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Gezellig met het hele gezin
naar het Munttheater!

Lastige kinderen? Heb
jij even geluk
ZA 6 APRIL - 20:15 UUR
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O
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Munttheater - Collegeplein 3, Weert
Tickets via munttheater.nl of 0495-513575

voor leerlingen van groep 3 tot en met 6

(S)COOL SPORTS

VOETBAL

CLINICS
15.30 - 16.30 uur

6, 13 en 27 juni 2019

Aanmelden: l.verbakel@puntwelzijn.nl
Kosten: € 4,50 (3 lessen)

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen met honkbal?
GEEF JE SNEL OP!

Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste uit zichzelf te halen.
Door in beweging te komen, voor nu en later.

Op de cover:
Springend van links naar rechts:
Semmy, Floor en Resul
Zittend van links naar rechts:
Isabel, Maury, Amber, Mila en Eline

Beste lezer,
In dit magazine nemen we u mee in welke stappen
we hebben gezet. Dat doen we gezamenlijk. We willen op dit moment onderzoeken of het leiderschap
binnen beide scholen onder de vlag van 3hoven ingevuld kan worden. Beide teams en besturen staan zeker
open voor het onderzoeken van deze vraag. Iedereen
beseft dat aan deze vraag nog tal van andere vragen
gekoppeld zullen worden. De antwoorden zijn er niet
op voorhand. Leiderschap binnen 3hoven? Dat vraagt
zorgvuldig onderzoek!

Beide besturen (Meerderweert en Eduquaat) en beide
scholen vinden het belangrijk dat een projectbegeleider zorgvuldig de tijd neemt om onderzoek te doen.
M.i.v. 11 maart zal Rob Beaumont als projectbegeleider,
in opdracht van beide besturen, onderzoeken of en
hoe leiderschap binnen 3hoven ingevuld kan worden.
3hoven: samen sterk voor kinderen!
Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!
André von Berg,
directeur OBS de Uitkijktoren
Thea Bongers,
locatiemanager Kinderopvang Humanitas
Frank Simons,
directeur Odaschool
Belangrijk:
Zondag 17 maart - Open Dag
(voor alle "nieuwe" ouders).

Odaschool
LOCATIE ANJELIERSTRAAT
Anjelierstraat 9, 6002 TP Weert
Tel: 0495 452877
LOCATIE ANNENDAAL
Annendaal 10, 6002 VJ Weert
Tel: 0495 452871
www.odaschoolweert.nl
info@odaschoolweert.nl

Kinderopvang Humanitas
Peuteropvang De Rakkertjes, Anjelierstraat
BSO Bubbels, Anjelierstraat
BSO Atlantis, Annendaal
KDV Eigenwijs, Meidoornstraat
BSO Watchout, Meidoornstraat
www.kinderopvanghumanitas.nl

OBS de Uitkijktoren
Meidoornstraat 2
6002 TZ Weert
0495-535444
www.obsdeuitkijktoren.nl
info@obsdeuitkijktoren.nl

samen sterk voor kinderen

Colofon

Dit magazine is een uitgave onder verantwoordelijkheid van 3hoven.
Drie partners onder één dak: OBS de Uitkijktoren, BS Odaschool en
Kinderopvang Humanitas in Noordwest Weert.
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Bij ons bent u kind in huis!

☺

www.laenen.nl
Rentmeesterlaan 13
6002 EH Weert

Apotheek
Boshoven

0495-520600

Boshoverweg 90, Weert

Pastoo
rv
Steenst an der
ra
NEDER at 5
WEERT

Hoogveldstraat 16 - Weert
T. 0495 - 53 48 19
www.buco-wooncentrum.nl

boshoven@ezorg.nl

Hoogveldstraat 16 - Weert

CITAVERDE COLLEGE
AANMELDAVONDEN

Maandag 11 maart 2019 & dinsdag 12 maart 2019
19:00 tot 21:00 uur
WWW.CITAVERDE.NL/NEDERWEERT

"Ohhhh.....
samen met aapje een boekje
lezen op de grote stoel."

