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Informatie over Wmo, jeugd, werk en inkomen

Haar naam is Resie Jennissen. Ze is geboren in Echt en groeide op
in Maastricht. Sinds 1996 woont ze in - zoals ze zelf zegt - ‘het
prachtige Nederweert’. Vanaf 2010 samen met Bart van
Ganzewinkel. De meeste mensen kennen haar als Resie van de
gelijknamige kaasshop aan de Lambertushof. Als middenstander,
wilde ze ook een sociale taak vervullen in deze gemeente. En met
die wens start zij het inloopcafé. Een vrijwilliger die zich belangeloos
inzet voor de Nederweerter samenleving.

Je inzetten voor
de Nederweerter
samenleving

Resie Jennissen; vrijwilliger in hart en nieren

“Met mijn Mulodiploma op zak ging ik als
administratief medewerkster werken bij de
toenmalige Boerenleenbank in Meerssen”, vertelt
Resie. “Na 25 jaar heb ik een carrièreswitch
gemaakt en ben ik, in mijn zoektocht naar een
geschikte locatie voor een eigen kaaswinkel, in
1996 in Nederweert terecht gekomen.”

Groeiende wens

In haar tijd als middenstander hoorde Resie veel
verhalen van klanten. Meestal leuke en
humoristische, maar soms ook verdrietige verhalen
over ziekten, overlijden en eenzaamheid. “Hierin
probeerde ik mensen een hart onder de riem te
steken en een luisterend oor te bieden. Maar mijn
winkel was daar niet altijd de meest geschikte plek
voor. Ook in mijn rol als penningmeester bij de
Zonnebloem, merkte ik dat mijn hart meer uitging
naar het ondersteunen en begeleiden van de
deelnemers.”

Inloopcafé van start

“In die tijd is mijn wens ontstaan”, vervolgt Resie.
”Om na mijn werkzame leven een leuk gezellig
inloopcafé op te starten voor alle inwoners van de
gemeente Nederweert. In contact met Harold van
der Haar, van de gemeente Nederweert, bleek dat
ontmoetingscentrum De Gunnerij zou starten aan
de Lambertushof 2 in Nederweert. Door bij hen aan
te sluiten, kon ik mijn wens in vervulling laten gaan.
Zo run ik vanaf 1 juli elke dinsdagmiddag het
inloopcafé bij de Gunnerij”, aldus Resie.

En verder

Verder geniet Resie van haar functie binnen de
geweldige groep vrijwilligers van het eetpunt
“Ontmoeten doet groeten” die elke dinsdag een
driegangendiner serveert voor senioren en mensen
met een beperking in de Pinnenhof. Ook is zij 1 keer
per maand maatje voor een cliënt van PSW. “Mijn
inspiratie om vrijwilligerswerk te mogen doen voor
de kwetsbare medemens, onze ouderen, mensen
met en zonder beperking, maakt mijn leven
zinvoller. Als zij genieten van de mooie momenten
die je als vrijwilliger kunt bieden, schept dat een
enorme voldoening”, aldus Resie.

taalcoaching op maat

Moeite met lezen?
Eén op de negen mensen in Nederweert, heeft
moeite met het lezen van bijsluiters van
medicijnen, met veiligheidsvoorschriften bij
apparaten of met (het invullen van) formulieren. De
gemeente Nederweert wil daar wat aan doen met
het project ‘Taalcoaching op maat’. Mart Willems,
werkzaam bij het Bibliocenter en sinds 1 mei
trekker van het project, legt uit.
“De gemeente Nederweert is samen met het
Bibliocenter het taalproject gestart”, vertelt Mart.
“Dit project helpt mensen met het beter leren lezen
en schrijven door o.a. voorleesactiviteiten aan huis,
taalcursussen en computercursussen. We werken
binnen dit project samen met het onderwijs, de

kinderopvang en alle (vrijwilligers)organisaties
die kunnen helpen.”
Het project heeft ook aandacht voor het
leesgedrag van kinderen. “Daarom attenderen
we ouders op het gratis lidmaatschap voor
kinderen bij het Bibliocenter”, aldus Mart.
Contact
Wilt u meer weten? Bel dan met Bibliocenter
088-2432010 of mail met Mart Willems,
m.willems@bibliocenter.nl of Toos Jenniskens
(taaldocent) c.jenniskens@bibliocenter.nl

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt
In 2017 startten de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, de Risse Groep, Werk.Kom,
Wonen Limburg, Woningvereniging Nederweert en Stramproy en Prio Verve het project ‘Kansrijk in
de Wijk 2.0’. Kandidaten die deelnemen aan het project verkleinen hun afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor de kans op doorstroom naar een betaalde baan groter wordt.
Dat deze aanpak werkt, wordt bevestigd door voorman Mario. Hij begon
ooit als werkzoekende kandidaat in het project en heeft zich inmiddels
opgewerkt tot leidinggevende van het team. “Het opdoen van werkritme
en werkervaring met de juiste begeleiding was voor mij erg waardevol als
eerste stap. Van daaruit kon ik aan mezelf werken en weer de stap naar
de arbeidsmarkt zetten.”

