
Iedereen  
doet mee! Rosmalen - Groote Wielen

Vinkel - Nuland

Buurtteam Rosmalen - Groote Wielen - Vinkel - Nuland

Juvans Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening  
073 - 644 42 44

Welzijn Divers
073 - 612 44 88

MEE regio ‘s-Hertogenbosch  
073 - 640 17 00

Het Buurtteam biedt 

basisondersteuning in de 

wijk. Wij maken ons sterk 

voor een omgeving waarin 

mensen aandacht hebben 

voor elkaar en voor een 

leefomgeving waar het 

prettig wonen is. Dat willen 

wij bereiken samen met 

bewoners in de wijk! 

Waarvoor kunt u bij het Buurtteam terecht?
U kunt met allerlei vragen terecht bij het Buurtteam. 
Bijvoorbeeld met vragen op het gebied van relaties, 
financiën, gezondheid of bij de verwerking van  
ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als u iets  
wilt organiseren in uw buurt samen met andere 
bewoners, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk 
of vragen hebt over mantelzorg. 

In het Buurtteam wordt intensief samengewerkt 
tussen medewerkers van Juvans, MEE en Welzijn 
Divers. Dit doen we om u zo goed mogelijk te kunnen 
helpen. U krijgt hierdoor de juiste ondersteuning.  
Het eerste contact in het Buurtteam kan dus zowel 
met een medewerker van Juvans, MEE of Welzijn  
Divers zijn. Samen met u kijkt de medewerker van 
het Buurtteam wat er nodig is en wie u daarbij kan 
ondersteunen. Wij werken daarbij ook nauw samen 
met andere organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld 
het sociaal wijkteam, de GGD of de basisschool.



U kunt ons bereiken via het wijkplein Rosmalen, Infopunt Nuland/Vinkel of via  
onder genoemde telefoonnummers van Juvans, MEE en Welzijn Divers.

HET BUURTTEAM BESTAAT UIT:

1. WIJKPLEIN ROSMALEN 
Maandag tot vrijdag van 9.00 tot  
12.00 uur
U kunt hier vrijblijvend binnen lopen 
met uiteenlopende vragen op het 
gebied van wonen, zorg, welzijn,  
en inkomen. Maar ook voor  
ontwikkelingen, activiteiten en  
vrijwilligerswerk in uw wijk.

Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen
073 615 30 00
wijkplein.rosmalen@divers.nl
 
•   Brenda van Dinther 

b.vandinther@divers.nl 
06-46 75 28 49

INFOPUNT NULAND/VINKEL
Donderdag 10-12 uur De Meent in  
Nuland, 14-16 uur ’t Zijl in Vinkel
infopuntnulandvinkel@divers.nl

•  Simon van den Biggelaar 
s.vandenbiggelaar@divers.nl 
06-55 32 24 73

2. WIJKWERKERS WELZIJN DIVERS
Wijkwerkers stimuleren bewoners 
om samen activiteiten te ontwikkelen 
voor henzelf en de buurt. Wijkwerkers 
signaleren ook eventuele problemen 

en bieden ondersteuning bij het vinden 
van oplossingen.

•  Marleen Ars 
m.ars@divers.nl 
06-55 79 15 52

•  Simon van den Biggelaar 
s.vandenbiggelaar@divers.nl 
06-55 32 24 73

•  Sonja Boerman 
s.boerman@divers.nl 
06-21 59 68 25

3. MAATSCHAPPELIJK WERKERS  
VAN JUVANS
De maatschappelijk werkers onder-
steunen mensen bij het omgaan met 
problemen en uitdagingen in het da-
gelijkse leven. Hierbij kan het gaan om 
relatie problemen, de verwerking van 
ingrijpende gebeurtenissen, financiële 
problemen en kwesties rond werk of 
school, gezondheid of eenzaamheid. 

•  Irma Spronk 
•  Linda van Andel 
•  Gitta van Lieverloo 
•  Emma Stam 

info@juvans.nl
073-64 44 244

4. SCHOOLMAATSCHAPPELIJK  
WERKERS VAN JUVANS
Maakt u zich zorgen of heeft u vragen 
over het gedrag van uw kind, over de 
opvoeding of over uw thuissituatie, 
dan kunt u terecht bij de school-
maatschappelijk werkers van Juvans. 
Zij bieden diverse vormen van hulp-
verlening op gebied van jeugd.  
Daarnaast zijn er trainingen zoals  
sociale vaardigheidstrainingen, brug-
klas survival training en leren omgaan 
met pubers. Het is afhankelijk van 
uw gemeente of een training wordt 
aangeboden.

•  Kim Wieringa 
kimwieringa@juvans.nl 
06-51 86 65 50

5. CONSULENTEN VAN STICHTING MEE
De consulenten van MEE ondersteunen 
mensen met een beperking zodat zij 
mee kunnen doen in de samenleving. 
Dat doen we onder andere door het 
versterken van de eigen kracht en het 
vergroten van de zelfredzaamheid. 

•  Els van Asseldonk 
•  Susan Hendrikx 
•  Yvonne Kant 
•  Klazien van Esbroek
 
info@meedenbosch.nl
073-64 01 700

6. VRIJWILLIGE THUISHULP
Vrijwilligers bieden mensen hulp aan 
huis. Zij begeleiden bij vervoer, komen 
op bezoek, helpen bij een  klusje in en 
om huis of bij het doen van de bood-
schappen. In het Buurtteam  zijn  
verschillende vrijwilligersteams 
actief, o.a. Hulpdiensten in Hintham, 
Rosmalen centrum en Maliskamp/
Sparrenburg. De Vrijwillige Thuishulp 
kijkt met de hulpvrager naar de  
mogelijkheden voor vrijwilligershulp 
en brengt u in contact met het  
vrijwilligersteam. 
 
•  Anja Hobbelen 

a.hobbelen@divers.nl 
06-46 76 81 07



Juvans, Welzijn Divers en MEE werken samen in het Buurtteam

Buurtteam Rosmalen - Groote Wielen - Vinkel - Nuland

7. MANTELZORGCONSULENT  
STEUNPUNT MANTELZORG
De consulent van het Steunpunt  
mantelzorg vindt u in het wijkplein 
waar u zowel met als zonder afspraak 
terecht kunt. U bespreekt met de 
consulent de situatie en bekijkt samen 
welke hulp of ondersteuning er nodig is.
 
•  Mart Mulder 

mantelzorg@divers.nl 
073-20 68 800

8. STEUNPUNT VAN MEEUWENHOF
Het steunpunt heeft een huiskamer-  
en een ontmoetingsfunctie voor  
ouderen in Rosmalen. Dagelijks zijn  
er activiteiten, zoals gymnastiek,  
creativiteit, biljarten, kaarten en bingo. 

•   Hendrik Kadmaerubun 
Beheerder 
h.kadmaerubun@divers.nl 
073-521 95 84

Rosmalen - Groote Wielen
Vinkel - Nuland


