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Secretariaat 
Door de ontwikkelingen mbt Corona Hulp Weert wordt de telefoondienst momenteel niet 

bemand door team ondersteuning. Het secretariaat is ondertussen bezig met het 

afronden van enkele interne grotere administratieve klussen. Ook brengen zij de 

processen en vragen met betrekking tot ons ruimteverhuurprogramma I-reserve 

in kaart en ronden zij de actielijsten van bedrijfsnoodplannen (BNO) af.  

 

Management en staf 
In de afgelopen weken hebben management en staf ondanks alle crisistaken ook veel 

andere lopende managementzaken afgehandeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

werkprogramma 2020 van Punt Welzijn en de jaarrekening en verantwoording 2019 voor 

de gemeente. Manager Theo is bezig zijn werkzaamheden af te ronden en over te dragen. 

Verder staat het contact met samenwerkingspartners en intern met teams en 

medewerkers in deze periode hoog op de to do lijsten. Ook is er iedere ochtend overleg 

met de Corona werkgroep over Corona Hulp Weert en alles wat daarmee samenhangt. 

 

Opgroeien 
Behoefte aan continuïteit 

Verschillende basisscholen geven aan dat zij toch behoefte hebben aan de programma’s 

VVE-Thuis en Opstap. Ook de deelnemers hebben behoefte aan continuïteit. We kijken 

nu per school en per deelnemersgroep op welke manier deze programma’s door kunnen 

gaan. Deelnemers van Opstap hebben deze week, na een telefoontje vooraf, Opstap 

boekjes ontvangen van onze medewerkers. Deze zijn enthousiast ontvangen; uiteraard 

blijven we buiten en houden we passende afstand.  

 

Taalestafette filmpjes 

Voor de Taalestafette zijn er verschillende filmpjes opgenomen, waarbij kinderen op 

speelse wijze uitleg krijgen over het Coronavirus. Deze filmpjes sturen we via Whatsapp 

naar de gezinnen.  

 

Zie hieronder een foto van de bezorging van de boekjes:  

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
Jongerenwerk 
Afgelopen week hebben we jongeren weer online op Social media en via de telefoon 

opgezocht om te vragen hoe het met ze gaat. Via Whatsapp, Instagram, Skype en 

Houseparty kunnen we makkelijk verbinding maken. Maar we deden meer:  

 

Videosessie “Jongerenwerk in tijd van Corona”  

Donderdag 2 april deden we mee met een landelijke videosessie met 150+ 

jongerenwerkers. Jongerenwerk in tijden van Corona was het thema.  

 

Ambulant 

Afgelopen week zijn we diverse keren de straat op gegaan en hebben we gesproken met  

de jongeren die we tegenkwamen, uiteraard op gepaste afstand. We zien weinig 

jongeren op straat hangen en dat is een teken dat de meeste jongeren zich aan de 

maatregelen houden. We stemmen af met de politie en BOA’s over de rondes die we 

maken. Voorlopig is het nog gebleven bij waarschuwingen. 

 

Skere Tijden -Jongerenplatform 

Het platform krijgt al flink wat volgers op Facebook en Instagram. De ambassadeurs 

houden ook de nieuwsberichten in de gaten rondom jongeren en corona. Ze willen hier 

ook aandacht aan besteden in hun berichten op het platform. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329308-jongeren-acuut-in-geldproblemen-door-

coronacrisis.html. @skeretijden_weert – volg ons en deel vooral met jongeren of ouders 

met jongeren. 

 

Online challenges #HangOutChallenge 

Vorige week was de challenge “sporthelden moves”, waarbij Lotte haar heldin Sanne 

Wevers nadeed. Een knappe move op een evenwichtsbalk in de huiskamer! Zij heeft een 

bluetooth box gewonnen. 

 

 
 

 

  

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329308-jongeren-acuut-in-geldproblemen-door-coronacrisis.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329308-jongeren-acuut-in-geldproblemen-door-coronacrisis.html


 

 

 

 
 

Gezonde leefstijl 
Nieuwe beweegchallenge voor kids 

De bingokaart met 70 sport- en beweegchallenges zit helemaal vol en dat betekent dat 

we zijn gestart met een leuke nieuwe challenge. We zitten immers nog steeds thuis en in 

beweging blijven is ontzettend belangrijk. De nieuwe challenge kunnen de kinderen weer 

alleen doen of samen met hun gezinsleden. Het slangen en ladderspel is door ons 

omgetoverd tot een waar sportspektakel met allerlei leuke beweegopdrachten. Klik hier 

voor alle info. 

 

Thuis in beweging komen 

In samenwerking met Wonen Limburg gaan we kijken hoe wij kinderen, volwassenen en 

ouderen in beweging kunnen krijgen die in de accommodaties van Wonen Limburg 

wonen.  

 
Nieuwkomers  
Afgelopen week is de aandacht vooral uitgegaan naar het bekijken van mogelijkheden 

om de begeleiding van nieuwe cliënten weer op te pakken.  

 

Mantelzorgondersteuning 
We hebben nog altijd contact met mantelzorgers, via onze huidige contacten, maar ook 

via Corona Hulp Weert. Ook zijn er ontwikkelingen gaande om mantelzorgers in deze 

situatie te ontlasten. Zo heeft PML een brief ontwikkeld die wij kunnen uitreiken als 

verklaring dat iemand voor het verlenen van essentiële mantelzorg de grens tussen 

België en Nederland over moet. 

 

Samen leven 
Corona Hulp Weert 

Samen met Buro Beeldvang en de Rotary Weert Land van Horne hebben we kaarten 

ontworpen die nu huis aan huis verspreid worden in Weert. Mensen kunnen dmv die 

kaarten aan elkaar kenbaar maken dat ze een hulpvraag of hulpaanbod hebben. Op de 

kaart voor hulpvragers verwijzen we naar een QR code voor vertaling van de tekst. Via 

de QR code kom je op de website van Punt Welzijn uit op deze pagina, die ze dan zelf 

kunnen laten vertalen via google translate.  

 

 

 

 

https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/nieuw-vanaf-8-april-sport-slangen-en-ladders-spel/
https://www.puntwelzijn.nl/vraaghulptijdenscorona/


 

 

 

 
 
Ondersteuning verenigingen 
Er vindt overleg plaats door de mensen van vrijwillige inzet en gezonde leefstijl met de 

gemeente Weert en Huis voor de Sport. Doel is om verenigingen in Weert op korte 

termijn goed te kunnen ondersteunen bij hun eventuele problemen in verband met de 

coronasituatie.  

 

Communicatie 
Om de informatie over corona op onze website te bundelen is een nieuw menu-item 

Corona aangemaakt. Deze is hier te vinden (bovenste roze menubalk). Komende week 

hangen we onder dit menu-item diverse pagina’s die een directe link hebben met de 

huidige coronasituatie.  

https://www.puntwelzijn.nl/corona/

