Initiatieven in de wijk

VRIJDAGMIDDAG 19 augustus a.s.
TUSSEN 12.30 en 16.00 UUR:

KWAJONG
TOERNOOI
IN DE KOFFIEPOT
Kasteel Hoensbroeklaan 190
Hoensbroek
Indien u interesse heeft om hieraan
deel te nemen, dan kunt u zich
telefonisch aanmelden bij
Sjef Scheuven, telefoonnummer:
06-26756284 (na 18.00 uur),
of bij Ed Meyerink, telefoonnummer:
045-5227310. Bij geen gehoor
svp duidelijk uw naam en
telefoonnummer inspreken.
De inleg bedraagt E 3,00 per persoon.
Er zijn verschillende prijzen in
natura te winnen. Indien u zich heeft
aangemeld en u bent verhinderd,
gelieve dit door te geven aan dhr. Sjef
Scheuven of dhr. Ed Meyerink.
Ook dames en niet-deelnemers zijn
van harte welkom!
Doe mee en meldt u aan!!
De laatste tijd zijn er door actieve
buurtbewoners verschillende initiatieven
ontplooid om de wijk te verfraaien.
Buurtactie
Merendeels zijn deze initiatieven mogelijk
gemaakt door een subsidie uit het potje
van “Buurtactie” van de gemeente Heerlen.
Steenberg II
Zo zal de schopla-buurt verfraaid worden
door 50 zogenaamde “hanging baskets”
aan lichtmasten op te hangen.
Terschuren
In Terschuren heeft men een
splinternieuwe jeu des boulesbaan annex
ontmoetingsplek gerealiseerd. Deze zal in
de feestelijk in gebruik worden genomen
op 17 september met een competitie waar

enkele jeu des boulesverenigingen aan
mee zullen doen. Wilt U zich aanmelden
voor de jeu des boulescompetitie op
17 september schrijf dan een mail naar:
stichtingbuurtschapterschuren@gmail.com
waarin u meldt met hoeveel personen u wilt
meedoen.
Kasteelbuurt
In de kasteelbuurt is men ook bezig de
buurt te verfraaien, hier heeft men de
crossbaan en voormalige skelterbaan
opgeknapt en met hulp van dezelfde
“buurtactie” krijgt het geheel weer het doel
waarvoor het ooit gemaakt is. De jeugd
maakt er nu al dankbaar gebruik van. Verder
zijn hier plannen om de verkeersveiligheid
te verhogen, hoe dit er gaat uitzien is nog
niet bekend.
lees verder op pagina 2 >>
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• De Stutters Nieuws

Vervolg Initiatieven in de wijk
Speeltuin
De speeltuin Maria-Gewanden wil dit jaar
nog drie activiteiten organiseren, de eerste
is op zaterdag 27 augustus: dan doen we
waterspelletjes.
De volgende is op zaterdag 17 september:
dan willen we een stoepkrijt wedstrijd
houden.
Ter afsluiting van het seizoen willen we op
zaterdag 1 oktober een sport- en speldag
houden.
Wil jij je opgeven voor 1 of meer van deze
activiteiten of meer informatie weten kom
dan gerust even langs in de speeltuin.
Schopla feest
Met ondersteuning van de stichting
Buurtbeheer Maria-Gewanden wordt in de
schopla-buurt op 2 en 3 september een
groot feest georganiseerd waar de hele wijk
Maria-Gewanden bij betrokken wordt.
Het informele gedeelte is op vrijdagavond
2 september vanaf 19.00 uur in de
feesttenten aan de Opbraakstraat. Iedereen
is hierbij welkom om een praatje te maken.
Voor meer informatie: zie hiernaast.
Verlichting
Door het initiatief van de Stichting
Buurtbeheer Maria-Gewanden in
samenwerking met de gemeente Heerlen
zijn de kleine Sint Janskerk, het H.
Hartbeeld en het Bevrijdingsmonument met
hypermoderne LED verlichting in het licht
gezet.
Het is een verfraaiing geworden die in de
zomer jammer genoeg pas laat te zien is.
Door het gebruik van LED verlichting is
ook gedacht aan energiebesparing, de
hele verlichting die nu is aangebracht
gebruikt nog minder stroom dan de vorige
aanstraling van het bevrijdingsmonument.
Ook het kapelletje op de hoek van de
Schuureikenweg en Terschurenweg zal
weer verlicht worden. Ook hier zal LED
verlichting gebruikt worden.

