
 

 
 
 

 
Externe Nieuwsbrief Punt Welzijn 19 mei 2020. 

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

uitdagingen in coronatijd.  

 

Accommodaties 
Er wordt nog altijd hard gewerkt aan voorbereidingen om op korte termijn de 

accommodaties Beekcwartier, Keenter Hart en Buurtcentrum Moesel te openen, uiteraard 

volgens de dan geldende richtlijnen.  

 

Opgroeien 
Scholen 
De scholen zijn weer begonnen. Het Jeugdjournaal is zelfs langs geweest op IKC Leuken, 

waarbij een van de juffen en een aantal kinderen is geïnterviewd.  

 

Voor onze projecten houdt de nieuwe situatie in dat we deze op een andere locatie en op 

een andere manier in gaan vullen. Hoe we dit precies uit gaan voeren, wordt de 

aankomende periode duidelijk. Wat we wel weten is dat de bijeenkomsten voornamelijk 

gericht zullen zijn op de ouders en we hen ook gaan benaderen over de invulling van de 

projecten na de zomervakantie. 

 

Online activiteiten 

De online activiteiten blijven we uitvoeren, maar minder uitgebreid dan voorheen: we 

beschrijven 1 activiteit voor de kinderen en geven 1 tip aan de ouders. 

 

Taalestafette en Gezin Gezien 

De Taalestafette blijven we vooralsnog uitvoeren door middel van YouTube filmpjes en 

videobellen. Zodra huisbezoeken weer zijn toegestaan, gaan onze stagiaires en 

vrijwilligers langs bij de kinderen en hun ouders. Natuurlijk met inachtneming van de 

(RIVM) maatregelen. Dit geldt ook voor de vrijwilligers van Gezin Gezien. 

 

Jongerenwerk 
We zijn bezig te kijken naar de 1,5meter samenleving en hoe het jongerenwerk daar 

invulling in kan geven met activiteiten. Hierbij werken we samen met de 

sportcombinatiefunctionarissen. Zie bijvoorbeeld de Voetvolley activiteit voor 13+ en het 

sport en spel met jongerenwerkers voor 4-12 jarigen.   

 

Ambulant 

We stemmen wekelijks af met de Politie, BOA’s en gemeente hoe het jongerenwerk kan 

ondersteunen en het contact onderhouden met jongeren die op straat zijn. Waar het kan 

gaan we op pad en we kijken hoe jongeren zich in de tijd van versoepeling van 

maatregelen veilig houden.  

 
BINGO Challenge 

Het jongerenwerk heeft een BINGO challenge ontwikkeld waarin jongeren verschillende 

opdrachten krijgen, en hiervoor hebben we ook materialen beschikbaar gesteld. Dit alles 

om contact te houden, creatief bezig te zijn, iets voor een ander te doen of sportief jezelf 

te uiten. Een van de opdrachten is de FAWAKA challenge. In samenwerking met 

Speaking Minds & Save the Children doen we mee met de ‘Jongeren voor jongeren 

#FAWAKA #ALLESOKE actie’. Zodat jongeren van zich laten horen over wat ze nodig 

hebben, elkaar een hart onder de riem steken en er aandacht komt voor wat zij  

https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/nieuw-dagritme-online-programma-deel-9/
https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/sport-en-spel-met-jongerenwerk-voetvollyen-13-t-m-18-jaar/
https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/sport-en-spel-met-jongerenwerk/


 

 

 

 

 

belangrijk vinden in deze tijd. Er wordt jongeren gevraagd om een kort filmpje te maken 

met daarin hoe het met ze gaat, wat zij shit of juist een hit vinden aan deze periode, en 

wat hun tip is voor andere jongeren. Voorbeeld filmpje jongerenwerkers: 

https://www.instagram.com/p/B_Xel9uFrqP/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

 

Gezonde leefstijl 
Opening scholen 

Nu de scholen weer geopend zijn, zijn we vanaf 11 mei begonnen met gymlessen op 

verschillende scholen. Deze vinden plaats op buitenlocaties zoals sportvelden, grasvelden 

en schoolpleinen op en rondom de school. Ook wordt er vaak in kleinere groepen gesport 

omdat de helft van de leerlingen aanwezig is op school. 