Neeltje van de Braak,
Oudergeleding MR De Uitkijktoren

daarbij op tafel! Dus heb je vragen, opmerkingen
of aandachtspunten bij de ontwikkeling van
3hoven? Spreek een van de leden van de MR-en of
Cliëntenraad aan, dan kunnen we samen in gesprek
en zorgen we dat jouw inbreng goed terecht komt.

Ook medezeggenschap werkt samen!

De Odaschool, de Uitkijktoren en Kinderopvang
Humanitas maken zich samen sterk voor kinderen in
Weert Noordwest. Ze zoeken nu al de meerwaarde
in verschillende vormen van samenwerking. Je
hoeft natuurlijk niet ver te zoeken. Denk aan samen
een open dag organiseren, (naschoolse) activiteiten
opzetten, maar ook bespreken welke visie je als
organisatie ontwikkelt en uitdraagt en waar die
visies al dan niet samenkomen.

En daar komen ook de MR-en van de scholen en
de Cliëntenraad van de kinderopvang om de hoek
kijken! Die zorgen uiteraard dat ze goed op de
hoogte zijn van alle ontwikkelingen en elkaar ook nu
al weten te vinden. Want ook de medezeggenschap
kan leren van elkaar en elkaar versterken. ‘Gluren
bij de buren’ is niet alleen leuk, maar ook leerzaam.
We hebben onderling kennisgemaakt, op de
verschillende locaties ervaringen gedeeld en
verwachtingen uitgesproken bij het proces dat
3hoven doorloopt. Regelmatig zorgen we voor een
moment van kort gezamenlijk overleg. Uiteraard
brengt de medezeggenschap alle input van ouders

Jess

(Kinderopvang Humanitas)
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Henk Jabben, lid raad van bestuur
Meerderweert (links)
Het was belangrijk om samen met de wijk verbindingen te leggen tussen onderwijs en opvang.
Goede opvang en goed onderwijs niet apart, maar
met elkaar samenwerken. Elkaar versterken waar
het kan. Zorg voor een voorziening waar ieder
kind wordt ‘gezien’. Het zou mooi zijn als budgetten meer worden samengevoegd om elkaar sterker te maken. De ontwikkeling van een kind is veel
meer dan alleen een school. Het is zo belangrijk
dat er op kinderen toegespitste onderwijs- leer- en
speelroutes worden gecreëerd.

Sander Pommé, regiodirecteur
Kinderopvang Humanitas (midden)

Streef naar synergie. Het ‘extra’ in 3hoven is dat er
naar gestreefd wordt dat er blijvend iets te kiezen
valt. 3hoven is ontstaan uit een samenwerking die
er toe moest leiden elkaar te versterken. Niet de
systemen zijn leidend maar de kinderen. Historisch gezien zijn er schotten ontstaan waar je niet
omheen kon. Nu wordt er samengewerkt tussen
peuters en kleuters. Een mooi voorbeeld: de schotten verdwijnen. André, Thea en Frank hebben het

Waarom 3hoven?
Droom, proces
en toekomst

samen opgepakt. Personeel kan eenvoudiger worden uitgewisseld. De visie van 3 Hoven is altijd het
uitgangspunt: ‘Samen sterk voor kinderen.’ Binnen
3hoven zal de ‘persoonsafhankelijkheid’ er wel af
moeten. Dingen moeten (nog) meer concreet worden. Bij elk kind passende concepten.

Frank Cuppers, voorziter College van
Bestuur Eduquaat (rechts)

Samen kun je het verschil maken. Door samenwerking kun je meer risico’s spreiden, zaken slimmer organiseren en samen meer investeren in de
ontwikkeling van kinderen. 3hoven kan een doorbraak worden in de samenwerking in Boshoven
tussen drie teams, uit drie verschillende organisaties in met verschillende identiteiten.
De wens om samen, op korte termijn, concrete
stappen in de samenwerking binnen 3hoven te
zetten ligt er bij alle partijen. Het wordt een jaar
van verdere concretisering: één leiderschapsvisie,
expertises in beeld brengen en uitwisselen, het
gezamenlijk ontwerpen van verschillende leerroutes. Daarbij is het belangrijk dat iedereen dezelfde
taal spreekt en daar ook naar handelt. Dat is waar
het om draait.

