
 

 

 
 
 
 
 

Externe Nieuwsbrief Punt Welzijn (23 april 2020) 
 

In deze vierde nieuwsbrief vind je weer een update van onze werkzaamheden en 

uitdagingen in coronatijd.  

 

Door de start van de scholen na de meivakantie en de versoepeling van regelingen voor 

het sporten voor kinderen en jongeren zullen diverse teams hun dienstverlening hierop  

aanpassen. De nieuwe regeling geeft nog geen aanleiding om ons kantoor alweer meer 

open te stellen maar uiteraard worden hiervoor wel alvast plannen gemaakt.  

 

Accommodaties 
Vanuit onze accommodaties wordt ook alvast gezocht naar manieren om straks de 1,5 

meter- regeling in te passen bij onze accommodaties en activiteiten.  

 

Opgroeien 
Scholen open 

Naar aanleiding van het nieuws dat de scholen weer (gedeeltelijk) open gaan voor de 

basisschoolkinderen gaan we ons goed oriënteren op de mogelijkheden ten aanzien van 

het aanbieden van activiteiten. Daarbij zullen we aansluiten op de behoefte van de 

verschillende scholen.  

 

Beeldbellen met gezinnen 

Door een gezin is gevraagd of we het project “Spelen met Taal” kunnen aanbieden via 

beeldverbinding of door middel van YouTubefilmpjes. Dit gaan we verder vormgegeven. 

 

Gezin Gezien in coronatijd 

Ook in deze tijd is er nog steeds vraag naar vrijwillige ondersteuning voor opvoedkundige 

vraagstukken. Door middel van beeldverbinding hebben we bijvoorbeeld afgelopen week 

contact gehad met het CJG, Anacare en een gezin om te achterhalen welke hulpvraag er 

lag voor het project Gezin Gezien. Dus, ook al kunnen we geen huisbezoeken doen, op 

deze manier kunnen we nog steeds gezinnen de ondersteuning bieden die zij nodig 

hebben! 
 

Jongerenwerk 
De afgelopen weken hebben we contacten onderhouden met scholen en hoe we voor 

elkaar en de jongeren iets kunnen betekenen.  

 

Ambulant 

We blijven de straat op gaan om met jongeren op gepaste afstand in gesprek te gaan. 

Hierbij hebben we ook goed contact met de politie en de BOA’s over welke signalen er 

zijn van overlast. Dit hoeft natuurlijk niet alleen overlast te zijn door jongeren, het 

kunnen ook volwassenen zijn die het binnen zitten zat zijn. Over het algemeen houden 

de jongeren zich aan de maatregelen ook al is het vermoeiend en saai om binnen te 

blijven. 

 

Flyer jongerenwerk in Coronatijd 

We hebben de jongeren die een Hang Out Card hebben een flyer per post gestuurd 

waarin we ze laten weten dat we ze niet vergeten zijn. We zijn dan wel dicht, maar niet 

uit beeld.  



 

 

 
 

 

 

 

Online challenges #HangOutChallenge 

We zijn alweer 2 challenges verder. Hieronder het resultaat van de challenge “Thuis 

talenten”, Babet heeft haar talenten op de trampoline gecombineerd met yoga poses. 

Daarna volgde de Challenge ‘Heel Hang Out Bakt’. We daagden de jongeren uit iets 

lekkers te bakken en te delen met ons.  

 

 

 
 
 

  



 

 

 

 
 

Gezonde leefstijl 
Koningsspelen: 

We hebben rondom de periode van de koningsspelen een aantal activiteiten gedaan: 
1. We daagden kinderen en hun ouders uit om vanuit huis mee te doen met de 

aangepaste koningsspelen vanuit huis. We vroegen hen een filmpje of foto via 

facebook of mail te sturen. De winnaar maakten we 20 april bekend en deze 

ontvangt een cadeaubon van €15,- te besteden bij Colada Weert. 

2. We hebben in samenwerking met team opgroeien koningsspelenpakketjes voor 

thuis gemaakt. Deze hebben onze collega’s van team opgroeien uitgedeeld bij de 

gezinnen.  

3. We hebben in samenwerking met de noodopvang van onderwijs in Stamproy op 

20 april mini-koningsspelen georganiseerd. Wethouder Martijn van de Heuvel 

heeft ook nog een bezoekje gebracht en fanatiek meegedaan met de sportieve 

spelletjes. 

 

 

Bewegen bij accommodaties Wonen Limburg 

In deze speciale tijd moeten we veel binnen blijven en dat betekent vaak dat mensen te 

weinig bewegen. Daarom gaan we nu elke dinsdag- en donderdagmiddag langs bij drie 

woonaccommodaties van Wonen Limburg en brengen we alle bewoners (van jong tot 

oud) in beweging met een leuke beweegactiviteit op muziek.  

 

 
 

 

(sport)Verenigingsondersteuning  

De combinatiefunctionarissen sportvereniging gaan samen met team vrijwillige inzet 

Weerter verenigingen (sport, cultuur enz) benaderen. Onze belangrijkste vraag is: hoe 

gaat het met de vereniging in deze coronatijd (waar lopen ze tegenaan, hebben ze advies 

of ondersteuning nodig, hebben ze ergens zorgen over)? Vervolgens geven we waar 

mogelijk informatie en advies of verwijzen we door naar regelingen, de gemeente of 

andere instanties. Op de website van Punt Welzijn houden we ook regelingen en tips bij 

voor verenigingen, zie deze link. Ook attenderen wij de verenigingen erop dat ze nu 

dingen kunnen oppakken waar normaal niet veel tijd voor is, en uiteraard ondersteunen 

we hierbij waar nodig (denk aan het opstellen of wijzingen van vrijwilligersbeleid).  