 

Meerderweert scholen 

We geven nog geen gymlessen op de scholen die onder Meerderweert vallen. Als 

alternatief voor de gymlessen hebben we instructiefilmpjes gemaakt voor de docenten 

zodat ze toch met de kinderen kunnen beweging in de klas of op het schoolplein. 

 

Sport- & Beweegactiviteiten (4-12 jaar) 

Na de versoepeling van de maatregelen van de landelijke overheid voor de doelgroep 4-

12 jaar zijn we gestart met Sport Na School activiteiten en een Sportinstuif op de 

woensdag. Deze activiteiten vinden plaats op buitenlocaties door de hele gemeente. Hier 

het overzicht van de activiteiten; of deze link op onze website.  
 

Senioren in beweging 

Onze collega’s Chantal en Miriam gaan t/m 1 juni elke dinsdag- en donderdagmiddag 

langs bij woonaccommodaties en brengen hier de bewoners op een enthousiaste manier 

in beweging onder begeleiding van muziek.  

 

 

Nieuwkomers  
Team Nieuwkomers is druk bezig geweest met het onderhouden van contact met de 

cliënten/ nieuwkomers. Dat wil zeggen dat de vrijwillige coaches wekelijks en indien 

nodig contact hebben per telefoon of app met hun cliënten. Dit gaat over het algemeen 

goed, ook mede omdat een aantal cliënten al redelijk zelfredzaam zijn en zich kunnen 

behelpen qua taal. De meeste hulpvragen gaan over post, men snapt bepaalde brieven 

niet. De rest van het sociale leven ligt voor de meesten nog redelijk stil: geen lessen 

inburgering op locatie en aanpassingen op de werkvloer.  

 

De contacten met de gemeente vinden regelmatig plaats in een Teams meeting met 

Tanja. “We spreken dan o.a. over de invulling van de pilot VOI (Veranderopgave 

inburgering), onze klantreis en welke nieuwe cliënten we kunnen oppakken en hoe we dit 

doen. Er is namelijk nog steeds geen sprake van fysiek contact tussen cliënten en coach 

en spreekuurbegeleider Elsa. Dus alles gaat via de telefoon. We willen zorgen dat nieuwe 

cliënten een warm welkom krijgen en bekijken per situatie hoe we dat aanpakken.” 

 

Op onze website vind je onder In de Praktijk het verhaal van Renske over haar 

ervaringen met het coachen van nieuwkomers in coronatijd.  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_Xel9uFrqP/?utm_source=ig_web_copy_link
file://///UNITUS-FS01/Unitus_SSC_40000_Punt_Welzijn$/40000%20Algemeen%20Punt%20Welzijn/40490%20Communicatie/Flyers%20per%20thema/015%20Gezonde%20leefstijl/20200511%20flyer%20sport%20en%20bewegen%20tijdens%20corona.pdf
https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/extra-bewegen-voor-kinderen-in-corona-tijd/
https://www.puntwelzijn.nl/in-de-praktijk/?filter_submit=1&tax_category=10


 

 

 

 

 

Mantelzorgondersteuning 
Naast de ondersteuning aan mantelzorgers hebben we ons de afgelopen weken o.a. 

bezig gehouden met het volgende: 

- We verspreiden tweewekelijks een mantelzorgnieuwsbrief, omdat er nu veel 

ontwikkelingen zijn die mantelzorgers aangaan en we hen van het laatste nieuws 

willen voorzien.                                                 
- We hebben voor het eerst online een workshop ‘mantelzorg in balans’ aangeboden 

i.s.m. Algemeen Maatschappelijk Werk. Hieraan namen 3 mensen deel. Dit was 

een zeer positieve ervaring. Deelnemers gaven aan het als positief te ervaren om 

op deze manier en zeker in deze tijd andere mantelzorgers te bereiken. Het 

gevoel dat je er alleen voor staat is groter dan ooit en dan is het fijn om mensen 

te spreken die in eenzelfde situatie zitten. Ook werd genoemd dat het een 

uitkomst kan zijn voor mantelzorgers die moeilijk weg kunnen vanwege de zorg 

voor hun naaste. 

- We krijgen regelmatig signalen/knelpunten te horen van mantelzorgers. Deze 

spelen we door naar de ketenpartners die hierin iets kunnen betekenen. 