Anja, Hanneke en Maartje aan het woord

(leerjaar 8 – de Uitkijktoren)

Naomi

Bij ons op school is het heel erg fijn en leuk dat
we veel samendoen met de leerjaren 5, 6, 7 en
8. Dat is ook erg leerzaam. Eigenlijk vind ik elke
les en elke activiteit leuk want bij ons op school
werken alleen maar
fijne leerkrachten.
Mijn favoriete
middag is de
donderdagmiddag.
Dan staat de creacarrousel op het
rooster.

Maartje:
“Voor ons als kinderopvangorganisatie is het een
verrijking om een collega te hebben die zowel pedagogisch medewerker als onderwijsassistent is.
Hierdoor is er voor de kinderen van de BSO de hele
dag een vertrouwd gezicht. Ook voor ons als collega’s is school hierdoor nog bereikbaarder en zijn de
lijntjes kort. Toen Anja bij Humanitas kwam werken,
kregen wij niet alleen een nieuwe collega, maar ook
iemand die onze kinderen al goed kent en hierdoor
meteen kan inspelen op de behoefte van de kinderen.”

Anja is een echte schakel. Ze neemt informatie die
relevant is mee op elk gebied. Of het nu gaat om
kinderen, ouders of organisatie.
Dit is echt een ervaring uit de praktijk. De samenwerking die binnen 3hoven wordt beoogd is concreet voor kinderen, ouders en werknemers. Het is
niet meer alleen een initiatief van leidinggevenden.”

Van links naar rechts: Anja Smolenaers (werkt op OBS de Uitkijktoren en BSO Watch Out), Hanneke Coolen (leerkracht en interne begeleider onderbouw OBS de Uitkijktoren) en Maartje Rutjens (pedagogisch medewerker kinderdagverblijf en BSO).

Anja:
“Ongeveer drie jaar geleden ben ik als onderwijsassistente gestart bij OBS de Uitkijktoren. Het begeleiden van de NT2 kinderen is mijn hoofdtaak.
Ik stimuleer de taalontwikkeling van kinderen die
Nederlands als tweede taal spreken.
Sinds juni 2018 ben ik ook werkzaak als pedagogisch medewerker bij BSO Watch Out.
In het basisonderwijs zie ik het als mijn taak en verantwoordelijkheid kinderen iets te leren. Ik ervaar
daarbij meer afstand tot de kinderen. Bij de BSO
doe je meer samen met de kinderen. Samen spelletjes doen of een tekening maken. Zo kom je tot
gesprekken. Dit probeer ik nu mee te nemen in mijn
werk als onderwijsassistent. Ik heb nu een ander
beeld bij het contact met kinderen. Ik wil graag tussen de kinderen staan en met hen samen werken.
Op school ben ik vaak ‘onzichtbaar’. Ik heb weinig
contact met ouders, dit contact heb ik wel bij de
VSO/BSO. Ik zie ouders bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen.
Ook zijn er ‘dingen’ die ik van school mee kan nemen naar de BSO. Zo zegt een ouder: ‘Fijn dat iemand met een ‘schooloog’ meekijkt. Mijn zoon hield
zijn kleurpotlood verkeerd vast. Jij kunt hem hierin
begeleiden. Zo leert hij het goed aan’.
Als ik op school rondloop, zie ik vaak wat er gebeurt. Leerkrachten spreken me aan. Dat kan ik
meenemen naar de BSO zodat kinderen niet keer
op keer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. Aan
het einde van de dag horen ouders hoe het gegaan
is op school én op de BSO.
De combinatie is super. Je kent de kinderen en de
kinderen kennen jou. Ik ervaar het als iets heel positiefs. Deze combinatie maakt je een verbinder van
twee organisaties die voorheen langs elkaar werkten en nu steeds vaker met elkaar.”

