sociaalteamroerdalen
Volg ons op Facebook

Vrijwilligersinloop

Steuntje in de rug

Volgt u onze Facebookpagina Sociaal Team Roerdalen al?

Zet u zich in voor een ander of voor uw buurt? Of zou u dat

Heeft u een beperking of bent u chronisch ziek? Dan kan

Hier leest u meer over ons werk. Ook delen wij informatie

graag willen doen? Loop eens binnen bij de vrijwilligersinloop.

het regelen van uw dagelijkse leven ingewikkeld zijn.

over leuke activiteiten zoals 'op de koffie bij' en de

Wij helpen u op weg. Iedere woensdag tussen 10.00 uur en

Kunt u hulp gebruiken? Neem contact op met de cliënt-

mobiele ontmoetingsplek Amigos.

13.00 uur, Schoolstraat 3 in Vlodrop.

ondersteuner van ons team, Meike Breuer. Dat kan via
sociaalteam@roerdalen.nl of bellen via 0475 538 888.

uitgelicht

drie vragen aan Roos van Kessel over

Wij zijn er voor ú!

Ouderenwerk

voor u kan betekenen? In deze speciale uitgave leest u er

Wat doet een coördinator
ouderenwerk?

meer over. Kort gezegd zorgen wij ervoor dat iedereen in

Binnen het Sociaal Team houd ik me

Roerdalen kan blijven meedoen. Lukt het zelfstandig

bezig met het welzijn van onze se-

Bent u benieuwd naar wat het Sociaal Team Roerdalen

wonen niet goed? Heeft u hulp nodig bij uw geldzaken?

nioren. Ik help mensen om zo lang

Wilt u advies over de opvoeding van uw kinderen? Wij

mogelijk thuis te blijven wonen. En
zo veel mogelijk zelf te blijven

staan voor u klaar en helpen u graag op weg.

doen. Hiervoor geef ik advies over

Voor al uw vragen

In gesprek

praktische zaken. Of ik regel dat mensen met een beetje hulp
van onze wijkverpleegkundigen thuis kunnen blijven wonen.

Wij kunnen u helpen bij allerlei praktische zaken. Denk

Als u ondersteuning nodig heeft, voeren wij een persoonlijk

bijvoorbeeld aan het huishouden, opvoeding, geldzaken,

gesprek met u. Wij bekijken dan samen met u wat nodig is.

zorgmaterialen, vervoer, mantelzorg of dagbesteding. Maar

Misschien kunt u dingen zelf met een hulpmiddel. Of zijn er

de medewerkers staan ook voor u klaar als u zich eenzaam

mensen in uw omgeving die u kunnen helpen. Wij kijken ook

Met welke vragen kunnen
inwoners bij jullie terecht?

voelt of behoefte heeft aan een goed gesprek. Ook met een

of u misschien geholpen bent met algemene hulp. Denk aan

Ik krijg de meest uiteenlopende vragen. Ik probeer eerst

goed idee voor uw buurt of dorp kunt u bij ons terecht.

een boodschappendienst, klussendienst of huiskamerproject.

te achterhalen wat iemand precies nodig heeft. Soms is dat

Is er professionele hulp nodig? Dan schakelen wij die in.

iets anders dan waarvoor hij of zij belt. Dan blijkt tijdens een

Ons team bestaat uit professionals van verschillende zorg-

Ontmoeting

eenzaam is. Dan verwijs ik naar de Huiskamer Plus of een

en welzijnsorganisaties. In het team werken onder andere

Ons motto is: geluk zit in de ontmoeting. Daarom gaan

Eetpunt. Of ik regel een maatje.