buurtvereniging

Schopla 10 jaar
wilde ook de aangrenzende Neerbraakstraat
ook mee doen. Vervolgens werd Schopla
uitgebreid met de Neerbraakstraat, een
groot gedeelte van de Raambouwstraat
en de Steenkoolstraat, zodat vanaf 2004
elk jaar het feest wordt gehouden voor de
gehele buurt.
Wat begon als een spontane ingeving
groeide uit tot een jaarlijks buurtfeest met
gemiddeld 90 enthousiaste buurtgenoten.

Wie zijn wij:
De buurtvereniging Schopla behartigt
de belangen van de bewoners uit
de Schudgootstraat, Opbraakstraat,
Lampisteriestraat, Neerbraakstraat,
Steenkoolstraat en Raambouwstraat
(vanaf huisnr.116) in de Hoensbroekse
wijk Maria-Gewanden.
10 jaar geleden hadden enkele
enthousiaste buurtbewoners het idee iets
meer te doen voor de buurt dan er alleen
maar wonen. Zij wilden de buurtgenoten
beter leren kennen.
Na een kleine brainstormsessie was het
idee voor een buurtbarbecue geboren.
Er werd begonnen met het rondbrengen
van flyers in de Schudgootstraat,
Opbraakstraat en Lampisteriestraat.
In deze flyer werd het idee aangeven en
werden buurtgenoten uitgenodigd om mee
te helpen. Op deze manier kon snel een
groot aantal buurtgenoten bereikt worden.
Uit de eerste letters van deze straatnamen
is ook de naam Schopla ontstaan.
In september 2002 was het zo ver. Schopla
hield haar eerste buurtbarbecue. Een van
de voorwaarden om het feest voor iedereen
toegankelijk te houden was, dat er slechts
een geringe bijdrage gevraagd diende te
worden om de gehele avond te kunnen
eten en drinken.
Met medewerking van scouting groep de
Stutters uit Hoensbroek werd een heuse
tent opgebouwd, bestaande uit grote
houten palen en oranje afdekzeilen.
In deze provisorische tent hielden 125
buurtbewoners het eerste feest. Dat dit als
geslaagd mocht worden beschouwd, bleek
het jaar erop. Tijdens het tweede feest
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Wat doet de buurtvereniging Schopla
onder andere nog meer:
- Participeren bij de stichting buurtbeheer
Maria-Gewanden
- ophangen van kerstversiering in de buurt.
Voorbeeld participeren bij SBMG:
In 2006 was er sprake van jeugdoverlast
in de buurt. In samenwerking met SBMG
werd vervolgens gekeken hoe de buurt
kon helpen bij dit probleem. Een van de
problemen was, dat men de jeugd niet
kende en ook niet durfde aan te spreken.
Om het contact tussen deze jeugd en hun
omgeving te verbeteren, werd een levend
tafelvoetbaltoernooi gehouden. Bij dit
spektakel was zeer veel jeugd betrokken.
Ook de politie, SBMG en anderen namen
deel aan dit toernooi. Dankzij de inzet van
allen kon dit toernooi als zeer geslaagd
worden beschouwd. Daarom zullen wij dit
jaar, tijdens ons 10 jarig bestaan, opnieuw
een levend tafelvoetbaltoernooi houden.
Hierbij roepen wij dan ook de sportieve
buurtbewoners op om zich op te geven
voor dit toernooi op 3 september 2011.

Wilt u meer informatie over onze
stichting, kijk dan ook eens op onze
website Schopla.nl. Daar vindt u ook
de mogelijkheid om contact met ons
op te nemen. Geef ons via de mail
feedback en reik ons nieuwe ideeën
aan voor de buurt.