Hanneke:
“Het verhaal van Anja herken ik. Anja is onze collega maar zij is ook de verbinding met de BSO.
De communicatie verloopt als vanzelfsprekend.
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Boshoverweg 57 • 6002 AM Weert
T. (0495) 54 40 21 • info@margowijnberg-logopedie.nl
www.margowijnberg-logopedie.nl
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U kunt op onze ijsboerderij genieten van een “natuurlijk”
lekker ijsje. Wij beschikken over een ijskaart met verschillende
heerlijke ijscoupes, maar ook heeft u de mogelijkheid om
te kiezen voor een lekker handijsje. Sinds een aantal jaren
hebben we ook iets nieuws op onze ijsboerderij, namelijk
een maisdoolhof; hét avontuur voor jong en oud! Voor meer
informatie of onze openingstijden, neem een kijkje
op onze website:
www.ijsboerderijgommers.nl.
Graag tot ziens op onze ijsboerderij!
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Samen bouwen aan 3hoven

Er zijn meer momenten van ontmoeting geweest
met de verschillende managementteams. Daarbij
zijn stappen gezet voor verdere toenadering. Steeds
weer bleek dat er sprake is van chemie tussen de verschillende partners. Ook de beide MR’en en de ouderraad van Humanitas zijn ondertussen bij elkaar
geweest en hebben dezelfde conclusies getrokken.

Zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid

Samenwerking laten groeien van binnenuit. Daarbij
geldt dat zorgvuldigheid zwaarder weegt dan snelheid. Een belangrijk uitgangspunt dat volmondig
werd onderschreven aan het begin van de eerste
ontmoeting van de managementteams van Kinderopvang Humanitas, de Odaschool en OBS De Uitkijktoren.

Draagvlak is een belangrijke basis voor het fundament van samenwerking. Een basis waar in de toekomst op voortgebouwd kan worden en zo nog
verder naar elkaar toe te groeien als 3hoven met als
doel: ‘samen sterk voor onze kinderen’.

"Wat een grote paraplu!"
(van de fotograaf)

Tijdens de kennismaking was de oprechte nieuwsgierigheid in de ander duidelijk merkbaar. Al snel
bleek dat iedereen vanuit deze invalshoek constructief nadacht over bouwstenen voor duurzame en
succesvolle samenwerking. Hierbij was belangrijk
dat niet de verschillen maar juist overeenkomsten
centraal stonden. En er waren veel overeenkomsten!

Oprechte nieuwsgierigheid naar de ander, oprecht
benieuwd naar hoe er binnen onze organisaties gewerkt wordt in het belang van het kind. Wat wij uitstraalden wilden we de medewerkers ook gunnen.
Een belangrijke vervolgstap was daarom 3hoven
dichter bij de medewerkers brengen en ze met elkaar kennis te laten maken. Dit vanuit de grondhouding: benieuwd zijn naar elkaar, elkaar beter leren
kennen. Dit kreeg volop gestalte tijdens de nieuwjaarslunch en het op een creatieve manier uitwerken
van de 3hoven-kernwaarden.

Dyvanno

(Kinderopvang Humanitas)
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Esther

Laura

Esther van Heugten (pedagogisch medewerker
peuteropvang) en Laura Doemges (leerkracht
groep 1-2) zijn enthousiast over hun samenwerking.
Ze willen graag vertellen wat deze samenwerking
‘brengt’ voor de peuters en kleuters binnen 3hoven
nu ze naast elkaar in hetzelfde gebouw ‘wonen’.
“We zijn het er met z’n tweeën over eens dat de lijnen korter zijn. Er is meer herkenning bij de kinderen. Dit zie je ook bij pedagogisch medewerkers en
leerkrachten onderling over elkaars werkwijze en
handelen.”
De voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
borrelen op:
Leerkracht tegen peuter: “Wat heb jij een mooie
Minion-muts op?” Het kind straalt van oor tot oor.
Als ze elkaar een volgende keer elkaar weer treffen
is er meteen een ‘klik’.
Een kleuter stapt op de pedagogisch medewerker
af en vertelt dat haar zusje ‘bij haar’ zit. Of een kleuter die trots zegt: “Ik ken jou, jij bent Esther.”
Kleuters lopen spontaan naar de kring van de peu-

