
ACT Werkt!
Bergerweg 1
6063 BN Vlodrop

www.actwerkt.nl
info@actwerkt.nl
KvK 51741350

Nieuws vanaf de werkvloer: 
Er staat veel te gebeuren op de werkvloer van 
ACT Werkt! Het zou zomaar kunnen zijn dat 
het wat drukker gaat worden op kantoor, of dat 
het kantoor zelfs niet meer op de zelfde plek 
te vinden is… Wat vinden we het spannend en 
leuk, maar het is helaas nog nét te vroeg om 
met officieel nieuws naar buiten te komen…  
We beloven in de volgende nieuwsbrief meer 
duidelijkheid! 

De schijnwerper van de maand september! 
De schijnwerper van de maand september gaat naar 
speeltuin Kitskensberg te Roermond! Naast het jaarlijkse 
onderhoud is in 2013 de kantine volledig gerenoveerd. 
Op de vijf hectare grond vind je tussen de zandbakken, 
wippen, schommels en glijbanen ook complete forten, 
een tokkelbaan, een klimwand en ga zo maar door.  
Van de inkomsten probeert men jaarlijks iets nieuws aan 
te schaffen. Ook de kleintjes van ACT Werkt! hebben zich 
hier menigmaal zeer goed geamuseerd. De volwassenen 
bleken trouwens ook weer even kind te zijn in deze 
prachtige natuurspeeltuin. Wij willen deze bijzondere plek 
in Roermond extra aandacht geven omdat de speeltuin 
volledig draait op vrijwilligers, waaronder één van onze 
cliënten. Wij vinden dit uiteraard super en willen op 
deze manier graag een compliment maken naar hun 
organisatie en aanpak! 

Meer weten en lezen over speeltuin Kitskensberg?  
Ga naar: http://speeltuinkitskensberg.com

De gouden tip:
De gouden tip van de maand september is weer eens 
een boek. ACT Werkt! blijft jullie informeren over 
interessante items om te zien, horen of lezen betreffende 
onderwerpen die ons, het werkveld en daarmee ook 
onze doelgroep aangaan. Ditmaal een boek over ADHD 
en ADD. Een bestseller die verklaarbaar en praktisch 
informeert, maar zeker ook positieve kanten belicht en 
je helpt te navigeren in de medische wereld omtrent 
diagnostiek. Driven To Distraction van Edward M. 
Hallowell en John J. Ratey is de moeite waard! 
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