Voor ouders, verwanten
en medewerkers

Januari 2019

Mededelingen vanuit de
Directie
Nieuwjaarswens
Het afgelopen jaar is een goed eerste jaar voor
onze regio geweest, waarin de onderlinge
samenwerking tussen Maasveld, Jekerzicht,
Gastenhof Urmond en de poli te Sittard
voorzichtig vorm heeft gekregen.
Ook is het afgelopen jaar is het project: ‘De
Droom van Daniëlle’ afgerond; het zwembad is
gerealiseerd.
Komend jaar staat in het teken van participatie
op allerlei gebieden: onderwijs, werk en
medezeggenschap. Natuurlijk hebben we ook
het komende jaar te maken met uitdagingen: de
teruglopende financiering van de jeugdzorg,
maar zeker ook de krapte op de arbeidsmarkt.
Zo gaan we ook in het eerste kwartaal verhuizen
naar het nieuwe multifunctionele centrum.
Alleen samen kunnen we deze uitdagingen het
hoofd bieden. Ik spreek dan ook de wens uit,
dat we elkaar hierin vinden en wens jullie allen
een goed en vooral gezond 2019 toe.
Wim Swaak,
Regiodirecteur

Voortgang bouw
We bevinden ons in de afrondende fase van de
nieuwbouw van het MFC, de verbouwing van de
boerderij en het voormalige Rif-gebouw. We zijn
ontzettend blij met de resultaten.
De verhuisdata zijn bekend.
Boerderij van Coralenhof terug naar boerderij:
Boer 1: 18 en 19 februari 2019;
Boer 2: 20 en 21 februari 2019;
Dagbesteding naar voormalig Rif gebouw:
Arbeidsmatig: 1 tot 7 februari 2019;
Opleiding: 1 tot 7 februari 2019.
Gedrag: 8 tot 14 februari 2019;
Verhuisbewegingen naar het MFC:
Kantoren 8 t/m 14 februari 2019;
Gezondheid: 15 tot 21 februari 2019;
Bakkerij 22 t/m 28 februari 2019;
Restaurant 22 t/m 28 februari 2019;
Dagbesteding 13 t/m 19 maart 2019.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder
informeren over de activiteiten in het kader van
de opening van het nieuwe MFC.

Activiteiten 1e kwartaal 2019
In de komende maanden zijn de volgende
activiteiten georganiseerd binnen Maasveld:
JANUARI
Zondag 20
januari

14.00 Kienen in de grote
uur – zaal
16.00
uur

FEBRUARI
Zaterdag 9
februari

Woensdag 20
februari

Zaterdag 23
februari

Woensdag 27
februari

18.30
uur 21.00
uur
18.30
uur –
21.00
uur
18.30
uur –
21.30
uur
18.00
uur –
20.30
uur

Prinsenproclamatie
Maasveld in de grote
zaal

14.00
uur –
17.00
uur
14.00
uur –
16.00
uur
14.00
uur –
16.00
uur

Optocht Maasveld
en feestmiddag
(grote zaal, foyer,
restaurant)
Carnavalsmiddag in
de grote zaal

Zondag 3
maart

Maandag 4
maart



Op de boerderij van Maasveld is iedere
zaterdagmiddag en zondagmiddag de
soos geopend van 14.00 uur – 17.00 uur.
In de foyer van het ontmoetingscentrum
is elke woensdagavond een avondcafé
van 18.00 uur – 20.30 uur.

Mededelingen vanuit de
bewoners-raad

Prinsenreceptie in de
grote zaal

Hand aon Hand, Ping
Ping… in de
Amyerhoof Amby
Carnavalscafé in de
foyer

De bewoners-raad van Maasveld
wenst iedereen een goed 2019!
We willen er samen met jullie een
mooi jaar van maken.

MAART
Zaterdag 2
maart



Carnavalsmiddag in
de grote zaal

In januari gaan we naar de nieuwbouw kijken.
Eerst gaan de mensen van de
bewoners-raad kijken.
Dan de mensen die in de nieuwbouw gaan werken.

We zijn heel benieuwd.
We vinden de verhuizing wel
spannend.
Groetjes van de bewoners-raad
van Maasveld,
Maikel Mourik (voorzitter),
Veronique Mommers, Gertruda
Stessen, Joep Deguelle, Marco
Reul, Petra Consten, Lies Degen en
Annie Schouten

Mededelingen vanuit de
Ouder- en FamilieVereniging
Maasveld
De jaarwisseling is voor menigeen een moment
om achterom te kijken naar het voorbije jaar.
Belangrijke vraag hierbij is: was het een goed
jaar?
Wij, bestuur van uw oudervereniging, kijken met
een gevoel van tevredenheid terug op het
afgelopen jaar.
De samenwerking met Maasveld is weer heel
prettig geweest: wij hebben diverse keren,
samen met de voorzitter van de verwantenraad,
overleg gehad met de directie, er zijn veel
activiteiten geweest, waaraan wij met plezier
hebben meegewerkt. Ook is er een steeds
intensiever contact met de bewonersraad.
Hierdoor krijgen wij een goed beeld van wat er
bij de bewoners leeft.
Activiteiten waaraan wij in het laatste kwartaal
van 2018 hebben meegewerkt waren het
frühshoppen en de kerstmarkt. Van deze laatste
is een mooi verslag, met foto’s, te zien op onze
website www.ofvmaasveld.nl
Belangrijke gebeurtenissen in deze periode
waren de herdenkingsbijeenkomst bij
gelegenheid van Allerzielen en de themadag.

Ook van Allerzielen is een mooi verslag te zien
op onze website.
De themadag was in de vorm van een workshop,
die de deelnemers een goed beeld geeft van het
denken van mensen met autisme. De workshop
werd door alle deelnemers enorm positief
ontvangen. Vanuit de aanwezigen werd
spontaan een woord van dank aan de
workshop-leiders gegeven.
Belangrijk is om te vermelden, dat wij deze
activiteiten organiseren in nauwe samenwerking
met Maasveld. Hiermee geven Maasveld en wij
(namens u allen) invulling aan het begrip:
“Samen doen”.
Ook in 2019 zal uw bestuur zich weer met veel
plezier en enthousiasme inzetten om het
“Samen doen” met u, met de directie en met de
bewoners een zinvolle invulling te geven.
Wij hopen, dat 2019 voor allen een goed jaar
mag worden.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd
het AVG-formulier in te vullen en ondertekend
te retourneren. Hierbij nogmaals het verzoek
om het getekende formulier aan ons terug te
sturen. Indien wij geen ondertekend formulier
van u hebben ontvangen, mogen wij u in het
kader van de privacywet geen informatie meer
doen toekomen. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
André Wennekes, voorzitter OFVM

