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Dit is de eerste digitale nieuwsflits van het project NaoberzorgPunt Roggel. Het project is in september 2011 van
start gegaan en het is nu tijd om de burgers en andere direct betrokkenen bij het project op de hoogte te
brengen van de actualiteiten rond het project en een kijkje in de keuken te verschaffen. Tot nu toe is alleen via
het Leudal Nieuws gecommuniceerd en 3 ML. Er is echter meer te melden en dat doen we vanaf nu ook via de
NZP Gazet.
De nieuwsflits wordt samengesteld door de werkgroep PR, de leden van het Coördinatieteam en de
projectleider (redactie) en gemaild naar allen die geïnteresseerd zijn in de handel en wandel van
NaoberzorgPunt Roggel.
Voor meer achtergrond informatie over het project kan men de website raadplegen: www.naoberzorgpunt.nl

Klussendienst
Kartrekker: Sjra Jegers

Telefoonnummer: 06-17667752

De klussendienst van NaoberzorgPunt Roggel is via bovenstaand
telefoonnummer rechtstreeks te bereiken. Kartrekker is Sjra Jegers. De
klussendienst kan worden ingeschakeld voor kleine klussen in en rond het huis
of voor vragen die te maken hebben met klussen die u zelf moeilijk kunt
uitvoeren of waar u niemand voor kunt vinden. Het is niet de bedoeling dat de
klussendienst vragen aanneemt die u ook kunt stellen aan de commerciële
klussendiensten in het dorp. Sjra werkt samen met deze diensten en zal u daar
zo nodig naar verwijzen.
OPROEP: De Klussendienst is nog steeds op zoek naar mensen die mee willen
helpen. Ze kunnen zich rechtstreeks bij Sjra melden.

Steunpunt Levenskunst
Kartrekker: Karin van der Plas

Telefoonnummer: 06-54713443

In samenwerking met de bibliotheek Roggel is de werkgroep ’Levenskunst’ eind maart gestart met een
inloopspreekuur. Elke woensdagmiddag zijn van 14.00 tot 16.30 uur vrijwilligers van de werkgroep aanwezig
om met burgers in gesprek te gaan over de kunst van het leven en hoe men dit kan leren. De vrijwilligers zetten
hun eigen ervaring in ten dienst van anderen. Onder het genot van een kopje koffie kunt u vragen stellen over
levensthema’s en kunt u ook andere mensen ontmoeten die met dit thema bezig willen zijn.
De bibliotheek heeft een aantal boeken over levenskunst aangeschaft. Die zijn in te zien en te leen. Er zijn
boeken voor grote en kleine mensen. Het inloopspreekuur is voor Iedereen toegankelijk; jong en oud zijn
welkom.
De gedachte achter ‘Levenskunst’ past helemaal in de doelen van het project NaoberzorgPunt en vormt een
belangrijke basis voor de werkwijze en grondhouding van de vrijwilligers die actief zijn in het project.
Levenskunst gaat niet over het oplossen van problemen. Het helpt ons om, als het tegen zit, er toch iets van te
maken. Om van negatieve ervaringen, een “winstervaring” te maken. Om problemen te leren zien als
uitdagingen en niet alleen als zaken die jou overkomen. Betrokkenheid en aandacht voor jezelf en anderen,
geeft het leven inhoud en zin. Levenskunst is ‘het leven leren leven’.

Vrijwilligers
Kartrekker: Hilde Glessner (projectleider)

Telefoonnummer: 06-50742640

In november en december 2011 is onder de burgers van Roggel een behoeftepeiling gehouden. De uitkomsten
van deze peiling zijn tijdens een burgeravond op 29 februari 2012 gepresenteerd. Op de formulieren konden
mensen ook aangeven of ze als vrijwilliger een bijdrage wilden leveren.
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Zo’n 20 burgers hebben hierop gereageerd. Deze burgers zijn benaderd en er zijn 15 mensen bereid gevonden
om als vrijwilliger mee te doen. Dat is natuurlijk geweldig. We zoeken nog mensen die het Coördinatieteam
willen versterken.
U kunt zich hiervoor nog opgeven via nzproggel@gmail.com of even bellen met de projectleider Hilde Glessner
06-50742640.

