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Wat is het 
Formulierensteunpunt?
U kunt bij ons terecht met al uw

vragen over regelingen, formu-

lieren en brieven. Wij kunnen 

u helpen bij het invullen van 

formulieren of meekijken naar

een brief die u niet begrijpt. 

Verder kunnen we samen met u bekijken of er regelingen

zijn waarvoor u in aanmerking komt. Vrijwilligers van 

Humanitas en medewerkers van het Informatiepunt Digitale

Overheid (IDO) van de bibliotheek helpen u graag!  

Wanneer kan ik er terecht?
Dat kan in het Dorpshuis Montfort op maandag tussen

10.00 en 11.30 uur en bij Laco Feel Fit Center in Melick op

donderdag tussen 10.00 en 11.30 uur. 

Wat heb ik nodig?
Neem zoveel mogelijk informatie mee als u komt. 

Bijvoorbeeld uw DigiD-code, brieven, e-mails en uw 

identiteitsbewijs. Of uw laptop als daar de informatie staat

waarover u vragen heeft. Onze hulp is gratis.   

Waarom deze krant?
Het dagelijkse leven wordt steeds duurder, dat merken

we allemaal. Samen kunnen we het leven betaalbaar

houden. Door elkaar te helpen én met financiële 

regelingen. In deze krant leest u er meer over. 

Repair café
Huishoudelijk apparaat kapot? Gooi het niet weg! 

Misschien kunnen de vrijwilligers van het Repair Café in

Posterholt of Sint Odiliënberg het voor u repareren. De 

reparatie is gratis. Een kleine vrijwillige bijdrage is welkom. 

Het leven wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk

om grip op uw geld te krijgen of te houden. Als 

gemeente proberen we daar een steentje aan bij te 

dragen. In dit artikel en in de rest van deze krant geven

we alvast wat tips. Over wat u zelf kunt doen en hoe

wij u kunnen helpen. Want grip op geld, daar zetten we

ons samen voor in.

Bespaartips
Heeft u moeite om rond te komen? Of wilt u meer geld

overhouden voor leuke dingen of een vakantie? Kijk 

dan eens hoe u kunt besparen. Bijvoorbeeld door in de 

supermarkt de prijzen van producten goed te vergelijken.

Of door te kijken of verzekeringen en abonnementen (bij-

voorbeeld voor tv, telefoon of internet) goedkoper kunnen.

Op de website www.nibud.nl vindt u nog veel meer tips. 

Zuinig met energie
Energie besparen is belangrijker dan ooit. Besparen kan

door de verwarming lager te zetten en korter te douchen.

Maar ook door uw huis te isoleren, zonnepanelen te

plaatsen en naden en kieren dicht te maken. U kunt ook

een energiecoach vragen met u mee te kijken. Dit zijn

vrijwilligers uit Roerdalen die gratis bij u thuis komen.

Energietoeslag 
Ook dit jaar komt er een energietoeslag voor mensen

met een inkomen tot 120% van het minimum. 

Het gaat om 1.300 euro. De regering werkt aan 

een wetsvoorstel hierover. Als er meer bekend is, 

informeren we u hierover. 

drie vragen aan Cynthia Hendriks over 

het Formulierensteunpunt

Meedoen is belangrijk voor kinderen. Op school én in hun vrije tijd. Ook als ze uit een

gezin met een laag inkomen komen. Heeft u hulp nodig, zodat uw kind bijvoorbeeld

lid kan worden van een vereniging? Dan kan Stichting Leergeld helpen. Stichting 

Jarige Job zorgt voor een onvergetelijke verjaardag voor kinderen uit gezinnen met

een laag inkomen. 

Schoolspullen en lidmaatschap
Heeft uw kind spullen nodig voor school en heeft u geen geld om die zelf aan te schaffen?

Dan kan Stichting Leergeld helpen. Ook kan deze stichting helpen als er bijvoorbeeld

geen geld is voor zwemles. Of om lid te worden van een (sport)vereniging. De stichting

betaalt het lidmaatschap of de spullen die uw kind nodig heeft. Denk aan sportkleding,

dansschoenen of de huur van een muziekinstrument. 