Knelpuntenschouw Uw kind
helpen

Een misdrijf of verkeersongeluk kan
een diepe indruk achterlaten bij
kinderen. De reacties verschillen
per kind. Kinderen kunnen net als
volwassenen tijd nodig hebben om de
gebeurtenis te verwerken.
Hoe kan ik mijn kind helpen?
Door een nare gebeurtenis kan een
kind het vertrouwen in zijn omgeving
kwijt zijn. Het is belangrijk dat het
vertrouwen in u als ouder of verzorger
blijft bestaan. Probeer de draad van het
normale leven weer op te pakken: naar
bed zoals gebruikelijk en gewoon weer
naar school of naar de sportclub.
Op 15 juni heeft SBMG een
knelpuntenschouw gehouden.
Het was de bedoeling een ibor
gecombineerd met een knelpuntenschouw
te houden. Door de grote opkomst van
11 personen werd ter plekke besloten
de iborschouw te laten vervallen en een
knelpuntenschouw te doen.
Het werd een gevarieerde schouw waar
veel met buurtbewoners werd gepraat
en gediscussieerd over verschillende
onderwerpen, van groenonderhoud tot
buurtproblemen.
Er was een aantal zaken dat opviel zoals:
Enkele nieuw aangeplante boompjes
die het loodje gelegd hadden, een
groot gat in de bestrating, onkruid
tussen de bestrating dat wel moeilijk
te onderhouden bleek, dode takken
in bomen, een zo goed als dode boom
die wel gesnoeid was om hem een
overlevingskans te geven, ook was er een
glasbak waarvan gedacht werd dat men
er ook wel zijn afval erbij kon plaatsen,

een verkeerde gedachte, en een ergernis
voor de omwonenden. Zo worden ook de
afvalclusters in onze wijk misbruikt, wij
krijgen dan ook voortdurend klachten
van buurtbewoners van deze misstanden.
De veroorzakers vergeten dat er een fikse
boete op volgt als men betrapt wordt.
Door onze man van de gemeente
werd alles genoteerd en wij zijn ervan
overtuigd dat veel zaken opgepakt gaan
worden.
Vooral in de kasteelbuurt werden veel
zaken met buurtbewoners aangesproken,
van het verplaatsen van de speeltuin,
de verkeerssnelheid in de buurt en het
gebruik van het Wingerdhuis.
Deze problematiek werd serieus
opgenomen door de deelnemers en
afgesproken werd een bewonersavond te
organiseren waar de buurtbewoners hun
problemen kunnen bespreken.
Dit zal in de maand september
plaatsvinden. Een nader bericht zal in de
kasteelbuurt bekendgemaakt worden.

Senioren

Qi gong
Vanaf dinsdag 6 september om 9:30
uur begint weer een cursus Qi Gong.
Qi Gong is een Japanse manier van
bewegen.
Deze les wordt gegeven door Andrea
Smulders van Alcander

Wij beginnen weer op donderdag
25 augustus
Die dag en elke volgende donderdag
zijn van 13:30 uur tot 16:30 uur
iedere keer wisselende activiteiten,
van gezellig bij elkaar zijn tot
bloemschikken, knutselen, kaarten en
leuke uitstapjes.
Alle senioren in Maria-Gewanden zijn
van harte welkom,

Wilt U hieraan meedoen?
Kom gewoon op een dinsdag naar de
Brede maatschappelijke voorziening
Maria-Gewanden,
Maria-Gewandenstraat 24,
6432CP Hoensbroek

-3-

Neem de tijd voor het kind:
• Luister goed.
• Kijk goed naar wat er in het kind
omgaat.
• Nodig het kind uit om te praten over
wat er gebeurd is, maar dring niet
aan.
• Geef eerlijk antwoord op alle vragen.
Als u dingen verzwijgt, gaan kinderen
er zelf over fantaseren. Dat is vaak
erger dan de pijnlijke waarheid.
Let op uzelf
Ook voor u zelf kan het belangrijk zijn
om met iemand te praten. U staat er
niet alleen voor. Mogelijk kunt u bij
vrienden of familie terecht en in ieder
geval bij een van onze medewerkers.
Neem contact met slachtofferhulp op
www.slachtofferhulp.nl

Als het niet beter gaat?
Als het kind na 4-6 weken nog niet de
oude is, of als u zich zorgen maakt over
het kind, dan is het verstandig hulp te
zoeken. U kunt een afspraak maken met
uw huisarts.

