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Het zal naar verwachting nog een maand of acht duren voordat Adelante in Houthem weer 
operationeel is. Afbeelding: Rob Oostwegel 

Het gros van de leerlingen van het door de watersnood zwaar getroffen 

Adelante Kind & Jeugd kunnen na de vakantie terecht in het voormalige 

schoolgebouw van Stella Maris in Valkenburg. 

De zorgorganisatie heeft donderdagmiddag groen licht gekregen van de 

gemeente Valkenburg aan de Geul om het pand te betrekken. Adelante verzorgt 

in Houthem speciaal onderwijs en revalidatie voor zo’n 320 kinderen met een 

beperking. 

Onderwater 

Het complex aan de Onderstestraat in Houthem kwam bij de watersnood van 

drie weken geleden volledig onder water te staan. De schade loopt in de 

miljoenen en het gaat naar verwachting nog ruim een half jaar duren voordat 

alles weer op orde is. 



Tot die tijd kunnen de lagere school- en voorgezet onderwijsklassen terecht in 

het voormalige Stella Maris-pand aan de Keelstraat in Valkenburg. Het gaat dan 

om zo’n 290 van de in totaal 320 leerlingen. Het schoolgebouw in Valkenburg 

staat sinds kort leeg omdat de leerlingen voor het komende schooljaar allemaal 

zijn overgegaan naar de Stella Marislocatie in Meerssen. Het pand had nog geen 

nieuwe bestemming. 

Puzzel 

Adelante gaat onmiddellijk aan de slag in het nieuwe, tijdelijke onderkomen. 

„Het is nog een hele puzzel”, geeft Ingrid Theunissen van Adelante toe. Er 

moeten bijvoorbeeld verzorgings- en therapieruimten ingericht worden, de ICT 

moet weer ‘in de lucht’ geholpen worden en er moeten kleine aanpassingen 

verricht worden, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van beugels op toiletten. 

Bovendien is het gebouw met verdiepingen. „We moeten een oplossing 

verzinnen voor leerlingen die in een rolstoel zitten of minder mobiel zijn”, zegt 

Henri Plagge, voorzitter van de raad van bestuur. „Hier en daar zijn de 

hoogteverschillen op te vangen met een hellingbaan. Maar we moeten ook 

denken aan het plaatsen van plateauliften.” 

Adelante gaat ervan uit dat de leerlingen over een paar weken, bij aanvang van 

het volgende schooljaar, meteen in Valkenburg terechtkunnen. 

Peuters 

Voor een paar kleuterklassen en therapeutische peutergroepen is de 

zorginstelling nog op zoek naar een tijdelijk onderkomen. Volgens Plagge 

liggen er een paar opties op tafel. Volgende week verwacht hij daarover meer 

duidelijkheid. De revalidatiegroepen werden vlak na de overstroming al 

ondergebracht in de vestiging van Adelante in Hoensbroek. 

 