“We zien dat de communicatie voor ouders laagdrempeliger wordt vanuit beide kanten. Je ziet elkaar in de wandelgangen en een praatje is dan snel
gemaakt.”
“Onze conclusie is snel getrokken. Samenwerken is
in het belang van alle kinderen, maar het levert ook
zoveel meer op voor ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.”

ters in de gezamenlijke ruimte en sluiten aan bij het
aanbod. Ze zingen of vertellen mee.
De peuters gaan samen met de kleuters buiten op
ontdekking omdat ze op dezelfde speelplaats spelen. Het is mooi en aandoenlijk om te zien hoe de
kinderen met elkaar omgaan en voor elkaar zorgdragen.
“We communiceren als medewerkers van 3hoven
direct over zaken waar we tegenaan lopen. Hoe
gaan kinderen bij jullie naar het toilet? In het belang van de kinderen stemmen we dat op elkaar
af. Nu gaan de peuters net als de kleuters met een
‘plasketting’ naar het toilet. Dat is herkenbaar voor
alle kinderen. Dat geldt ook voor de picto’s op de
kaartjes van de kapstokken. Zowel de peuters als de
kleuters weten hoe het werkt. Voor nu heel herkenbaar en voor straks lekker veilig als peuters kleuters
zijn geworden.”
“Nu we samenwonen gaan we natuurlijk ook samen
ontruimen. Dat roept vragen op. Waar is de ontruimingsplek van de kleuters en waar gaan de peuters
dan naartoe?
Voldoet de ruimte en de gezamenlijke ruimte wel
aan de veiligheidseisen voor de peuters en waarom
zou dit voor kleuters anders zijn? We gaan er ons
voordeel mee doen voor alle kinderen. Fingersafe
op de deuren bij de peuters en de kleuters!”

We ‘wonen’ samen Peuters en kleuters enthousiast

Zelf vind ik het heel leuk op school. Vooral
gym en de creamiddag. Dat is een middag
op vrijdag waarop je met je klas en soms een
andere docent iets gaat doen: tekenen, yoga,
muziek maken, toneelspelen of programmeren.
Ook de dingen waarmee we werken zijn erg fijn.
Snappet, Blink, Taal Actief en nog veel meer. Ik
vind het jammer dat dit mijn laatste jaar is
op de Odaschool. Maar volgend jaar
wordt hopelijk ook heel leuk!

Jez

(groep 7/8 b – Odaschool)

Toekomstdromen of doen?

Hoe kunnen we een goede vorm vinden om
samen gebruik te maken van de gang en de
themahoek?

Stemmen we onze activiteiten op elkaar af
aan de hand van eenzelfde thema?

Hoe wisselen we ideeën uit die we aangereikt
krijgen?

Hoe gaan we samen om met het
buitenmateriaal?

Bij ons wordt in de ochtend elk uur gewisseld.
Elk uur een andere leerkracht
en een ander vak in een
ander lokaal. Aan het einde
van zo’n lesuur kunnen
we lekker vijf minuten
bewegen en even
stoom afblazen.
De overstap naar
het VO wordt een
makkie.

Sef

(leerjaar 8 – de Uitkijktoren)
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Laat uw hond ook effe snuffele

Hondenuitlaatservice
0495-531909 / 06- 54 22 58 09
of snuffel effe op www.ffsnufll.nl

ND BLOE

Wij laten uw hond professioneel en verantwoord uit.

KE
M

Banendijk 5, Nederweert-Eind
www.onsboerenerf.com | info@onsboerenerf.com
06-36 36 36 06

Eerlijk eten en terras.
Feesten en vergaderen.
Ontdekkingscentrum over
varkenshouderij en landbouw.