Ook kunt u aankloppen bij Alcander:
Kasteel Hoensbroeklaan 190
tel. 045 5602525 of bij Bureau
Jeugdzorg.

KOM TAFELTENNISSEN
BIJ TTV HOENSBROEK

TTV Hoensbroek is een vereniging waar iedere dinsdag en donderdag vanaf
19.30 uur met veel enthousiasme wordt getafeltennist. Sportiviteit maar
ook gezelligheid zijn bij ons heel belangrijk. Er wordt in competitieverband
gespeeld maar ook recreatief. Voor ieder wat wils dus. Lijkt het je wat, kom dan
eens kijken op dinsdag of donderdag. We spelen in de gymzaal van Basisschool
de Vlieger in Mariagewanden.
Sluit je je bij ons aan dan speel je de eerste maand ook nog gratis.
Tot ziens bij de club !

Computerles
in de Brede
Maatschappelijke
Voorziening
Maria-Gewanden
Ons digitaal trapveld gaat op
maandag
5 september weer van start.
Alle senioren (vanaf 50 jaar) die iets
willen leren om met de computer
bezig te zijn, zijn welkom.
Elke volgende maandag van 18.30 tot
19.30 uur is er les voor beginners en
van 20.00 tot 21.00 uur voor
gevorderden. Van 19.30 tot 20.00 uur
is er pauze met voor iedereen, tegen
betaling, een kopje koffie of thee.
Wilt U meedoen, kom dan gewoon
tijdens de openingsuren en meldt U
aan!
Adres: Brede maatschappelijke
voorziening Maria-Gewanden,
Maria-Gewandenstraat 24, 6432CP
Hoensbroek

Aanmelden via email kan ook:
info@mariagewanden.nl

Speurtocht en slapen in de speeltuin
Afgelopen vrijdag 24 juni is er in de
speeltuin Mariagewanden een speurtocht
en overnachting georganiseerd. Kinderen
van groot en klein en natuurlijk
de ouders hebben hier volop aan
meegedaan.

ontbijt zijn we allemaal gaan opruimen,
rond 10 uur was alles weer schoon en
opgeruimd en zijn we naar huis gegaan.
Wij hopen dat iedereen het naar zijn

De dag begon om 18.00 met de tenten
opzetten en vervolgens begon om 20.00
de speurtocht, waarbij de kinderen in de
wijk dingen moesten zoeken, tellen etc.
Na de speurtocht kreeg iedereen nog een
broodje knakworst en de kinderen allemaal
een prijsje voor het meedoen. En er was
natuurlijk een winnende groep en die
kinderen kregen nog een kleine beker.
Na een paar uurtjes in het donker rennen
en spelen in de speeltuin zijn de kinderen
allemaal naar bed/tent gegaan. Waarna de
ouders nog gezellig op het terras hebben
liggen kletsen.
Om 6.00 waren de eerste alweer wakker en
zijn we langzaam allemaal gaan ontbijten.
Spek met ei of pannenkoeken etc. Na het
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zin heeft gehad en hopen dat jullie de
volgende keer weer meedoen.
Groetjes Jos en Lillie

Boekenmarkt SCHUNCK* Speel-o-theek
Voor het zevende opeenvolgende jaar
organiseert SCHUNCK* tijdens Cultura Nova
een boekenmarkt. De Boekenmarkt vindt
plaats op zaterdag 27 augustus, van 10 tot
17 uur aan het Pancratiusplein in Heerlen.
In diverse kramen zijn oude en nieuwe
boeken, prentenboeken, informatieve
boeken, romantische boeken, spannende
boeken, spirituele boeken, strips te
vinden. SCHUNCK* bibliotheek zal ook
vertegenwoordigd zijn met een stand vol
boeken en andere media voor de kleine
beurs. De markt is gratis toegankelijk.

De Boekenmarkt wordt sfeervol omlijst door
de zomerse klanken van DJ-duo Disco el Sur
en een workshop ‘Bouwen met Boeken’ door
Katja van Driel & Tilmann Meyer-Faje.
Heeft u nog oude boeken? Neem ze mee
naar de boekenmarkt en lever ze in,
dan krijgen ze een tweede leven in het
project ‘Bouwen met Boeken’.

