
Welkom 
Helpen bij het Cool Nature Park 

Kinderen van het Liemers College helpen bij het oprui-

men van het cool nature park. Ik (Doua) ben naar het 

park gegaan om vragen te stellen aan de kinderen en de  

begeleiders. Toen ik daar aankwam was het zonnig en 

een vrolijke park. 

Wat zijn jullie aan het doen? We zijn aan het schoffelen/
harken. Waarom doen jullie dit? Zodat de 
grond mooi glad blijft.  
Dit waren de antwoorden van de schoffel groep met: Bibi-

Jane, Luca en Keoma . 

Het laatste groepje was zand aan het vegen. 
Wat zijn jullie nu aan het doen? Zand glad vegen/
schoffelen.Vinden jullie dit nuttig om te doen? Ja, zodat er 
geen hobbels en dat soort dingen in het zand ontstaan 
Dit was het groepje van: Stan, Tjerk en Ties. 

Ik heb natuurlijk ook aan de begeleidende docent vragen 
gesteld. Hoe vindt u dat de kinderen werken? Ja zeer 
goed; iedereen weet wat hij/zij moet doen. 
Heeft u ervaring met dit werk? Ja, want ik heb hier vorige 
jaar ook aan meegewerkt. 
 
Dit was het interview met: Bas Godschalk. 

Zo te zien waren veel mensen positief over wat ze aan 
het doen waren en over NL-doet, dat ze dit organiseren. 
Bij deze wil ik NL-Doet bedanken voor het organiseren 

van deze nuttige klus. 

   
Mogelijk gemaakt door: 
Het Liemers College  & Welcom 

Beste vereniging, 
 
Voor u ligt de Montferland DOET Nieuwsbrief 
2019. Op maandag 18 en dinsdag 19 maart  
hebben leerlingen van het Liemers College in 
het kader van Montferland DOET diverse 
klussen uitgevoerd bij verschillende Didamse 
organisaties. 
  
Vele Diemse verenigingen waren van de 
partij. Naast het Jongerenwerk van Welcom 
deden nog meer Didamse maatschappelijke 
organisaties mee, zoals: Schutterij St. Isido-
rus, Vrienden vd Nevelhorst, Activiteitenbe-
geleiding Meulenvelden, de Liemerije, Cool  
Naturepark en de Kinderopvang Puck & Co 
 
Dankzij hen konden tweedejaarsleer-
lingen ,net als in de voorgaande 6 jaren  
kennismaken met de veelzijdigheid van het 
vrijwilligerswerk. Hopelijk wordt het op die 
manier makkelijker om in het derde jaar zelf-
standig aan de (grotere) MaSklus te begin-
nen.  
 
Deze Nieuwsbrief is uitgegeven om de  
verschillende verenigingen te bedanken voor 
hun inzet en energie tijdens Montferland-
DOET 2019 De Nieuwsbrief is mogelijk ge-
maakt door de Journaalploeg, ook een klus 
vanuit Montferland Doet.  
 
Veel leesplezier en hopelijk tot volgend jaar. 



 

Leerlingen Liemers college 
helpen bij het  

Nevelhorstterrein 

Montferland DOET 2019 
Klussen Maandag 18 maart & dinsdag 19 maart 

Echt super dit…… 

Spelletjes bij Meulenvelden 

Ik ben Hadewych van het Liemers  
College Didam. Met een groepje ben ik 
op pad geweest om te kijken naar de 
klussen die NL-DOET van Montferland 
organiseert. Maandag 18 maart  
gingen we naar het ouderencentrum in 
Didam. We hebben gevraagd of deze 
middag goed is georganiseerd, hoe de 
sfeer is, wanneer het plaats vindt etc.  
''Een erg goed georganiseerde spelletjes-
middag''. Dat zegt een van de ouderen 
van Meulenvelden. Tijdens de spelletjes-
middag worden de ouderen vermaakt 
met de leukste spellen. De spelletjes-
middag duurt van 13.00 uur tot 16:00 
uur.          
 
Er zijn erg veel spelletjes te doen tijdens 
deze middag. Deze spellen spelen ze 
vaak in groepen van 4 tot 7 man. De 
spellen die ze het meest spelen zijn:  
Jokeren, Rummikub en Bingo.  
 
De dag dat ik kwam werden er ook na-
gels gelakt. Tijdens het spelen is er een 
leuke sfeer en wordt er flink gelachen. 
''Echt super dit'', dat wordt er gezegd 
door de groep die ik sprak over deze 
middag. De spellen worden serieus ge-
speeld en zijn altijd leuk en gezellig. Al-
les wordt er goed geregeld waardoor er 
nooit verwarring komt met welke  
spellen ze 
gaan  
spelen. 
Doordat er 
worden af 
en toe  
grappen 
gemaakt,  
is de sfeer 
goed en 
wordt  
niemand 
verveeld.   
 