S

Gastvrij en kindvriendelijk het platteland ontdekken!
Volop wandelen, fietsen en buitenspelen.

Boshoverweg 63A
6002 AM Weert
FB: Living63

Dameskleding
Woonaccessoires

Boshoverweg 61, Weert
0495-544635 •www.bartbloemwerken.nl

Een Fleurige Zaak !!
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De Oude Schut 2, Weert

Le Type Damesmode

Koos Konijn party - Roompot Rangers - Glowgolf Klimmen - Bowlen - Knutselen - Cupcakes bakken Prinsessenparty en veel meer...
Bekijk het gehele aanbod op roompot.nl/kinderfeestjes

Service voor alle merken.
Uniek in Mazda!

Kevelaerstraat 3 - Weert
0495-535274

www.autogreijmans.nl

Impressie van
een overlegmoment

(Kinderopvang Humanitas)

Kay & Ziva

Ziva: "Ki, hi, ho, ha."
Kay: "E, è, è, è, è!!"

Bij samenwerken hoort ook samen overleggen. Dat
doen we op de werkvloer en regelmatig aan de
vergadertafel.
Al pratende komen we stap voor stap verder in ons
streven: samen sterk voor kinderen!

Samenwerken en samen delen op de werkvloer is
voor medewerkers, kinderen maar ook voor ouders
vanzelfsprekend. Het is niet meer weg te denken.
Het is onderdeel van Weert en het is onderdeel van
3hoven!

na 15.00 uur de rol van pedagogisch medewerker
vervult en bijvoorbeeld tussen 08.30 uur en 15.00
uur de rol van onderwijsassistent inneemt binnen
een van de scholen.

Samenwerking Kinderopvang Humanitas en onderwijs (Eduquaat en MeerderWeert)

Binnen de basisscholen in Weert wordt op locatie
nauw samengewerkt met Kinderopvang Humanitas.

Dat samenwerken kent allerlei vormen en is
ook voor ouders meer en meer zichtbaar. Het is
vanzelfsprekend dat er een ‘warme overdracht’
plaatsvindt als een peuter doorstroomt naar de
kleutergroep in de onderbouw. Er is natuurlijk nauw
contact tussen de leerkrachten en de pedagogisch
medewerkers. Het is logisch dat spullen en
werkruimtes worden gedeeld.
Er zijn ook al plekken, zeker binnen Boshoven, waar
een medewerker tussen 07.30 uur en 08.30 uur en
Ik vind het leuk dat we meer
samenwerken. Zo kunnen
alle kinderen van Boshoven
elkaar tegenkomen. We
wonen ook samen in
dezelfde buurt. We
leren elkaar kennen
en kunnen meer
samendoen. Ik vind
het fijn om veel
vrienden te
hebben.

Sebastiaan

(groep 7/8 d – Odaschool)
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Markt 11-13, Weert
0495-534211
bruna0835@brunawinkel.nl
www.bruna.nl

Boshoverweg 60, Weert
0495-533460 • www.zaaldonbosco.nl

(S)COOL SPORTS
voor leerlingen van groep 3 tot en met 6

HONKBAL
CLINICS

15.30 - 16.30 uur

9, 16 en 23 mei 2019

Aanmelden: l.verbakel@puntwelzijn.nl
Kosten: € 4,50 (3 lessen)
GEEF JE SNEL OP!

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen met honkbal?

Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste uit zichzelf te halen.
Door in beweging te komen, voor nu en later.

integratieve therapie.
vanuit hart én bezieling: persoonlijke
coaching, trainingen en workshops
voor volwassenen, ouders en kinderen

Elly Goossens-Mennen ▪ 06 10692531
www.praktijk-spelenderwijs.nl ▪ www.reikicentrumweert.nl

Edisonlaan 18E • 6003 DB WEERT • T: 0495-534812
info@sdoschoonmaak.nl www.sdoschoonmaak.nl

Weert, Stramproy, Nederweert & Herten

06-12121569 • info@fysio4kidslimburg.nl • www.fysio4kidslimburg.nl

Jurgen

Het is leuk op school. Ik heb
veel vrienden. De lessen en
de creamiddagen zijn leuk.
Nog een plusje: chill lezen
en statafels. Dat hadden
we bijvoorbeeld niet
op mijn vorige school.
Hopelijk komen er met
de samenwerking met
de Uitkijktoren nog
coole speeltoestellen
bij.