BOOK MONUMENT
Workshop ‘Bouwen Met Boeken’
door Katja van Driel & Tilmann
Meyer-Faje
Zaterdag 27 augustus, 11-17 uur
SCHUNCK* terras tijdens de
jaarlijkse boekenmarkt van
SCHUNCK* tijdens Cultura Nova.
“Wat te doen met je oude encyclopedie
of met de romans van Oma? Voor je ze
wegdoet – maak er iets van: een bank,
een tafel of misschien een stelling!”
Wat is de waarde van een boek?
De jaarlijkse boekenmarkt is een plek voor

boekenliefhebbers die daar een antwoord
op hebben. Hoezo dan hier met boeken
bouwen in plaats van ze te lezen?
Iedere dag stranden dozen vol boeken in
de Nederlandse kringloop centra om van
daaruit vrijwel direct naar de stort te gaan.
Zij zijn te ouderwets of gewoon te veel
om te bewaren. Om deze boeken in hun
laatste levensfase een tijdelijke nieuwe
bestemming te geven, heeft SCHUNCK*
de Amsterdamse kunstenaars Katja van
Driel en Tilmann Meyer-Faje uitgenodigd
om tijdens de jaarlijkse Boekenmarkt een
nieuwe editie van hun workshop ‘Bouwen
Met Boeken’ in Heerlen te doen.
In de workshop laten Van Driel en MeyerFaje zich inspireren door encyclopedieën
en architectuurwijzers, hobbyboeken en
de vele naslagwerken over archeologie
om met de boeken als grondstof
architectonische structuren en meubilair
te bouwen. Nota bene het liefst met uw
hulp! Er zal een leescafé op het terras
van SCHUNCK* worden vormgegeven met
zitmeubels, een leeshoek, een bankje
of Romeinse boog, misschien zelfs een
gotische gevel als u meebouwt? MeyerFaje: “Het boekenmonument kan als
leeshoek gebruikt worden of als een plek
om te reflecteren over alle belangrijke en
onbelangrijke gedachten die ooit in de
verbouwde boeken werden neergeschreven
en die nu tegelijk bewaard en vergeten
worden.” In hun tijdelijke nieuwe
bestemming functioneren de boeken als
plek om te verblijven, maar ook om na
te denken over al de dingen die ooit een
betekenis hebben gehad en inmiddels
vergeten zijn, als een monument voor
gedachten, vergaarde kennis en het
vergeten.
Wilt u ook een boek een nieuwe laatste
bestemming geven?
Breng het dan langs op zaterdag 27
augustus tussen 11- 17 uur op het
SCHUNCK* terras tijdens de jaarlijkse
Boekenmarkt. Wilt u het ook meteen zelf
‘verbouwen’ en meedoen aan de workshop
Bouwen met Boeken onder de vakkundige
leiding van Katja van Driel en Tilmann
Meyer-Faje? U bent van harte uitgenodigd
om op deze dag langs te komen. De
workshop is gratis te volgen en open voor
een leeftijd van 3 – 103, met of zonder
bouwkundige voorkennis.
Met dank aan Kringloopwinkel Parkstad
voor het verlengen van de levensduur van
enkele honderden boeken ten behoeve van
deze workshop!
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BEREGOED

Speel-o-theek BEREGOED is
gevestigd in basisschool de
Vlieger (te Hoensbroek in de wijk
Mariagewanden). De speel-o-theek
leent speelgoed uit aan kinderen in
de leeftijd van 0-12 jaar.
Naast het verzorgen van de uitleen
geven de vrijwilligers ook informatie
over spelen en speelgoed. Kinderen
kunnen er speelgoed uitproberen,
ouders kunnen elkaar ontmoeten.
De openingstijden zijn op
maandagavond van 18.00-19.30 uur
en op zaterdagochtend van 11.0013.00 uur. De kosten voor een gezinsabonnement en een 1-persoonsabonnement zijn resp.12,50 euro en
7,50 euro. Dit zijn de kosten per jaar,
per stuk speelgoed komt daar nog
uitleengeld bij. Dit varieert van 0,50
tot 2,00 per stuk voor een periode
van 3 weken. Het speelgoed kan
ook worden verlengd. Speel-o-theek
BEREGOED streeft ernaar het laatste
nieuwe speelgoed in zijn bestand te
hebben, ook kan er altijd een voorstel
worden gedaan omtrent nieuwe
aanschaffingen. Enkele voorbeelden
zijn KNEXX, Playmobil, div. houten
spellen en puzzels, GAME-BOY, Vtechcomputers, een zeer uitgebreid
assortiment gezelschapsspellen,
skelters, fietsjes, tafelvoetbalspel,
airhockey etc.

