Nieuwsbrief omwonenden

Juni 2018

In deze nieuwsbrief
Schakenbosch bestaat dit jaar alweer 5 jaar. En dat vieren we! Op
zaterdag 16 juni organiseren we een familiedag voor onze werknemers. Op 22 september bent u als omwonende welkom tijdens de burendag. En ook belangrijk: dit is de laatste papieren nieuwsbrief.
Voor de nieuwe digitale nieuwsbrief moet u uzelf aanmelden, waarover hieronder meer.

Jubileum
In vijf jaar Schakenbosch is er veel veranderd en verbeterd. We hebben
moeten leren en we leren nog elke dag bij. Zo blijven we ons best doen
om onze jongeren nog beter te kunnen helpen, zodat ze de grootste
kans krijgen om weer te kunnen functioneren in onze maatschappij.
Hier zijn we trots op. Met onderstaande evenementen willen we dit
laten zien aan u, onze familie en overige belanghebbenden.

Familiedag

Wat is Schakenbosch?
Schakenbosch is gespecialiseerd in de behandeling van
jongeren met ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en / of
een lichte verstandelijke
beperkingen.
Bij Schakenbosch verblijven
100 jongeren tussen de 12
en 18 jaar oud. De jongeren
wonen ca. 9 maanden bij
Schakenbosch.
Op school, het Schakenbosch College, krijgen ze les
op hun eigen niveau. Zij
werken bij ons aan hun toekomst: zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de
maatschappij.

Op zaterdag 16 juni openen we eenmalig ons terrein voor onze familieleden. Tussen 11:00 en 15:00 uur krijgen bezoekers een rondleiding
langs een van de woongroepen, de school en ons hoofdgebouw. Het
wordt een dag met feestelijk eten, informatieve video’s en activiteiten
voor kinderen. We zetten uiteraard personeel in om alles in goede
banen te leiden. Ervaart u toch overlast of heeft u vragen? Bel dan naar
070 - 357 10 00.

Burendag
Ons jubileum vieren we ook graag met u en de andere buurtbewoners.
We doen daarom mee aan de nationale burendag op 22 september en
ontvangen u die dag graag op ons terrein. Als we klaar zijn met het
samenstellen van het programma, ontvangt u hiervoor nog een officiële
uitnodiging.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Schakenbosch stapt over op een digitale nieuwsbrief. We doen dit
omdat we dan meer ruimte hebben voor onderwerpen en omdat het
duurzamer is om de nieuwsbrief per mail te verspreiden. Dit betekent
dus ook dat u nu de laatste papieren nieuwbrief leest. Wij blijven u
graag op de hoogte houden en nodigen u daarom van harte uit om
uzelf aan te melden voor de digitale nieuwsbrief voor omwonenden.
U doet dit door te mailen naar ellen.vandervelden@schakenbosch.nl.
Belangrijke onderwerpen plaatsen we daarnaast ook op onze site.

Een fijne zomer
Zoals elke Nederlander zijn bewoners en medewerkers van Schakenbosch in de zomer vaker buiten. Ervaart u overlast door onze activiteiten of andere Schakenbosch-gerelateerde zaken? Mail dan naar omwonenden@schakenbosch.nl of bel naar 070 - 357 10 00.
We wensen u een prettige zomer!

Over deze nieuwsbrief
Dit is een uitgave van behandelcentrum
Schakenbosch.
Vragen, opmerkingen of klachten over
deze nieuwsbrief of andere onderwerpen
kunt u doorgeven via:
E: omwonenden@schakenbosch.nl
T: 088 - 35 200 90
Schakenbosch
Bouwlustweg 2
2263 SZ Leidschendam
www.schakenbosch.nl

