
Vanuit het Cultuurmenu wordt er ieder jaar een andere
discpline aangeboden voor alle scholen .Dit jaar is dat dans,
en gaan we met álle leerlingen van Montferland
dansvoorstellingen van Dansstorm Oost bezoeken!

Op 2 maart is de aftrap met de voorstelling I"k ben Ik "voor groep
7/8. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Ben ik wel leuk genoeg? In de
beeldende dansvoorstelling 'Ik ben ik!' worden vragen belicht die de
(pre-)puberteit oproepen.
Op grappige en herkenbare manier wordt er vorm gegeven aan het
thema identiteit. De interactie tussen live tekeningen en dans maakt
de voorstelling toegankelijk.

Op verzoek van veel kinderen, heeft Gymmeester Rick op vrijdag 24
februari in de voorjaarsvakantie, het altijd populaire spel: 10tellen
in de rimboe gespeeld.

In Didam & Beek hebben kinderen van 4 t/m 12 jaar in tijdsblokken
zich heerlijk kunnen uitleven.Gymmeester Rick Pollmann had aan
het spel een extra dimensie toegevoegd. De kinderen hebben het
spel namelijk ook met BlackLight lampen gespeeld. Dat zorgt voor
een spooky en disco sfeer. Kortom het was een groot verstop en ren
feest.

Hou de website en socials van Welcom in de gaten voor meer
vakantie-activiteiten.

Op 13 maart is het dan zo ver! De ondertekening van het Cultuurconvenant in Montferland!

Met het convenant Cultuur & Onderwijs voor gemeente Montferland slaan het onderwijs, de kinderopvang, de
culturele instellingen en de gemeente de handen ineen om de kwaliteit van cultuureducatie te versterken. Ieder kind
heeft het recht om zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. 
Door in dit convenant met elkaar richting te geven aan de gezamenlijke kwaliteit en ambitie en afspraken te maken
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over tijd, geld, rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot kunst-
en cultuureducatie kunnen de resultaten worden geborgd.

Het belooft een feestelijke bijeenkomst te worden, met een muzikale
verassing namens Kunstwerk!

JOGG-Teamfit helpt om jullie sportomgeving gezonder te maken. Onze
JOGG-Teamfit coaches staan voor je klaar en geven kosteloos advies. Ze
helpen jullie sportlocatie om aan de slag te gaan met een gezonder
voedingsaanbod, een verantwoord alcoholbeleid en een rookvrij
terrein. Hierbij werken we samen met o.a. NOC*NSF, sportbonden en
gemeenten.

Aan de slag met jullie sportlocatie? Dan vind je op deze pagina meer
informatie over de verschillende thema's, challenges én hoe onze JOGG-
Teamfit coaches jullie kunnen helpen. Druk met de organisatie van een
sportevenement? Dat is een hele andere tak van sport. Bekijk hier hoe we
je kunnen begeleiden naar een gezonder voedingsaanbod.

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met:
Rosalie Coenen: info@teamfit.nl.

Afgelopen maanden is alles duurder geworden. Ook verenigingen
raakt dit hard. Het verwarmen van de clubgebouwen is duurder
geworden, maar ook de leden hebben het zwaarder om de
contributie te blijven betalen.

FORMULIERENHULP & SCHULPHULPMAATJE
Vanuit de Financieel en Administratieve diensten van Welcom
(Formulierenhulp en Schuldhulpmaatje)  helpen wij mensen gratis
met het invullen van formulieren, het maken van een financieel
overzicht en waar nodig met het maken van betaalafspraken bij
eventuele schuldeisers. Hiervoor staat een team van goed opgeleide
vrijwilligers voor iedereen klaar.

CONTACT
Kent u binnen uw vereniging mensen die misschien wel wat
ondersteuning zouden willen bij hun administratie of geldzaken? Laat
mensen dan een kijkje nemen op onze website, klik hier voor alle
informatie. Of bel vrijblijvend naar de welzijnslijn van Welcom:
0316-292828 en vraag naar Kelly of Irene. 

Facebook Twitter Website LinkedIn

De nieuwsbrief wordt uitgegeven door de combinatiefuncties 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.

Maak jullie sportomgeving stap voor stap gezonder!

Gratis hulp bij administratie en financiën voor verenigingen
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