communiefeesten, familiefeesten, buurt/straatfeesten

Naast de reguliere abonnementen
bieden wij ook mogelijkheden om
speelgoed te reserveren voor bijv.
communiefeesten, familiefeesten,
buurt/straatfeesten e.d. Hierbij is
het niet noodzakelijk lid te worden.
Loopt u eens binnen tijdens onze
uitleenmomenten, wij staan u graag
te woord en geven antwoord op uw
vragen.
Voor vragen kunt u ook mailen naar

speluitleenberegoed@gmail.
com of u kunt onze website bezoeken
www.speel-o-theekberegoed.nl

Inbraken in uw wijk
Woorden houden geen inbrekers buiten de deur.
Preventiemaatregelen wel!

Veel maatregelen kosten geen geld,
maar heeft te maken met uw eigen
handelen. Wij noemen dat binnen
politiekringen 'de Organisatorische
maatregelen'.
Vaak ook denkt men dat een alarminstallatie alle problemen oplost
(Elektronische maatregelen).
Een alarminstallatie signaleert prima
met flitslicht en sirene als er iets mis
is, maar houdt inbrekers niet buiten
de deur. Vóórdat u overgaat tot een
alarminstallatie is uw zorg voor
het Hang- en sluitwerk de meest
belangrijke. Zeker om de gelegenheidsdieven buiten de deur te houden en dat
is in meer dan 80% van de inbraken
het geval: de gelegenheidsdief.
Maatregelen zoals hang- en sluitwerk,
dat voldoet aan de strenge normen
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen
(PKVW) houden dieven enige tijd buiten
de deur. Let op het politiekeurmerk
vignet van sloten, bijzetsloten, grendels,
cilinders, raamkrukken enz. Aan het
aantal SKG sterren (1-2-3) kunt u zien

hoe lang een inbreker er over doet dat
slot te forceren.
Het Politie Preventieteam LimburgZuid is onderdeel van de Stichting VAK
(Veiligheids Adviezen Keurmerk) en is
een officieel erkend en gecertificeerd
PKVW-bedrijf.
De politiemensen en preventieadviseurs
binnen dit Politie Preventieteam hebben
allen gedegen opleidingen gehad tot
preventie-adviseur, bouwplan-adviseur,
installateur en keurmeester.
Het Politie Preventieteam werkt
onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig.
Zij handelen niet in hang- en sluitwerk
en verwijzen u naar de vakhandel.
Zij adviseren wel professioneel voor
nieuwbouw en bestaande bouw.
Een PKVW-advies kost u € 50,00.
Daarvoor krijgt u een schriftelijk inbraak
preventie-advies op maat voor uw woning
én een beperkt brandpreventie advies.
In dat advies staat duidelijk aangegeven
welke maatregelen u kunt nemen.
U krijgt er bovendien een brochure

Kinderdagverblijf
de Droomvijver, is op
3 januari 2011 van
start gegaan!
Het gebouw is gelegen bij de oude
Drakenmolen, tegenover Kasteel
Hoensbroek.
Kinderdagverblijf de Droomvijver is
ontstaan uit onze droom. Na heel wat
denkwerk, over alles wat kinder-opvang
omvat en veel gesprekken met collega’s
uit de opvang, hebben we een omgeving
kunnen creëren waarin we onze eigen
ideeën en wensen, met betrekking tot de
op-vang van kinderen van 6 weken tot
4 jaar, vorm hebben kunnen geven.
Ons verblijf ligt in het groene gebied
de Beemden, met uitzicht over de