Stichting Jarige Job
Uw kind verrassen op zijn verjaardag als u een laag inkomen heeft? Vraag dan het 

verrassingspakket aan bij Stichting Jarige Job. Meer leest u op www.roerdalen.nl/kindpakket. 

uitgelicht

Grip op geld: dat doen we samen

Kunt u een kleine klus in uw huis of tuin niet uitvoeren omdat u een beperking 

of laag inkomen heeft? Dan kan Het Sociaal Klusteam misschien helpen. Op 

www.roerdalen.nl/sociaal-klusteam-roerdalen staat hoe het werkt. Of bel 06 4201 3756

op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 10.30 en 12.30 uur. Mailen kan naar

sociaalklusteamroerdalen@gmail.com.

Een energiecoach bekijkt samen met u hoe u energie kunt

besparen. Op www.samendoensamenduurzaam.nl vindt 

u meer tips én leest u hoe u een afspraak kunt maken met

een energiecoach.

Regelingen voor mensen met een laag inkomen
Soms lukt het niet om uit te komen met uw geld omdat uw 

inkomen te laag is. Dan kunnen de gemeente en overheid u

helpen met financiële regelingen. Denk aan de individuele 

inkomenstoeslag, de maatschappelijk actief bonus of het 

participatiebudget voor pensioengerechtigden. Een overzicht

van de regelingen vindt u op www.roerdalen.nl/laag-inkomen.

Het Sociaal Team Roerdalen helpt u hierbij op weg. Meer daar-

over leest u op de achterkant van deze krant.

in beeld 

Sociaal Klusteam
actueel

Kindpakket: alle kinderen kunnen meedoen

Samen doen:
grip op geld

roerdalenbericht



Wat doet Stichting 
Oké Roerdalen?
Onze voornaamste activiteit is Petit

Beurs, een kringloopwinkel met 

kleding en kleine spulletjes. Maar

we geven ook fietslessen op het 

omheinde terrein rond het gebouw.

En we geven naailessen. Elke vrijdag

van 10.00 tot 11.00 uur is er Samenspraak, speciaal voor mensen

die Nederlands leren. En dan is er Computerloos, een project

waarbij mensen met een laag inkomen voor een klein prijsje

een laptop of computer kunnen kopen. Hier heeft u een 

verwijzing van de gemeente voor nodig. Dat geldt ook voor de

Speel-O-Theek, een nieuw project.  

Voor wie is Stichting Oké Roerdalen?
Bij ons is iedereen welkom, maar we richten ons vooral op 

inwoners die een beetje steun kunnen gebruiken. Omdat ze bij-

voorbeeld een laag inkomen hebben, eenzaam zijn of wat hulp

kunnen gebruiken bij het inburgeren. Soms helpen we iemand

via vrijwilligerswerk bij ons op weg naar een betaalde baan.

Wanneer kan ik terecht bij 
Stichting Oké Roerdalen?
U vindt Oké Roerdalen op het adres Streekelsweg 6 in Poster-

holt. We zijn elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

van 11.00 tot 14.00 uur open. Kom een keer kijken, onze vrij-

willigers helpen u graag! Meer weten? Volg ons op Facebook! 

drie vragen aan Anja Twiss over 

Stichting Oké Roerdalen

Uitgave gemeente Roerdalen Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem contact op met team communicatie 
via communicatie@roerdalen.nl of bel ons via het algemene nummer: 0475 538 888. Wekelijks nieuws leest u op www.roerdalen.nl,
onze Facebookpagina en in de dorpsbladen. Of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.

in beeld 

Loes Vestjens, 
wethouder Sociaal Domein

uitgelicht

Het Sociaal Team Roerdalen
denkt met u mee

Vanaf 18 jaar moeten jongeren een aantal zaken zelf 

regelen en betalen. Denk aan de zorgverzekering, studie-

financiering of het aanvragen van toeslagen. Elke maand

uitkomen met je geld én nog wat over houden voor leuke

dingen, dat kan best lastig zijn. 

Get a Grip 
De vrijwilligers van Humanitas Get a Grip helpen jongeren

om meer grip te krijgen op geldzaken. Dat kan online of

thuis. Ze helpen bijvoorbeeld met een goede administratie

en het aanvragen van toeslagen. Maar ze leggen ook brieven

uit over geldzaken. En denken mee over een oplossing bij

een betalingsachterstand of schulden. Meer leest u op

www.gripopjemoney.nl.