 

Hallo ik ben Jordy en ik ben   
journaalploeg van de razende reporters. 
Vandaag gingen kinderen van het Liemers 
College Didam een NL doet actie doen. Er 
moesten kinderen zich bij een groepje 
inschrijven wat voor activiteit ze gingen 
doen. Zelf waren we te gast bij het  
Nevelhorst terrein. Hier gingen kinderen 
de Vrienden van het Nevelhorsterrein  
helpen. Eerst werden de kinderen in 2 
groepen verdeeld. Het eerste groepje 
moest het zwerfafval opruimen wat in het 
gebied lag. Het andere groepje ging  
planten en struiken snoeien bij het water.  
Toen we er eerst kwamen was er nog  
niemand. Het bleek toen dat het ergens 
anders was. Na een zoektocht hadden we 
ze gevonden. Eerst was er een uitleg 
daarna gingen ze aan de slag. Het was 
best wel koud maar omdat iedereen hard 
werkte werd het weer warm.  

Vraag: Wat gaan jullie dadelijk doen?  
Antwoord: Dadelijk gaat er een groepje 
snoeien bij de Nevelhorst. En er gaat een 
groepje zwerfaval opruimen  
Vraag: Waarom doet u dit vrijwilligers 
werk? 
Antwoord: We beschermen een stuk 
natuurgebied en in dat natuurgebied zit-
ten wandelpaden. Mensen van Didam 
gaan daar wandelen. En als wij dit gebied 
niet behandelen dan gaat alles dicht 
groeien. Bijvoorbeeld: de braamstruiken 
komen over de wandelpaden heen, men-
sen scheuren de broek kapot en de  

Vervolg 
helpen bij het  

Nevelhorstterrein 

Ook maken wij de wandelpaden als er  
gaten in zitten of we maken de wandel- 
paaltjes als die kapot zijn. Ook doen wij de 
bankjes maken er repareren. 
Vraag: Hoeveel keer per maand gaan jul-
lie aan de slag met repareren? 
Antwoord: We gaan met een groep van 
15 vrijwilligers elke maand aan de slag. Dan 
het hele jaar door. En dat is dus wat de leer-
lingen vandaag ook doen een stukje  
vrijwilligers werk waar ze niks voor krijgen. 
Vraag: Waarom denkt u dat het goed is 
om kinderen vrijwillers werk te laten leren? 
Antwoord: NL doet is dus landelijk en 

daar leren een hoop mensen iets voor een 

ander te doen als vrijwilligers werk. Bijvoor-

beeld thuis moet je soms een keer de stoep 

aanvegen en daar krijg je ook niks voor en 

het moet gewoon. Hier in het bos ook als 

die vrijwilligers er niet zijn dan doet nie-

mand het. 

Het ouderencentrum Meulenvelden in 
didam kreeg op maandag 18 maart  
bezoek van kinderen van het Liemers  
College. Ouderen werden gezelschap 
gehouden door kinderen waar ze 
spelletjes mee spelen en koffie mee 
drinken. Het was een gezellig middag; 
de ouderen,druk bezig met de spellet-
jes, en de kinderen, gelukkig aan het 
mee doen, het zorgt voor een gezellige 
sfeer.  
 
Kortom: iedereen heeft genoten!! 

Activiteitenmiddag  
Meulenvelden 
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Door Yara Harmsen 
 
Het Liemers College in Didam doet ook 
dit jaar weer mee aan nl doet. Vandaag 
gingen de klassen van 2 mavo klussen 
uitvoeren. Ik ben bij schutterij St. Isido-
rus geweest om daar iemand van die 
schutterij te interviewen. De meneer die 
ik heb geïnterviewd heeft me veel over 
de schutterij kunnen vertellen, want 
eerlijk gezegd wist ik er nog niet veel 
over.  
 
Wat doen ze allemaal bij de schutterij? 
Elk jaar wordt er een schuttersfeest ge-
houden. Daarbij wordt er koningsschie-
ten en ringrijden gedaan maar dat is 
niet het enige. Ze doen ook vrijwilligers-
werk zoals: dingen doen op scholen met 
de leerlingen, dingen doen voor de 
voedselbank, maar ze gaan ook bij oud-
leden langs die aleen thuis zitten. Ik had 
eigenlijk geen idee dat ze dat soort din-
gen doen bij de schutterij, want ik dacht 
dat ze niet zo veel deden naast het jaar-
lijkse schuttersfeest.  
 
Waarom doet u mee aan nl doet? 
Hij vertelde mij dat ze het leuk vinden 
om hieraan mee te doen. Ook willen ze 
er graag nieuwe jonge leden bij. Want 
als ze al op jonge leeftijd bij de schutte-
rij gaan, hebben ze er later nog profijt 
van. Zelf zei hij: “Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst.” Ze vinden het ook 
belangrijk dat jonge kinderen leren om 
vrijwilligerswerk te doen.  
 