Droomvijver. Ons pand is volledig
gerenoveerd en voorzien van de meest
moderne voorzieningen binnen de
kinderopvang. Kinderen kunnen bij ons
genieten in ruimopgezette, huiselijke
ruimtes. Grote ramen zorgen voor veel
lichtinval en meer betrokkenheid bij de
natuur van binnenuit.
Daarnaast zijn de mogelijkheden tot
buiten spelen enorm, dankzij de ruime
tuin en aangrenzende weilanden! De
mogelijkheden om in aanraking te komen
met verschillende aspecten van de
natuur zijn bij ons dan ook ruimschoots
aanwezig. Gedurende het eerste half jaar
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bij waarin alle PKVW goedgekeurde
beveiligingsartikelen staan.
Dat advies is enkele maanden geldig
en als u de geadviseerde maatregelen
opvolgt, dan kunt u een keurmeester
(een andere dan de adviseur) van het
Politie Preventieteam verzoeken de
woning te komen keuren. Deze keuring
kost u dan € 30,00. Voor dit bedrag
krijgt u naast de goedkeuring ook het
Certificaat Veilige Woning uitgereikt en
enkele raamstickertjes dat uw woning is
beveiligd volgens het PKVW keurmerk.
De meeste verzekeraars geven u meteen
een korting van 10% of meer op uw poli
premie.
Het Politie Preventieteam heeft al zo’n
16.000 PKVW certificaten afgegeven in
Zuid Limburg en weet u, dat er slechts
in twee van die woningen nog maar een
inbraak heeft plaats gevonden?
Afspraak maken? Telefonisch tijdens
kantooruren of per email:
Politie Preventieteam van
de Stichting VAK
President Kennedysingel 16
Postbus 6, 6130 AA Sittard
tel. 046.4004291
Email: pkvwlz@home.nl
www.politiepreventieteam.nl

hebben de kinderen al kennis kunnen
maken met onze kippen, kuikentjes,
schapen, voorjaarslammetjes en de koe
met haar pas geboren kalf. Een potje
voetballen in de wei, een gezellige
picknick of simpelweg plantjes water
geven, zijn bij ons bijna dagelijkse
activiteiten.
In een huiselijke sfeer, met regelmaat,
gezelligheid en omringd door de vrije
natuur, vindt bij ons de kinderopvang
plaats!
Voor eventuele verdere informatie
of interesse in de opvang van
uw kind kunt u contact met ons
opnemen. Wij nodigen u graag uit
voor een persoonlijk bezoek aan ons
kinderdagverblijf!
Tot dan!

Limburgs kinderdagverblijf
scoort landelijk
Steeds meer ouders die werken of
studeren brengen hun kinderen naar
een kinderdagverblijf. De opvang moet
kinderen een warme en veilige plek
bieden waar ze spelenderwijs kunnen
werken aan persoonlijke en sociale
ontwikkeling. Nog geen tien jaar
geleden maakten ongeveer 100.000
kinderen gebruik van de kinderopvang.
In 2010 waren het er al meer dan
800.000.

Benchmark
Daarvoor wordt gebruik gemaakt worden
van de website kinderopvang.tevreden.nl.
De grootste benchmark voor tevredenheid
in de kinderopvang (6.238 locaties, 74.616
meningen) Op dit onafhankelijk digitaal
onderzoekplatform kunnen ouders jaarlijks
hun mening geven. Dit kan direct na de
kennismaking met het kinderdagverblijf, na
de eerste drie maanden en na beëindiging
van de plaatsing.

Momenteel staat de kinderopvang volop
in de belangstelling. De bezuinigingen
op de kinderopvangtoeslag en
kwaliteitsverbetering zijn hierbij
de belangrijkste onderwerpen.
Kinderopvangorganisaties zijn dan ook zeer
actief op het gebied van kwaliteitsbeleid
en –verbetering. Hierbij wordt ondermeer
het permanent meten van tevredenheid
onder ouders ingezet om structureel te
werken aan kwaliteitsverbetering.