 

https://www.puntwelzijn.nl/voor-wie/vrijwillige-inzet/ondersteuning-verenigingen-incoronatijd/


 

 

 

 
 

Nieuwkomers  
In de 4e thuiswerkweek gebeurde ontzettend veel. Van “we gaan dit fiksen met z’n allen” 

naar “poeh, dit vraagt toch wel heel wat van ons allen” en vooral “hoe gaan we nieuwe 

statushouders/ nieuwkomers helpen onder deze bizarre omstandigheden?” 

 

De nieuwkomers die momenteel in een coachingstraject zitten, worden ondersteund door 

een vrijwillige coach en sommigen hebben zelfs nog contact met een taalbegeleider van 

team Nieuwkomers. Dit betekent dat zij met vragen terecht kunnen bij hun coach die op 

zijn beurt weer ondersteuning krijgt van de coördinator van Nieuwkomers, Tanja: “Ik 

bekijk om welke hulpvraag het gaat en bekijk dan samen met de coach wat het beste 

gedaan kan worden. Kan bv. Collega Elsa vanuit haar functie als spreekuurbegeleider de 

vraag oppakken omdat het over maatschappelijke ondersteuning bij vestiging gaat? Of is 

het een vraag die de gemeente Weert, de regisseur moet oppakken? Of kan ik hier zelf 

iets in betekenen omdat het gaat om maatschappelijke ondersteuning bij de coaching 

van de vrijwilliger? Ik zet dan de lijnen uit en vooral bied ik een luisterend oor aan de 

vrijwilligers. Dit deed ik de afgelopen weken ook al, maar deze week moest ook nog een 

antwoord komen op de vraag: Pakken we nieuwe cliënten op? En zo ja, hoe?” 

 

Er vond afstemming met de gemeente Weert plaats over de aanpak van nieuwe cliënten. 

Landelijk worden door de meeste gemeenten geen nieuwe cliënten opgepakt maar de 

gemeente Weert wil dit toch laten doorgaan omdat zij nog niet aan de taakstelling van 

het 1e half jaar voldoen en Wonen Limburg nu enkele woningen ter beschikking heeft. 

 

Wij willen een nieuwkomer ook nu in Coronatijd een goede start bieden en in Weert goed 

laten landen. Tanja: “Daarbij is het 1e contact tussen nieuwkomer en vrijwillige coach 

altijd van groot belang. Door dat contact voelt de nieuwkomer zich vaak gesteund en 

veilig(er). En nu zal er geen fysiek contact mogelijk zijn, niet met de coach, niet met de 

spreekuurbegeleider, niet met gemeente en niet met mij. Dit vraagt dus een andere 

manier van werken, van denken en van creatieve oplossingen die niet ten koste mogen 

gaan van de dienstverlening en dus cliënt.” 

  

De vraag is wat Punt Welzijn kan bieden aan een nieuwe cliënt zodat hij toch gekoppeld 

kan worden aan Weert en de 1e maatschappelijke opvang bij vestiging kan starten. Dit 

zal de komende tijd met elkaar bekeken moeten worden en goed afgestemd, maar 

vereiste is wel dat de nieuwe cliënten zich verstaanbaar moeten kunnen maken omdat 

het contact veelal via telefoon of app zal verlopen. Wordt vervolgd… 

 

 

  



 

 

 

 
Mantelzorgondersteuning 
Een week geleden waren er veel werkzaamheden rondom Corona Hulp Weert zoals de 

flyeractie, het bemensen van de telefooncentrale en de telefoondiensten. Daarnaast 

kunnen we voor mantelzorg nog altijd vooruit met PR zaken en is de folder ‘Respijtwijzer’ 

klaar! Bij deze folder hoort ook een website-onderdeel op onze eigen website van Punt 

Welzijn waarop je straks al het respijtaanbod kunt vinden. Deze zijn we op dit moment 

aan het maken. Hieronder alvast een voorproefje van de folder, we hopen de folder + 

websitepagina in juni te kunnen lanceren. 

 

 
 

 

Naast deze taken is er natuurlijk ook nog de ondersteuning aan  mantelzorgers. Wij 

bellen zelf regelmatig mensen op om te vragen hoe het met ze gaat, maar worden ook 

door mantelzorgers gebeld die even wat ondersteuning of een luisterend oor nodig 

hebben. Ook samenwerkingspartners raadplegen ons regelmatig voor advies rondom 

mantelzorg en ouderenadvisering. 

 

Samen leven 
Nog altijd maken mensen gebruik van de telefoondienst Corona Hulp Weert en leggen wij 

telefonisch verbindingen tussen mensen. Daarnaast zijn we steeds bezig om 

verbindingen te leggen tussen organisaties. Direct na het begin van de coronacrisis 

startte Helmie Schreurs van PSW met ‘Helpende Handjes’, hierbij zijn wij ook betrokken 

geweest. Het verhaal van Helmie en haar project lees je hier:  

https://www.puntwelzijn.nl/praktijkverhaal/helpende-handjes-voor-eten-en-contact/ 

 

Alle folders omtrent Corona Hulp Weert zijn vorige week verspreid binnen de gemeente 

Weert, daaraan hebben vele vrijwilligers en organisaties meegewerkt.  

 

Verenigingsondersteuning in coronatijd komt nu ook op gang, informatie daarover staat 

al onder Gezonde Leefstijl. Verder onderhouden we regelmatig contact met onze 

vrijwilligersgroepen.  

https://www.puntwelzijn.nl/praktijkverhaal/helpende-handjes-voor-eten-en-contact/