Hoe bent u er zelf opgekomen om bij de 
schutterij te gaan? 
Hij begon bij de schutterij op zijn 15de , 
omdat ze een vendelier nodig hadden, 
want op dat moment gingen er veel 
vendeliers weg bij de schutterij. Dus hij 
kwam eigenlijk omdat er veel mensen 
daar weg gingen bij de schutterij.  
Ondertussen zit hij al 55 jaar bij de 
schutterij, dat is echt heel lang.  
 

 

 

Helpen bij Schuterij  

St Isodorus 
Vervolg St Isodorus 

Wat hebben de leerlingen vandaag 
gedaan? 
De leerlingen gingen vandaag verschil-
lende dingen doen. De leerlingen wa-
ren in 2 groepen verdeeld. Er waren 
drie dingen om te doen: koningsschie-
ten, dingen van de schutterij opknap-
pen en verven en ook gingen ze nog 
wat klusjes om het huis doen.  
 
Hoe is het vandaag gegaan? 
Het is vandaag heel goed gegaan. Ie-

dereen luisterde goed en deed goed 

mee. Ook vond hij dat iedereen wel 

plezier had. Ondanks het weer vond hij 

het een geslaagde dag 

“De sfeer is hier buitengewoon goed” zegt 

een van de vrijwilligers. Hallo mijn naam is 

Lynn van Onna van het Liemerscollege en ik 

ben een van de razende reporters van NL 

doet. Ik breng vandaag verslag uit van het 

vrijwilligers werk in het coolnature park.  

Het park is aangelegd in 2010 toen begonnen 

een paar vrijwilligers uit het wijkplatform met 

het helpen aan het onderhoud van het park. 

Een van de onderdelen was het schelpen pad 

onderhouden. Ze moesten ook schilderen en 

schoffelen en alles schoon houden.  

Ik heb met een van de vrijwilligers gesproken 

en hij dit werk nu al negen jaar, hij heeft daar-

om ook veel ervaring. Hij verteld bijvoorbeeld 

iets dat veel mensen nog niet weten en dat is 

dat je eigenlijk helemaal niet met honden in 

het coolnature park mag omdat sommigen 

kinderen bang zijn voor honden, je mag hier 

ook niet roken of openvuur hebben. De leer-

lingen die daar hielpen vonden het leuk en 

gezellig daar, ze 

vonden het werk 

niet erg om te doen 

en ze vinden het 

ook fijn om een 

steentje bij te dra-

gen aan hun omge-

ving. Het was ge-

lukkig ook een lek-

ker weertje, hope-

lijk volgend jaar 

ook. 

Opknappen in het  

Cool Nature Park 

De Journaalploeg 

Op maandag 18 en dinsdag 19 maart zijn 
2e jaars vmbo en havo leerlingen van het 
Liemers College in Didam, in de vorm van 
de Journaalploeg. Als razende reporters 
zijn de leerlingen op pad gegaan om van 
alle klussen een sfeerverslag te maken. 
Alle verslagen, interviews en natuurlijk 
foto’s zijn verzameld en de uitkomst is 
deze krant die nu voor u ligt. 
Hopelijk geeft de krant een mooi beeld van 
wat er deze dagen op vrijwilligersgebied  
allemaal is 
gebeurd in 
Montferland. 

De Journaalploeg 
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Opruimen bij Kinderopvang  

Puck & Co 

Hallo ik ben Anouk ik zit op het  

Liemers College en zit in de journaal 

ploeg voor NLDoet. En ga wat  

vertellen over Puck&Co daar zijn we 

als tweede klus geweest en we wer-

den goed ontvangen. Eerst gingen 

we naar de achtertuin. Ze waren daar 

aan het werk om allemaal plantjes in 

te zaaien. Ze maakte het plein 

schoon en ruimde de garage op.  

Daarna gingen 

we weer terug 

naar binnen ze 

waren de kast 

waar alles in 

werd opgeslagen 

aan het oprui-

men en de was 

aan het opvou-

wen. De leer-

lingen die daar helpen vonden het erg 

leuk. Het was er erg gezellig iedereen 

kende elkaar en ze gaven elkaar com-

plimentjes. De mensen vonden het 

erg fijn dat ze kwamen helpen omdat 

ze nooit aan die taken toe komen. 

Zelf leggen ze de kinderen in bed en 

verschonen ze. Eigenlijk dus een ver-

lening van wat ze thuis doen. Ook 

spelen ze spelletjes en lezen ze de 

kinderen boekjes voor. We hebben 

ook leerlingen van het Liemers Colle-

ge gesproken. Ze vonden het heel 

leuk om te helpen. De meeste heb-

ben veel met 

kinderen en von-

den het leuk om 

bezig te zijn. 