De Bereboot in de top 5
Het Kinderdagverblijf de Bereboot in
Hoensbroek maakt sinds 2009 structureel
gebruik van kinderopvang.tevreden.nl voor
de tevredenheidmeting onder ouders.
De afgelopen 12 maanden hebben
ouders hun mening geven over het
Kinderdagverblijf de Bereboot en werd er
een score behaald van 8,5. Een score die
niet alleen een positief beeld geeft van de
kwaliteit van de opvang op de Bereboot
maar ook goed is voor de top 5 van
Nederland.
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Adelante is een zorggroep met revalidatie,
audiologie & communicatie, speciaal
onderwijs en arbeidsreïntegratie als
kernactiviteiten. Ruim 900 gemotiveerde
professionals staan bij Adelante klaar om
volwassenen en kinderen te ondersteunen
die kampen met de gevolgen van een
ziekte, aangeboren aandoening of ongeval.
Er zijn locaties in Hoensbroek, Valkenburg
a/d Geul, Heerlen, Maastricht, Venlo en
Steijl. Daarnaast is Adelante actief in
de poliklinieken van ziekenhuizen en in
ambulante begeleiding van onder andere
scholen.

Ieder weekend
een nieuw avontuur!

kijkje willen komen nemen bij de bevers.
De bevers beleven iedere week grote
avonturen met de themabewoners van het
dorp Hotsjitonia.
Verder hebben we ieder jaar een echt
kamp met 2 overnachtingen. Afgelopen
jaar hadden we zelfs een echt circuskamp
en zijn alle bevers opgeleid tot echte
circusartiesten. We zijn toen zelfs gaan
kijken bij de dieren van het circus en het
hele scoutinggebouw was omgetoverd tot
een echte circustent.
Ook doen we veel leuke actieve spellen in
ons scoutinggebouw, maar natuurlijk ook
buiten. Een mooie herfsttocht, bosspel,
stokbrood maken bij het kampvuur, zelf
pannenkoeken bakken, knutselen, je kunt
het zo gek niet bedenken! Kortom een
echte aanrader voor iedereen die het erg
leuk vind om samen met leeftijdsgenoten
een super vrijdag te beleven.
Zoekt u voor uw zoon/dochter in de
leeftijd van 4-7 jaar nog een leuke
hobby kom dan gerust eens kijken en
draai geheel vrijblijvend 4 vrijdagen
mee!!

Colofon

Het schooljaar is weer voorbij en dat
betekend dat voor scoutinggroep de
Stutters het scoutingjaar wordt afgesloten
met de zomerkampen. Alle speltakken, jong
en oud zijn inmiddels weer terug van een
fantastische week vol avontuur. Ondanks
dat het weer niet altijd even goed wilde
meespelen, hebben de kinderen en de
leiding weer genoten van verschillende
activiteiten, zoals koken op houtvuur, sport
en spel en een dag lekker zwemmen.

Hoewel het nu zomervakantie is, worden
de eerste plannen alweer gemaakt voor
het nieuwe scoutingseizoen. Dit jaar
beginnen de speltakken weer vanaf het
eerste weekend na de vakanties te draaien.
Op de website van scoutinggroep de
Stutters staat meer informatie over de
draaitijden, contributie en natuurlijk de
contactgegevens. Mocht je dus interesse
hebben in ieder weekend een nieuw
avontuur, kijk dan zeker op www.stutters.nl

De jongste kinderen, de bevers, hebben
een weekend op ons eigen gebouw
gehouden. De meisjes welpen hebben
hun zomerkamp gehouden in Bunde. De
padvindsters en verkenners hebben hun
tenten opgezet in respectievelijk Helden
en Tielt (B). De rowans en sherpa’s zijn de
bergen van Zwitserland ingetrokken en de
oudste speltak, de jongere stam, zijn zelfs
helemaal naar Kroatië gegaan.

Tot slot nog een laatste nieuwtje:
Voorgaande jaren was de beginleeftijd
voor de scouting 5 jaar. Maar aangezien
we steeds vaker aanmeldingen krijgen
van jonge kinderen en we ervan
overtuigd zijn ook deze leeftijdsgroep
aan te kunnen spreken gaat nu de eerste
groep vanaf 4 jaar van start!
Wie heeft er op vrijdag avond niks
spannends te doen, en zou graag eens een
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