Participerende partijen
De aanvraag voor een watertappunt is ingediend
door het burgerinitiatief Vrakkerplein. Er zijn meer
partijen die de aanvraag ondersteunen:
• Welzijnswerk (opbouwwerk en jongerenwerk)
• Basisonderwijs en kinderopvang (3hoven)
• Let’s Move (sport en bewegen)
• Lokale verenigingen
(scouting, schutterij, voetbal en KBO)
• Wijkraad Boshoven

Sociale agenda
Het plaatsen van een watertappunt sluit naadloos
aan bij het brede maatschappelijke karakter van de
sociale agenda. Het is midden in de wijk waar alle
inwoners, jong en oud, elkaar ontmoeten en gestimuleerd worden om in beweging te komen.

de hand liggen zorgen ervoor dat kinderen blij en
lekker in hun vel zitten.
Het plaatsen van een WML-watertappunt bij het
Vrakkerplein zal een positieve bijdrage leveren aan
een gezondere leefomgeving, gezondere jeugd en
draagt tevens bij aan de gemeentelijke (JOGG) doelen.

Ons Vrakkerplein! Er komt een nieuw, mooi, leuk, groen en levendig plein!

De plannen zijn samen bedacht en we willen ze
samen met jou realiseren. Want samen is veel leuker!

In het verleden stond er een basisschool op het
plein. Deze is afgebroken en het braakliggende terrein werd ingezaaid met gras. Het is lang onduidelijk geweest wat er met het terrein zou gebeuren. In
het kader van het indienen van een burgerinitiatief
is een enquête gehouden. Bewoners gaven aan dat
ze er graag een ontmoetingsplek voor jong en oud
van wilden maken. Een aantal omwonenden heeft
toen de handen ineengeslagen en zijn aan de slag
gegaan met een ontwerp.
Er komt een ‘natuurlijke’ ontmoetingsplek voor jong
en oud met een open en veilig karakter. Duurzaam
en groen zijn belangrijke pijlers. Op het Vrakkerplein
komen een muziekkiosk, wandelpaden met banken, een picknicktafel, staptegels, een evenwichtsbalk, kleine speeltoestellen, een jeu de boulesbaan
en een half verhard stuk grond waar een tent voor
buurtactiviteiten op geplaatst kan worden. Alles
wordt zoveel mogelijk van duurzame materialen
gemaakt en door de omwonenden uitgevoerd.
Op het Vrakkerplein kunnen ook laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd. Denk aan
buurtbarbecue, braderie, oranjevrijmarkt. Het plein
is een uitvalbasis voor fiets- en wandelroutes door
Boshoven en omgeving. Scholen, scouting, schutterij, kindervakantiewerk, voetbalclub, zanggroepen
en ouderverenigingen kunnen er gebruik van maken voor presentaties, optredens en andere buurtgerelateerde evenementen.
Bij een natuurlijke, duurzame en gezonde ontmoetingsplek is een watertappunt een wezenlijk
toegevoegde waarde. Op deze manier stimuleer je
dat buurtbewoners meer (kraan)water drinken en
dus gezondere keuzes. Tegelijkertijd pak je het probleem van zwerfafval aan. Een watertappunt levert
een directe bijdrage aan een leefbare én gezondere
wijk.

JOGG
De gemeente Weert is sinds oktober 2016 aangesloten bij de landelijke JOGG-beweging. De DrinkWater-campagne is één van de speerpunten. Er is
actief beleid op het drinken van (kraan)water bij
kinderopvang, onderwijs en in de wijk.
Een gezonde omgeving waar gezonde keuzes voor
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