Puck&Co hoopt 

dat er volgend 

jaar weer kin-

deren komen die 

willen helpen. 

“Een schutterij is een schutterij het 

leuke daaraan is dat je zelf dingen kunt 

doen.” Zei een van de mannen van de 

schutterij.  

 

Hoi ik ben Sofie de Gier van het Lie-

mers college klas DH2a, ik zit in de 

journaal ploeg van NL Doet en vertel 

wat over de schutterij. 

 

 Als eerste klus 

gingen we naar 

de Schutterij in 

Didam, ieder-

een was druk 

bezig met het 

klusje dat ze 

hadden. Er wa-

ren een paar die 

paaltjes schil-

derden in de kleuren van de schutte-

rij, je leerde schieten op bordjes. Ook 

doen ze op andere dagen een hele-

boel andere dingen zoals: voedsel-

bank project en een zwerfvuil  

inzamelactie. “We willen graag dat 

kinderen merken dat we ook sociaal 

werk doen en niet alleen maar  

knutselen.” Zei een vrijwilliger. 

De kinderen die hielpen vonden de 

sfeer  

gezellig “Ik vind het gewoon leuk om 

met mijn handen bezig te zijn.” Zei 

een van de 

jongens. 

Hopelijk heb-

ben we vol-

gend jaar weer 

zulke goede 

helpers! 

Druk bezig bij de  

Schutterij Didam 

Mijn naam is Luuk ik zit op het Liemers Colle-
ge. Ik was voor 1 dag journalist voor NLDoet. 
Het talentenhuis is een plek waar jongeren 
hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen 
ze kunnen ook hun huiswerk maken en lekker 
chillen zo zou wouter een deelnemer graag 
leren schaken en oefenen in e-sport. Rianne 
wil graag meer doen met haar creative talent 
zoals knutselen en tekenen. Het Talentenhuis 
is ook een plek om nieuwe mensen te ontmoe-
ten en vrienden te maken.Ik vroeg de begelei-
der wat zij allemaal doet in het Talentenhuis. 
Ze vertelde dat ze de jongeren ondersteunt 
die er komen en helpt 
ze met hun talent te 
vinden en te ontwikke-
len ook kunnen de jon-
geren naar haar toeko-
men als ze vragen over 
school hebben en pro-
beert ze dan zo goed 
mogelijk te helpen.  
 
Toen we aankwamen 
bij het talentenhuis waren ze al druk bezig met 
het schilderen van een pilaar. De jongens wa-
ren bezig om victory royale te schilderen want 
dat is het spel wat ze het liefste spelen. De 
meisjes schilderden met sierlijke letters de 
tekst never stop dreaming. De deelnemers 

vonden het leuk om 
met hun creativiteit 
aan de slag te gaan 
het het Talenten-
huis op te pimpen. 
Ze zouden het graag 
nog een keertje 
doen. 

           het Talentenhuis  
                          oppimpen 
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Lekker wandelen  

met senioren 

Wij zijn Darren en Laszlo en wij hebben even meegekeken met de mensen die met rolstoelen gingen lopen, samen met be-
woners van Meulenvelden. Toen we daar aankwamen werden we goed ontvangen door een vrijwilliger die het erg leuk 
vond wat zij deed. Ze vond het vooral leuk omdat de mensen die dementie hebben elke keer blij worden als de vrijwilligers 
weer komen helpen.  De sfeer was goed en we kregen meteen drinken aangeboden. Verder vonden wij het leuk om te zien 
dat de vrijwilligers zo enthousiast waren over hoe ze hun werk doen. Daarna werden we meegenomen naar de derde ver-
dieping waar de inleiding van het lopen met de rolstoel werd gegeven. We mochten zelfs even een rondje meerijden met 
het testrijden.  
 
Een vrijwilliger zei: Dat als je te hard gaat over een stoeprand wel eens een naar ongeluk zou kunnen gebeuren.  
Om dat te voorkomen moest je hem achteruit de stoep op rijden. Verder vonden ze het erg fijn dat er leerlingen kwamen 
helpen. Wij vroegen nog even hoe de rolstoel nou precies werkt. Eerst moest je kijken of de banden hard genoeg waren en 
of de remmen het doen. Daarna met het rijden moeten de remmen erop staan met in en uitstappen. Alle mensen die daar 
werken zijn vrijwilligers en doen dat vooral omdat alle mensen heel blij worden als ze hun weer zien. We spraken iemand 
die daar werkte en vertelde ons dat niemand echt een specifieke taak had op een paar mensen na. Ze vonden het heel erg 
leuk om buiten te wandelen. Volgend jaar weer!!! 