- De voorbereidingen voor de Week van de Jonge mantelzorg zijn klaar. We zetten 

in juni vooral in op bewustwording en bekendheid voor deze doelgroep. In oktober 

zal er nog eens aandacht zijn voor jonge mantelzorgers, we hopen dan ook 

activiteiten aan te kunnen bieden. 
- We hebben een filmpje uitgebracht om de waardering uit te spreken naar alle 

mantelzorgers.                                                         
 

Samen leven 
Corona Hulp Weert 

Wat op maandag 16 maart begon als een geïmproviseerde hulplijn is in twee maanden 

tijd geëvolueerd in een goed draaiende dienst die zijn meerwaarde duidelijk heeft laten 

zien: 300 coronagerelateerde telefoontjes, 300 aangemelde vrijwilligers, 40 matches 

tussen vrager en aanbieder en het bijhouden van de bijbehorende Faceboekgroep met 

2000 leden. Daarnaast tientallen vrijwilligers die zich hebben ingezet of nog inzetten voor 

coronagerelateerde initiatieven.  

 

Initiatieven die zijn opgezet  
De bereidheid om elkaar bij te staan is na een aantal weken nog steeds erg groot. Naast 

de grote aantallen mensen die elkaar op individueel niveau helpen zijn er ook een aantal 

initiatieven opgezet met ondersteuning van Punt Welzijn:   

- ‘Message in a Bottle’, van een betrokken inwoonster van Weert; er zijn honderden 

wenskaarten en  tekeningen verzameld via de verzamelboxen die te vinden zijn 

bij de Weerter supermarkten en bij Punt Welzijn.  

- ‘Hartverwarmertjes’ door vrijwilligers van het Toon Hermanshuis; zij maken ruim 

500 mooie hartjes van vilt met een kaart om de ouderen van Weert een hart 

onder de riem te steken.  

- De actie ‘Woorden voor Weert’ van CMR Rijmpjes (www.woordenvoorweert.nl)  

brengt vrijwilligers de door inwoners van Weert bestelde troostende rijmpjes rond. 

De opbrengst van de actie wordt geschonken aan het personeel van het SJG en 

Land van Horne.  
- De Dorpsraad Stramproy organiseerde samen met de Jeugddorpsraad en andere 

vrijwilligers een ‘Veurdeur Brunch’. Driehonderd ouderen die door de maatregelen 

nauwelijks de deur uit konden of mochten kregen een brunchpakket 

aangebonden.  
 
 

https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/week-van-de-jonge-mantelzorger/
https://www.puntwelzijn.nl/mantelzorg/punt-welzijn-bedankt-mantelzorgers/
http://www.woordenvoorweert.nl/


 

 
 
   

 
                                              Hartverwarmertjes 

 

 

Buurtcirkel 

In januari 2020 heeft gemeente Weert aan Punt Welzijn en MetGGZ gevraagd om de 

methodiek van buurtcirkel in Weert te organiseren. Buurtcirkel is een sociaal netwerk dat 

mensen met een ondersteuningsvraag in buurt en wijk met elkaar verbindt. Samen met 

onze netwerkpartners kijken we nu al naar deelnemers die graag hun sociale netwerk 

zouden willen uitbreiden. En dan is het zaak eea binnen de ‘1,5 meter samenleving’ vorm 

te gaan geven. Klik op de link voor meer informatie. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBQAJMLYIgE 

 

Verenigingsondersteuning  

Er is de afgelopen weken ook flink ingezet op de juiste informatievoorziening voor 

vrijwilligersorganisaties op het gebied van maatregelen, tips en adviezen. Er wordt actief 

contact gezocht met de organisaties om te inventariseren wat er speelt. In het begin 

hoorden we veelal dat het allemaal wel losliep én dat er veel onzekerheden waren over 

wanneer ze weer open konden. Nu horen we enerzijds enthousiaste sportverenigingen 

die bezig zijn met starten van hun activiteiten, en anderzijds verenigingen die nog steeds 

aan het wachten zijn wat de toekomst hen zal brengen.  

 

Een thuiswerkdag van.. 
We zijn nog bijna allemaal volledig thuis aan het werk. Hoe ziet zo’n dag er nou uit van 

één van onze collega’s? Pauline geeft op onze website in ‘In de praktijk’ een inkijkje! 

https://www.youtube.com/watch?v=DBQAJMLYIgE
https://www.puntwelzijn.nl/praktijkverhaal/een-werkdag-in-coronatijd-van-een-mantelzorgondersteuner/

