
vrijdag, 11 januari 2013

RAADHUIS WORDT KINDEROPVANG

Kinderen spelen in het voormalige raadhuis
van Sevenum. Ruim een halfjaar na de start van
de verbouwing van het voorste gedeelte van
het oude raadhuis tot kindcentrum, is het tijd

voor een feestelijke opening. Het kindcentrum
bevat onder meer een peuterspeelzaal en
wordt gebruikt voor tussentijdse en naschoolse
opvang. Op zaterdag 26 januari wordt het oude

raadhuis officieel geopend. Van 14.00 tot 16.00
uur staat de deur die dag open voor belangstel-
lenden.lenden.
 foto Jurgen Mols
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30�1�2013 door: Redactie 

De officiële opening van het Kindcentrum in Sevenum vond zaterdag 26 januari plaats. In het 
voormalige gemeentehuis van Sevenum zijn sinds enkele maanden basisschool De 
Dobbelsteen en Spring kinderopvang samen gevestigd. Tijdens de open dag, die volgde op de 
officiële opening, kon jong en oud zien wat er van het gemeentehuis geworden is.

“Hier zat vroeger toch de wethouder en volgens mij zat daar altijd de secretaris”, vertelt een oude man. 
De oudere mensen halen herinneringen op aan het gemeentehuis. Een hevige discussie ontstaat waar 
wat nou precies stond. Ondertussen rennen kinderen tussen hen door, want zij willen alle hoeken zien 
van het vrolijk gekleurde gebouw. Ze rennen van het ene lokaal naar het andere om hun ouders te 
laten zien waar welke juf of meester zit. Het is soms wel een speurtocht, want het pand telt drie 
verdiepingen en is veel groter dan het vorige gebouw. “Het vorige schoolgebouw had drie 
speelplaatsen en dit heeft drie verdiepingen”, lacht Hubertine Dirkx, directrice van basisschool De 
Dobbelsteen. “Het was voor de kinderen in het begin wel wennen om met z’n allen één speelplaats te 
delen, want ze waren gewend om een eigen speelplaats te hebben. Dat leverde in het begin wel wat 
problemen op. Vooral het logistieke gedeelte kostte veel tijd en moeite, maar gelukkig is dat nu 
allemaal goed gekomen.”

Basisschool De Dobbelsteen is al langer in het voormalige gemeentehuis gevestigd. Sinds augustus 
2011 konden zij gebruik maken van het verbouwde gebouw. Samen met alle kinderen verplaatsten ze 
de spullen van het oude naar het nieuwe gebouw. “Dat was een goede manier voor de kinderen om 
alvast te wennen aan het nieuwe schoolgebouw. Zo wisten zij ook dat er een verandering kwam”, 
vertelt Dirkx. Sinds november is Spring kinderopvang ingetrokken in het voormalige gemeentehuis. Dit 
nadat het voorste gedeelte van het pand verbouwd was. “Het is erg fijn dat wij nu ook hier zitten. We 
hebben met z’n allen nagedacht over wat waar kwam en we hebben alle lokalen goed in gebruik. Het 
gaat ook goed met het verdelen van de ruimtes”, legt Claudia Lange, manager Springlocaties in 
Sevenum, uit. “Het is ook leuk om te zien dat jong en oud op deze open dag af komt. Iedereen heeft op 
een bepaalde manier een binding met het gemeentehuis.”
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Het oude gemeentehuis is bijna niet meer te herkennen. “Wat grappig is, is dat in de oude kamer van 
de wethouder nu wc’s zijn gevestigd”, lacht Lange. Voor juffen Mischa en Monique van groep 3 is het 
gevoel van het gemeentehuis niet aanwezig. “Wij hebben helemaal niet het idee dat dit het voormalige 
gemeentehuis is. Het gebouw is gewoon erg fijn en een hele verbetering. Het was wel spannend met 
de etages, maar het werkt fijn met de verdeling van de klassen over de verdiepingen. Ook vinden wij 
het leuk dat we nu veel contact hebben met Spring kinderopvang. Het is wel een groot gebouw als je 
iemand moet zoeken, maar voor de kinderen is dat geen probleem. Zij vinden de trappen maar al te 
stoer.” 
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Het is nu nog niet te zien, maar in het gebouw dat lange tijd dienst heeft gedaan als 
gemeentehuis van Sevenum zal binnenkort basisschool De Dobbelsteen worden gevestigd. De 
verbouwing is al begonnen.

Om dit te vieren, zullen dinsdag 10 mei rond 13.30 uur alle kinderen van de school naar de nieuwe 
locatie gaan, om daar een 'Dobbelsteengedenksteen' in te metselen. Voor de eerste keer zal het 
schoollied klinken bij de nieuwe school. Bovendien hebben alle groepen creatieve werkstukken 
gemaakt over de bouw die in de nieuwbouw een plekje krijgen. Aansluitend gaan de kinderen op 
school aan de slag met het thema 'bouw'. Dit project wordt op 21 juni afgesloten met een grote 
sponsorloop. Behalve basisschool De Dobbelsteen zullen meerdere voorzieningen voor kinderen en 
hun ouders zich in het gebouw vestigen.
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