Eén ingang

gesprek over een scootmobiel bijvoorbeeld dat iemand

een wijkverpleegkundige, een jeugd- en gezinswerker, een

we, nu het weer kan, zoveel mogelijk de dorpen in om u

Wmo-deskundige en een maatschappelijk werker. Wij ken-

persoonlijk te ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens een van de

Hoe kan ik jullie bereiken?

nen de mogelijkheden die er in Roerdalen zijn en adviseren

themabijeenkomsten. Of kom op de koffie bij ons tijdens het

Bel 0475 538 888 en vraag naar het Sociaal Team. Mailen kan ook:

u hierover. U heeft altijd één contactpersoon en hoeft dus

koffierondje in de dorpen.

sociaalteam@roerdalen.nl. Of kom langs tijdens het spreekuur.

niet bij allerlei afzonderlijke organisaties aan te kloppen.

We hopen u snel te ontmoeten! Sociaal Team Roerdalen

Roos van Kessel is coördinator ouderenwerk van het Sociaal
Team Roerdalen

in beeld

actueel

Frits Nijskens is mantelzorger

In contact

Frits Nijskens uit Sint Odiliënberg is mantelzorger. Hij heeft laatst deelgenomen aan een lotgeno-

Heeft u een vraag voor ons of wilt u meer informatie? Of heeft u wensen of ideeën voor

tenbijeenkomst. Dit was erg waardevol. Frits hoorde verhalen van anderen en kreeg tips. Dat heeft

uw dorp. Wij staan voor u klaar!

hem gesterkt. Als mantelzorger heeft u misschien ook vragen of zorgen. U kunt met uw vragen
terecht bij de mantelzorgondersteuner van het Sociaal Team, Björn Maessen via 0475 538 888.

Telefoon of e-mail
Stuur een e-mail naar sociaalteam@roerdalen.nl. Of bel met 0475 538 888 en vraag naar
het Sociaal Team Roerdalen. Bellen kan van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot
17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Bezoek ons spreekuur
U bent ook van harte welkom tijdens onze spreekuren:
• Maandag van 13.30 tot 16.00 uur: Groene-Kruis gebouw, Nieuw Holsterweg 38, Posterholt
• Dinsdag van 16.30 tot 19.00 uur: Roerparel, Schaapsweg 24, Sint Odiliënberg
• Donderdag van 09.30 tot 12.00 uur: De Harch, Kloosterstraat 30, Herkenbosch
Een afspraak maken is niet nodig. Wij houden rekening met de coronamaatregelen.

sociaalteamroerdalen
Themabijeenkomsten weer van start

We doen het samen!

Zelfstandig wonen

Nu het weer kan, organiseren we weer themabijeen-

Kunt u wel wat hulp gebruiken? Of wilt u iemand anders

De wijkverpleegkundigen van het Sociaal Team helpen

komsten. Onder andere over eenzaamheid, mantelzorg

in Roerdalen helpen? Word dan lid van onze Facebook-

u prettig wonen met een beetje hulp. Een eenvoudig

en vrijwilligerswerk. Kijk voor actuele bijeenkomsten op

groep Roerdalen Samen. Zó komen wij in deze lastige tijd

hulpmiddel kan uw dagelijkse leven al gemakkelijker

www.facebook.com/sociaalteamroerdalen. Komt u ook?

dichter bij elkaar!

maken. Denk aan de Druppelbril waarmee u uw ogen
druppelt. Of de Medido die medicijnen aanreikt.

uitgelicht

drie vragen aan Janou Wolfhagen over

CJG: opvoeden doe je niet alleen!

Hulp bij geldzorgen

ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn of haar kind. Een

Waar kunnen inwoners
met geldzorgen terecht?

kleuter die moeite heeft met inslapen. Een boze puber die in

Veel mensen hebben moeite met

zijn eigen wereldje zit. Of misschien vermoedt u dat uw kind

hun administratie en financiën. Ze

gepest wordt op school. Het Centrum voor Jeugd en Gezin

krijgen brieven waar ze geen raad

(CJG) is er voor ouders én kinderen en jongeren die vragen

mee weten en de facturen stape-

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Elke

len zich op. Soms zijn er schulden.

hebben over opvoeden en opgroeien.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Sociaal Team Roerdalen

(AMW) kan hierbij helpen. AMW is een van de organisaties die

Esther Bovens vertegenwoordigt het CJG binnen het Sociaal

deelneemt aan het Sociaal Team Roerdalen.

