Montferland Doet
24 en 25 maart 2014

Maart 2014

Deze krant is

gemaakt door

de journaalploegen

van het

Liemers College

24 MAART 2014:
Melanie Polman, Seska de
Bruin, Judith Wanders,
Hanneke Roosendaal,

Ilse Marsman, Rick Bod,
Noa van Geemen, Keely
Pierie, Vera van Halteren en
Michelle Steintjes

25 MAART 2014:
Madelon Banzinger, Femke
Pothof, Rozemarijn
Hendriks,

Paula Westerveld, Lotte van
Wessel, Juliette Godschalk,
Chiel Bouwman,

Indi Wieggers, Raisa
Keuben en Marit de Jong

NL Doet, MaS doet mee!

INTERVIEW MET MEVROUW GEURTS (24-3)
Wat houd u werk precies in?
''Ik begeleid ouderen. Ik help ze met de dagelijkse
dingen. Zoals eten en drinken maken, gezellige
dingen doen en wandelen.''
Wat vind u leuk aan u werk?
''De dankbaarheid van de mensen die je terug krijg
vind ik heel erg leuk.''
Wat vind u van NL doet?
''Heel goed, zo kunnen de kinderen kennis maken
met vrijwilligers werk. En er dan meer kans is dat ze
later ook vrijwilligers werk gaan doen.''

INGEZONDEN STUKKEN
ARNOLD KEVELAAR:

HIGH TEA (24-3)
Maandag 24 en dinsdag 25 maart
hebben 200 tweedejaars leerlingen
van het Liemers College Didam, in
het kader van de maatschappelijke
stage, de handen uit de mouwen
gestoken
bij
Didamse
vrijwilligersorganisaties. Met veel
plezier gingen leerlingen aan de
slag bij de scouting Didam,

pannenkoeken
bakken
met
bewoners van Diemzicht, de
Liemerije, Diafaan Meulenvelden,
Welcom mantelzorgondersteuning
en werd er een high tea
georganiseerd samen met Zozijn
clienten in de Lockhorst, werd er
geklust bij schutterij st. Isidorus en
gemeente Montferland. Het succes
van beide dagen werd vastgelegd in
woord
en
beeld
door
een
journaalploeg, begeleid door

Welcom
Jeugdwelzijnswerk,
bestaande
uit
tweedejaars
leerlingen en is terug te zien op
www.iedereenwelcom.nl
Montferland Doet, MaS Doet mee!
is
een initiatief van Welcom Steunpunt
Vrijwilligerswerk Montferland.

SCOUTING (24-3)

NEVELHORST (24-3)

Wij
waren
naar
de
scouting in Didam. Er was
een vrolijke werksfeer.
Iedereen was druk aan het
werk en de begeleider was
meneer Hazelzet.
Er waren verschillende
klussen te doen zoals :
bedden opmaken , schuur
opruimen , vegen ,
schoonmaken van de
toestellen.
Wij hebben Lotte Peelen
geintervieuwd. Zij moest
de
bedden
opmaken
samen
met
Thijmen
Willekes
en
de
slaapkamer opruimen.

Wij zijn naar de Nevelhorst geweest. Daar gingen ze
klussen in de natuur. Mevrouw Hoveijn en Meneer van
Slageren
waren de begeleiders. Ze kwamen net aan dus we hebben
niet de kans gekregen om te vragen hoe het was.Maar de
leerlingen hadden er wel zin in.De Stichting Vrienden van
de Nevelhorst zet zich in voor het beheer en behoud van
het natuurgebied De Nevelhorst.

LEERLINGEN
LIEMERS
COLLEGE AAN DE SLAG VOOR
Nou maandagmiddag om 13.00 uur MAATSCHAPPELIJKE STAGE
was het dan zover. 10 leerlingen en
twee docenten van het Liemers Pannenkoeken bakken, spelletjes
College Didam kwamen de Vrienden doen en een high tea organiseren
van de Nevelhorst helpen met voor ouderen. Het zijn slechts
snoeiwerk in het kader van NLdoet.. enkele
activiteiten
die
200
in samenwerking met de stichting leerlingen van het Liemers College
Welcom
uit
Didam.
Heel vorige week uitvoerden. Op 24 en
gemotiveerd kwamen de leerlingen 25 maart gingen zij aan de slag
aan ,en wilde meteen aan het werk. voor NL Doet, als onderdeel van
Nadat Arnold v K. had uitgelegd hun maatschappelijke stage (MaS).
waar de Vrienden van de Nevelhorst Want hoewel het kabinet heeft
voor staan gingen de jassen uit en besloten dat deze stages vanaf
de mannen en meiden aan het werk. 2015 niet meer verplicht zijn, is het
Ze hadden het snoeiwerk al gauw Liemers College vastberaden om
onder de knie, en daardoor liep het door te gaan. Directeur Harry Klein
werk soepeltjes en vlot. Na een uur Koerkamp: "De maatschappelijke
hadden de meeste het alweer gehad stages gaan zo goed dat wij zeker
en vroegen wanneer het pauze was. tot 2018 willen doorgaan. Feit is dat
Nou daar meteen maar gevolg we met de jaren iets heel moois
aangegeven, beetje drinken en een hebben opgezet, dat we niet kwijt
lekkere krentebol erbij. Daarna nog willen."
een kwartiertje werken, maar de lol
was eraf. Nou we hebben er toen Bron: Montferland Nieuws
maar een eind aan gemaakt, nadat
ik de jongens en meiden namens de
stichting bedankt had voor het
goede werk en hopende dat ze er
toch iets van geleerd hadden, ging
ieder weer huiswaarts.
Bron: Vrienden v.d. Nevelhorst

DE LIEMERIJE (24-3)
Pannekoeken bakken en wandeling
maken
We waren eerst naar meulenvelden
om te gaan kijken naar de
leerlingen die pannekoeken gingen
bakken en met de ouderen een
wandeling maken.
Wanneer we daar aankwamen
zagen we de sommige leerlingen in
een rolstoel en de andere zat die
gene te begleiden.
Toen we boven kwamen bij
meulenvelden kregen van Willy een
rondleiding door de afdeling. En hij
gaf aan waarneer we mochten
filmen.
Verder liet hij wat meer zien van de
afdeling zoals de woonkamer en de
nieuwe badkamer
waarmee ze bezig waren. We
gingen naar de buiten tuin daar
hebben we rondgekeken.

Nieuws in de klas
De krantentool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas en
d-Media.
De instructieteksten van de
basisversie zijn geschreven
door Iwan Troost.

Verder hebben we gekeken hoe ze
de pannekoeken bakten. Later
nadat wij terug moesten hebben ze
volgens mij nog een wandeling
gemaakt samen met de leerlingen
en de ouderen.

Nieuws in de Klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de kranten die met
behulp van de tool gemaakt
worden.