Kansrijker

Het doel van Kansrijk in de Wijk is mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (opnieuw) te laten instromen in het arbeidsproces.
Deelnemers worden ondersteund bij het zoeken naar werk. Daarnaast
krijgen de kandidaten weer werkritme en leren ze omgaan met werkdruk
en werktempo. Ook statushouders worden nadrukkelijk betrokken bij
Kansrijk in de Wijk zodat ze de Nederlandse taal beter leren.

Natuuronderhoud

Opzichter groen Bram Rulkens van de gemeente Nederweert is
enthousiast over de meerwaarde van het project: ”De werkzaamheden
die door de deelnemers worden verricht zijn uitsluitend werkzaamheden
die buiten bestaande onderhoudscontracten vallen.”

Zinvolle bijdrage

Zo assisteren ze bij het onderhoud van rolstoelen en scootmobielen bij
uitleenpunten, ruimen ze zwerfafval op, onderhouden ze jeu de boules
banen en helpen ze bij de aanleg van Samentuinen. Verder helpen ze de
vrijwilligers van Ontmoeting de Gunnerij op allerlei manieren. Ook steken
ze de handen uit de mouwen bij diverse verenigingen en bij natuurgebied
Rowven in Nederweert-Eind. De deelnemers aan het project Kansrijk in de
Wijk leveren zo een zinvolle bijdrage aan de samenleving en verbeteren
de leefbaarheid in de wijken.
Mario Salmans

Wie zich zorgen maakt over de inburgering van buitenlandse ouders
met kinderen in de Limburgse samenleving, moet eens gaan kijken
op basisschool De Bongerd in Nederweert. “De betrokkenheid bij de
school van ouders en kinderen die Nederlands als tweede taal
leren, is hier verbluffend groot”, aldus leerkracht José Bongers.

Het succesverhaal
van bs. De Bongerd
“Ik geef sinds 1992 les en ik zie het aantal buitenlandse kinderen
toenemen”, zegt José. “De kinderen zijn vaak nog nooit naar school
geweest. Ze komen bovendien uit een totaal andere cultuur. We
proberen het kind maar ook de ouders te betrekken bij schoolse
activiteiten.”
Zo werd de taalklas van Robert van Renswouw geboren. In de taalklas
worden de kinderen ’s ochtends in een ‘taalbad’ gedompeld, waarna
de opgedane taalkennis wordt ingezet om andere lessen te kunnen
volgen, zoals rekenen.
De Bongerd is vorig jaar januari ook begonnen om op vrijdagmiddagen
de nieuwe Nederlanders met hun kinderen op school te ontvangen.
Geheel vrijblijvend. Er wordt dan voorgelezen en er worden
taalspelletjes gedaan. Eens per maand geven Robert en José extra
taallessen voor de buitenlandse ouders van wie de kinderen de
laatste jaren zijn ingestroomd. De deelnemers voelen zich

Duofiets voor Nederweert
Een duofiets stond al geruime tijd hoog op het verlanglijstje van
zorgcentrum St. Joseph in Nederweert. Het is een fiets waar een
begeleider en cliënt naast elkaar zitten en is dus zeer geschikt
voor mensen die nog graag willen fietsen, maar dit niet zelfstandig (meer) kunnen.
Dankzij de medewerking van Harold van der Haar van gemeente
Nederweert en Medipoint, leverancier van zorg- en welzijnshulpmiddelen, werd eind mei een duofiets geschonken aan zorgcentrum St.
Joseph. Met de voorwaarde dat alle inwoners van de gemeente Nederweert die door een beperking niet in staat zijn zelfstandig te fietsen, deze fiets kunnen lenen. Hiervoor belt u naar zorgcentrum St.
Joseph: 0495-631633 (tijdens kantooruren).
Op de foto: dhr. Johan Hoeben en zijn moeder
mw. Hoeben-Tinnemans uit Nederweert
opgenomen en bieden spontaan hun hulp aan bij schoolse
activiteiten. Dat is wat de Bongerd wil bereiken want integratie gaat
verder dan taal alleen.

Rowven; een stukje mensgerichte
natuur in Nederweert-Eind
In Nederweert-eind ligt ‘het Rowven’; een stukje mensgerichte natuur dat door inwoners van de gemeente Nederweert ‘gebruikt’ mag worden. Want anders dan in natuurgebieden, kunnen burgers hier, in overleg met de gemeente,
voorstellen doen om het gebied verder te ontwikkelen.
Na de aanleg van het Rowven in 2016 is het gebied al
behoorlijk aan het veranderen door enkele initiatieven
van burgers. Zo zijn in 2017, op verzoek van

omwonenden, grote boomstammen geplaatst die dienen
als bankjes om te rusten en te genieten van alles wat er
in het Rowven leeft en beweegt. Ook hebben in 2017 een
aantal schapen intrek genomen in het gebied.

Bs. De Viersprong

Het afgelopen voorjaar hebben de leerlingen van
basisschool De Vierspong extra bomen aangeplant.
De bomen zijn onderdeel van de bijenoase die in het
Rowven is gerealiseerd. Voor deze bijenoase hebben de
kinderen van de basisschool ook twee bijenkasten
geverfd. In deze bijenkasten werken de bijen nu hard om
de eerste Rowven-honing te maken.