Team Roerdalen, samen met collega Pim van Blerk. “In elk
gezin is wel eens iets aan de hand. Vaak kunnen ouders dat

“Samen met Oké Roerdalen organiseren we een Speel-o-theek.

Hoe werkt het?

zelf oplossen maar soms lukt dat niet,” vertelt Esther. “Als

Daar kunt u speelgoed lenen of kopen voor een klein bedrag.

Geldzorgen verdwijnen pas als je ze aanpakt. Daarom helpen we

mensen via het Sociaal Team Roerdalen bij ons terecht

In sommige gevallen is het zelfs gratis. De Speel-o-theek is ook

mensen met het krijgen van overzicht. Het is belangrijk dat zij hun

komen, zijn we voor hen een luisterend oor. We denken met

een plek waar ouders én kinderen elkaar kunnen ontmoeten.

financiële situatie onder ogen zien. We helpen hen de regie terug

de ouders en eventueel het kind mee over mogelijke oplos-

Verder hebben we webinars over allerlei onderwerpen, zoals

te krijgen. Dat doen we via individuele begeleiding of een cursus.

singen. Soms kunnen we die zelf bieden. Bijvoorbeeld met

scheiden en samengestelde gezinnen en het puberbrein. Met

een weerbaarheidstraining voor een kind dat wordt gepest.

Bibliorura doen we een project over communicatie met peuters

Wat doet het AMW nog meer?

Als er meer nodig is, verwijzen we naar het CJG.”

en kleuters: Welkom kleintje in Roerdalen.”

Wij ondersteunen op allerlei gebieden. Denk aan persoonlijke

Activiteiten

Contact

en verwerking. Naast persoonlijke begeleiding organiseren we

ontwikkeling, vriendschappen, relaties, ruzie, geweld, verlies
Maar Esther en Pim doen meer dan dat. “We verzorgen ook

U kunt bij het Sociaal Team terecht voor algemene informatie

een groot aantal cursussen. Kijk voor het actuele aanbod op

gastlessen op basisscholen. Bijvoorbeeld over sociale vaardig-

of een goed gesprek. Is er meer nodig? Kijk dan eens op de

www.amwml.nl/cursussen.

heden, pesten of de overstap naar de brugklas,” zegt Esther.

website van het CJG: www.cjgml.nl. Of bel 0800 43 88 300.

Janou Wolfhagen is maatschappelijk werker van het Sociaal
Team Roerdalen

in beeld

actueel

Vrijwilligers gezocht voor bus-project Amigos

Op de koffie bij

Een jaar geleden ging het bus-project van start. Een mobiele ontmoetingsplek voor jong en

Maak een praatje met leden van het Sociaal Team Roerdalen en drink gezellig een kopje koffie. U

oud. De bus wordt samen met jongeren opgeknapt. De buitenkant heeft inmiddels een nieuw

vindt ons in 2021 in alle dorpen van Roerdalen. We komen ook bij u in de buurt. Komt u ook?

jasje. We zijn nog op zoek naar handige Harry’s voor de binnenkant. Bel voor meer informatie
met de jongerenwerker van het Sociaal Team Roerdalen, Ken Loete via 0475 538 888.

8 juli

Jan Linders

Herkenbosch

22 juli

Action

Herkenbosch

5 augustus

Markt

Melick

19 augustus

Markt

Melick

2 september

Plus

Posterholt

16 september

Stichting Oké Roerdalen Posterholt

30 september

De Beuk

Posterholt

14 oktober

Coop

Montfort

28 oktober

Dorpshuis

Montfort

11 november

Aldi

Vlodrop

25 november

Aldi

Vlodrop

9 december

Plus

Sint Odiliënberg

23 december

Plus

Sint Odiliënberg

De koffie staat klaar van 15.00 tot 17.00 uur.

