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Nieuws vanaf de werkvloer: 
Deze maand hebben wij het jaarlijkse 
accountgesprek met onze contractdeskundige 
van het UWV gehad omtrent ons Werkfit 
uitvoeringscontract. Het was wederom een 
positief gesprek en tot nu toe een percentage  
van 100% succesvolle trajecten! Ook gaan 
we als ACT Werkt! weer naar het Seminar 
Inkoopkader toe om zo up to date te blijven. 
Misschien tot daar?!

De schijnwerper van de maand september!
De schijnwerper van de maand september gaat naar 
een samenwerking tussen drie verenigingen in de 
Roermondse wijk de Kapel. Namelijk de Fanfare 
Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, Scouting Pater Bleijs en 

vastelaovesvereniging De Kaketoes. Zij hebben namelijk 
de handen ineen geslagen en nemen samen deel aan 
de Rabo ClubSupport (voorheen Rabobank Clubkas 
Campagne), waarmee de verenigingskas met een leuk 
bedrag kan worden aangevuld. 

Waarom wij deze samenwerking  
in de schijnwerper zetten  
is omdat het samenwerken  
en de verbintenis zoeken een van 
de kernwaarden van ACT Werkt! 
is en wij dergelijke initiatieven dan 
ook aanmoedigen. Daarnaast zijn 
deze verenigingen zeer betrokken 
bij de wijk, de jeugd en heerst er 
een grote sociaal betrokkenheid 
binnen deze verenigingen.  
Ook jongeren met een ‘rugzakje’ 
krijgen een plek en voelen zich 
thuis bij deze verenigingen en dat 
mag best eens in de schijnwerper 
worden gezet! 
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Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517

Wil je deze verenigingen 
aanmoedigen door op hen te 
stemmen of wil je meer informatie 
over hen lezen, kijk dan o.a. op: 
www.paterbleijs.nl of  
www.rabo-clubsupport.nl/roermond-
echt 

De gouden tip:
De Gouden Tip van deze nieuwsbrief 
is Autishop! Dit initiatief van 
Jeroen en Mariska Veehof welke 
ervaringsdeskundigen zijn op het 
gebied van autisme, is uitgegroeid tot de leverancier 
met een breed assortiment aan producten.  
Jeroen en Mariska zijn de trotse ouders van drie 
zonen waarvan twee met de diagnose. Dankzij een 
gunstige prijsstelling, deskundig advies en snelle 
levering weten steeds meer particulieren, scholen 
en instellingen Autishop te vinden. Ga zeker zelf 
eens kijken op: www.autishop.nl
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