeeld aan het rijke verenigingsleven, een (cultureel uitstapje of een
workshop om iets nieuws te leren. Dit geldt
ook voor mensen met een krappe beurs. De
gemeente geeft daarom inwoners met een
laag inkomen een steuntje in de rug.
Deelnemers ontvangen van de
gemeente punten, een persoonlijk budget.
Daarmee kan een keuze gemaakt worden
in de webwinkel van Meedoen in Montferland. De gemeente biedt een gevarieerd
aanbod op het gebied van sporten,
bewegen, muziek, cultuur, cursussen en
uitstapjes.
Meer informatie over voorwaarden en
aanmelden via
www.meedoeninmontferland.info

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

Meer informatie op www.iedereenwelcom.nl

GKGK—nieuwe scholen
Sinds
wordt in de gemeente
Montferland het project GKGK
(Gezonde Kinderen in een Gezonde
Kindomgeving uitgevoerd. Dit in
Duitsland ontwikkelde programma
heeft aangetoond dat door een
integrale aanpak de gezondheid van
kinderen met succes kan worden
bevorderd. )n het stuk hiernaast kan
men lezen welke scholen de
afgelopen jaar
hebben deelgenomen en over de
afsluiting van dit project. Besloten is
om nu andere scholen kennis te
laten maken met GKGK. De komende
jaar krijgen OBS ‘t Montferland in
Bergh, Brede School De Ontdekking
in Didam en school voor speciaal
onderwijs De Christofelschool in
Didam extra
beweeglessen, tijdens en na school. Er
is ook aandacht voor voeding, zitgedrag i.c.m. gebruik sociale media.
Tenslotte worden ouders

Afsluiting GKGK
Donderdag juli heeft Rob Pastoor
het GKGK project op BS De Boomgaard in Braamt afgesloten. (et jarige project stond in het teken van
een gezonde leefstijl dat door
verschillende interventies, zoals energizers, gezonde tractaties, pleinspelen en fruitdagen bij de kinderen
een gezonde en actieve leefstijl
moest bewerkstelligen.
Naast BS De Boomgaard deden ook
de Albert Schweitzerschool in Didam
en de Pastoor Galamaschool in
s
-(eerenberg mee.
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Entree is € , inclusief zakje chips
en limonade voor de kinderen.
Reserveren via
www.iedereenwelcom.nl

Vanaf september gaat het nieuwe seizoen
van het Sportbuurtwerk van Welcom weer
van start. )n kernen van Montferland
wordt er een naschools uurtje sport
aangeboden o.l.v. onze sportbuurtwerkers.
Net als vorig jaar hebben we een
stempelkaart. Elke keer als je aanwezig
bent krijg je een stempel. Bij stempels
krijg je een Sjorsbandje, bij stempels een
zweetbandje en bij stempels een bidon.
Dus ben jij tussen de en jaar? Kom dan
vanaf september gratis sporten! Je hoeft je
van te voren niet aan te melden. Kijk op
www.iedereenwelcom.nl voor tijden en
locaties.

Vrijwilligers gezocht voor
Verhalenoogst

Kinderilm (et Barghse (uus
Wo. en do.
Finding Dory

Nieuw seizoen Sportbuurtwerk
Welcom

De kinderen zijn jaar lang ieder jaar
aan een fysieke test onderworpen en
hebben een rapport meegekregen
met de uitslagen van alle testen die
zijn afgenomen.
De combinatiefunctionarissen hebben het project nu overgedragen aan
de scholen.
Met sportieve groet, Rob Pastoor
r.pastoor@montferland.info

Ontmoet je graag ouderen en ben je geïnteresseerd in hun verhalen? En vind je het
leuk om deze verhalen vast te leggen?
Welcom en De Gruitpoort zijn voor het
project ‘Verhalenoogst op zoek naar
vrijwilligers. Als vrijwilliger bezoek je
samen met andere schrijvers ouderen op
een locatie in de regio. Per groep doen er
vertellers en schrijvers (vrijwilligers mee.
Vanuit het programma Lang Leve Kunst
word je begeleid door docente Lieke Deelstra. Je start met een voorbereidende bijeenkomst voor alleen de schrijvers. Daarna zijn er sessies op locatie. Start van dit
project in s-(eerenberg is vrijdag september. Kijk voor meer informatie op
www.gruitpoort.nl/verhalenoogst
Aanmelden kan via de vacaturebank van
Welcom op www.iedereenwelcom.nl

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

Broamp on toer

Tenstoonstelling
Kiwanis fotowedstrijd
Kinderen tussen de en jaar uit Montferland
konden meedoen met een unieke fotowedstrijd
door met één foto te laten zien wat 'geluk' voor
hen betekende. De ingezonden foto's vormen
een fototentoonstelling die iedereen kan
komen bewonderen in de Bibliotheek van
Didam. Van augustus t/m september
tijdens openingstijden. (ier kun je als kinderjury
ook stemmen op de 'gelukkigste' foto. Met
foto's wordt een mooie verjaardagskalender
gemaakt door Kiwanis. Die wordt verkocht voor
het Kiwanis Montferland goede doel: Een leuke
dag voor kinderen in Montferland die een
extraatje kunnen gebruiken. Op / van : : uur is de prijsuitreiking.

Klassiek concert Albertusgebouw
met Petra Frölich
De sopraan Petra Frölich geeft op
zondag september om . uur een
concert in het Albertusgebouw te
Didam met liederen van Schubert en
Brahms. Zij wordt daarbij op piano
begeleid door Jan Willem Docter.

Vakantie-activiteiten
jongerenwerk Welcom
Tentoonstelling
Fiep Westendorp
In Bibliotheek Montferland

Van t/m September
is in de
Bibliotheek van ‘s-(eerenberg een tentoonstelling van de originele tekeningen
van Fiep Westendorp. Op December
is het
jaar geleden dat zij is geboren. Wie kent niet de illustraties bij de
verhalen van Jip en janneke, Floddertje
en Puk van de Pettelet? Fiep s
tekeningen hebben al vele generaties
een bijzondere plek in de harten van jong
en oud. Dat verdient een groots en
bijzonder feest! Kijk voor de openingstijden op
www.bibliotheekmontferland.nl

Op di. en wo. augustus was het een
dolle boel in s-(eerenberg. Zo hebben we
met buitenspeeldagen, vanuit het
Jongerenwerk, op verschillende locaties
in ‘s-(eerenberg ons sport –en
spelcircus opgezet. Met een combinatie
van vrijwilligers maar ook participerende
jongeren hebben we de kinderen uit de
buurt een onvergetelijke tijd bezorgd. Zo
konden ze los gaan op ons Piratenluchtkussen en in hun favoriete superheld
geschminkt worden. Er hebben in totaal
ruim
kinderen meegedaan, maar ook
de ouders uit de buurt zijn betrokken
geweest bij het mogelijk maken van
deze activiteit. Daarnaast was er voor de
jongeren ook wat te beleven. Zo konden
zij in Finally een kickboksworkshop volgen
o.l.v. een echte professional.

Van Brahms voeren zij de prachtige
liederencyclus Opus
uit en van
Schubert o.a. ‘Lied der Mignon en ‘Die
Forelle . Jan Willem Docter zal
daarnaast ook nog )mpromptus van
Schubert spelen.
Kaarten à € , zijn vanaf
september verkrijgbaar via Kunstwerk
(et Musiater, www.hetmusiater.nl
Meer informatie over Petra Frölich is te
vinden op www.petrafrolich.nl
Meer informatie over Jan Willem Docter
is te vinden op www.janwillemdocter.nl

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