Jongerenwerker 
Stress over geld? Moeite met sparen? Ook jongerenwerker

Michelle helpt graag. Ze is bereikbaar via telefoonnummer

06 24 81 75 95 of via SnapChat: jw_roerdalen.

actueel

Jongeren leren omgaan geld Soms heeft u niet genoeg geld om alle boodschap-

pen te kopen voor u en uw gezin. Dan kunt u 

misschien terecht bij de voedselbank. Daar kunt u

één keer in de week een voedselpakket gratis 

ophalen. Totdat u weer voldoende geld heeft om

alles zelf te kopen. 

Voor wie is het?
Wilt u weten of u recht heeft op een voedselpakket

van de voedselbank? Wat de voorwaarden zijn en

hoe u een pakket kunt aanvragen, leest u op

www.voedselbankmiddenlimburg.nl. Het afhaalpunt

in Roerdalen is Nieuw Holsterweg 38 in Posterholt. 

Steun de voedselbank
Wilt u een handje helpen? Steun de voedselbank

dan met een financiële bijdrage of door voedsel te

doneren. Of word vrijwilliger. Op de website van de

voedselbank vindt u meer informatie. 

actueel

Niet genoeg geld 
voor boodschappen? 
De voedselbank kan helpen

“Als wethouder heb ik vaak contact met inwoners. Ik

zie dat mensen steeds moeilijker rondkomen. Of zich

zorgen maken over geld. Dat geldt echt niet alleen voor

mensen met een laag inkomen. Als gemeente proberen

we onze inwoners zo goed mogelijk te helpen, samen

met de rijksoverheid en andere organisaties. Gelukkig

zijn er ook inwoners die anderen helpen waar dat kan.

Als vrijwilliger of gewoon als goede buur. Laten we dat

in deze moeilijke tijd nog vaker doen. We kunnen niet

alle problemen oplossen. Maar ik geloof erin dat we in

Roerdalen samen iets kunnen betekenen. En dat begint

met een helpende hand voor elkaar.”

Heeft u een laag inkomen? En vindt u het lastig om

uit te zoeken op welke regelingen u recht heeft en

hoe u die moet aanvragen? Dan kan het Sociaal

Team Roerdalen met u meedenken. 

Geldzaken
“Wij willen graag dat iedereen kan blijven meedoen in

onze samenleving,” zegt Dyonne Pierce van het Sociaal

Team. “Lukt dat even niet zo goed, dan kunt u bij het

Sociaal Team terecht voor hulp en ondersteuning. Ook

op het gebied van geld. Misschien zijn er financiële 

regelingen of toeslagen waarop u recht heeft. We 

zoeken dat graag samen met u uit.” 

Praktische zaken
“Het Sociaal Team kan u behalve met geldzaken

ook helpen met allerlei andere zaken,” zegt Dyonne

Pierce. “Denk aan hulp of vragen over (mantel)zorg,

opvoeding, vervoer, huishouden of vrijwilligerswerk.

Maar ook voor een goed gesprek of het delen van

een leuk idee voor uw buurt kunt u bij ons terecht.

In het team werken deskundige mensen op het 

gebied van zorg- en welzijn samen. We hebben dus

veel kennis en ervaring in huis. Tijdens een persoonlijk

gesprek bekijken we samen wat u nodig heeft.”

Spreekuren
U kunt zonder afspraak binnen lopen bij een van

de spreekuren van het Sociaal Team: 

• maandag tussen 13.30 en 16.00 uur bij het Groene-

Kruis gebouw, Nieuw Holstersweg 38 in Posterholt

• dinsdag tussen 16.30 en 19.00 uur in de Roerparel,

Schaapsweg 24 in Sint Odiliënberg

• donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur bij De Harch,

Kloosterstraat 30 in Herkenbosch

Contact
U kunt het Sociaal Team ook bereiken via het alge-

mene telefoonnummer van de gemeente: 0475 538

888. Of stuur een e-mail: sociaalteam@roerdalen.nl. Kijk

ook eens op www.roerdalen.nl/sociaal-team-roerdalen.  