Nieuwe initiatieven

Hebt u een leuk idee voor het natuurgebied? Stuur dan
een mailtje naar Pim Hoefnagels van de gemeente
Nederweert: p.hoefnagels@nederweert.nl. Samen met u
kijken we of het idee geschikt is voor het Rowven.
Op deze manier ontwikkelen we het Rowven samen tot
een prachtig stukje natuur waar we met z’n allen van
kunnen genieten.

Betalingsachterstand, wat nu?
Helaas komt het weleens voor dat een betalingsachterstand ontstaat.
Meestal door een samenloop van omstandigheden; krap bij kas, een
financiële tegenvaller of veel uitgaven tegelijkertijd. Ook persoonlijke
problemen kunnen een oorzaak zijn. Een betalingsachterstand op de
huur, kan zelfs leiden tot het kwijtraken van de woning. Om dat te
voorkomen werken de gemeente Nederweert, de woningcorporaties
(Woningvereniging Nederweert, Wonen Limburg en Wonen Zuid) en
het Algemeen Maatschappelijk Werk-Midden Limburg samen.
De woningcorporaties geven aan de gemeente door als een huurder
twee maanden huurachterstand heeft. Als de huurder een
bijstandsuitkering ontvangt, neemt de gemeenteconsulent contact
op met de huurder. De huur kan (tijdelijk) automatisch van de

bijstandsuitkering worden betaald, zodat de huurschuld niet verder
oploopt. Als de huurder geen bijstandsuitkering ontvangt, zoekt een
maatschappelijk werker hem of haar op. Door snel hulp te bieden zijn
er meer mogelijkheden en wordt voorkomen dat achterstanden verder
oplopen.

Op tijd hulp vragen

Hebt u moeite om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, dan
hoeft u niet te wachten tot dat een van de organisaties contact met u
opneemt om hulp te bieden. U kunt zelf hulp vragen bij een steunpunt
of de schuldhulpverlener, ook als er nog geen sprake is van een
betalingsachterstand. De hulp is gratis. Neem vrijblijvend contact op
met de schuldhulpverlener via LMRN@plangroep.nl of 06-13666177.

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u op vakantie?
Voor verblijf in het buitenland (bijvoorbeeld voor een vakantie of
familiebezoek) geldt een maximale termijn. De termijn is afhankelijk
van uw leeftijd. Verblijft u langer in het buitenland? Dan hebt u, vanaf
het moment dat u langer dan toegestaan in het buitenland verblijft,
geen recht meer op bijstand. De gemeente kan dan uw bijstandsuitkering beëindigen.
Uw leeftijd
Jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
Pensioengerechtigd

Max. termijn per kalenderjaar
4 weken
13 weken

De berekening van het aantal weken
•
•
•

Het aantal weken wordt per persoon bepaald.
U hoeft de vakantie niet in één keer op te nemen. U mag dus in
één kalenderjaar meerdere keren naar het buitenland gaan,
zolang uw verblijf niet langer is dan de maximale termijn.
In totaal mag u niet meer dan 4 of 13 weken per kalenderjaar
aaneengesloten in het buitenland verblijven, ook niet als u uw
vakantierechten van 2 kalenderjaren combineert.

Belangrijk: geef uw verblijf
in het buitenland tijdig door

Dit kunt u doen door het aanvraagformulier ‘Vakantie’ in te leveren
bij het team sociale zaken of een mail te sturen naar:
sociaaldomein@nederweert.nl.

ACTIVITEITENKALENDER
AUGUSTUS

Dinsdag 28 augustus

Repair café van 10.00 tot 13.00 uur in gemeenschapshuis De
Pinnenhof in Nederweert. Voor de reparatie van o.a. kleine
elektrische apparaten, fietsen, rollators, kleine meubels,
speelgoed, kleding, porselein, enz.

Woensdag 29 augustus

Zaterdag 4 augustus

Woensdag 8 augustus

Koffie in de wijk bij de frietkraam in Leveroy van 17.00-18.00 uur.
Een regisseur leefbaarheid en een wijkagent staan klaar voor
vragen, wensen en tips over veiligheid, leefbaarheid, woonomgeving en maatschappelijke initiatieven.

‘prikkelarme’ kermis Nederweert voor kinderen en volwassenen die
moeite hebben met felle lichten en harde geluiden.
Koffie in de wijk op de weekmarkt in Nederweert van 11.00-12.00 uur.

SEPTEMBER

Zaterdag 1 september

Repair café van 10.00 tot 13.00 uur in gemeenschapshuis De
Pinnenhof in Nederweert. Voor de reparatie van o.a. kleine elektrische
apparaten, fietsen, rollators, kleine meubels, speelgoed, kleding,
porselein, enz.

Woensdag 19 september

Koffie in de wijk bij de Coop in Ospel van 13.00-14.00 uur.

Iets betekenen voor een ander,
levert meer op dan je denkt
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