Jong en oud in Roggel
Telefoonnummer: 06-11600403
Kartrekker: Susan Rijk (kerncoördinator Zorg en Leefbaarheid Kleine Kernen)
Voor de burgers van Roggel is het niet altijd duidelijk op welke manier de verschillende initiatieven in het dorp
in elkaar grijpen. Het project Zorg en Leefbaarheid Kleine Kernen, dat wordt uitgevoerd door Susan Rijk vanuit
de gemeente Leudal, maakt deel uit van een van de werkgroepen van NaoberzorgPunt. Vanuit dit project is het
Aetpuntj opgezet voor en door de senioren in Roggel en worden diverse themamiddagen georganiseerd.
Belangrijk onderdeel van het project NaoberzorgPunt in Roggel is het verbinden van mensen en initiatieven.
Het gaat dan om aansluiting bij activiteiten die eenzelfde doel dienen, namelijk ontmoeten, burgerschap en
burenhulp.
Enkele activiteiten waar NZP bij wil aansluiten zijn:
De basisschool is gevraagd om aan het begin van het nieuwe schooljaar te participeren in het toneelstuk
“Dichter bij elkaar”. Dichter bij Elkaar is het thema en titel van het Kunst en Cultuur Weekend Leudal dat
onder auspiciën van de stichting Kunst en Cultuur Leudal door de Commissie Theater van vrijdag 31
augustus tot en met 2 september 2012 wordt georganiseerd voornamelijk in de dorpskernen Heibloem,
Roggel en Neer. Bijzonder is dat de organisatie zich specifiek richt op de verbinding tussen ouderen en
jongeren binnen de samenleving. Hoe kijken bijvoorbeeld jongeren naar oud worden, oud zijn.
Vanuit het project NZP is een bijzonder product ingekocht ten behoeve van ouders, leerlingen en
leerkrachten van basisschool de Zjwiek: Umoja4kids. Het wordt uitgevoerd van eind september tot
halverwege oktober. Deels zal het parallel lopen met de 58e Kinderboekenweek (3 tot en met 13 oktober).
Het thema past uitstekend: Hallo wereld! Het gaat dan over andere culturen, reizen en nieuwsgierigheid
naar het andere en de ander. Voor meer informatie over dit bijzondere initiatief zie ook
www.umoja4kids.nl.

Samenwerking
Kartrekker: Hilde Glessner (projectleider)
NaoberzorgPunt Roggel staat als initiatief niet op zichzelf. Vanuit het project worden verbindingen gelegd met
andere projecten en initiatieven in het dorp. In de NZP Gazet zullen we verslag doen van initiatieven en
organisaties waar we mee samenwerken of die deel uitmaken van NZP. Voor burgers is namelijk niet altijd
duidelijk wie wat aan het doen is.
Zo is er samenwerking gevraagd door de Algemene Hulpdienst van Proteion Welzijn, is contact gezocht met het
Steunpunt Mantelzorg, is aansluiting gemaakt met DigiDorp Roggel en werken we samen met Klik-Leudal
(vrijwilligersbank).

Activiteiten en actualiteiten
Juni 2012:
Op woensdag 27 juni a.s. organiseert NaoberzorgPunt weer een burgeravond. Onderwerp is dan het opzetten
van een talentenbank in Roggel. De talentenbank wordt gekoppeld aan de website van het project en zal een
product zijn van een van de werkgroepen. Nadere berichtgeving volt nog via de NZP Gazet maar ook via het
Leudal Nieuws.
September 2012:
Omdat de verbinding tussen burgers en ondernemers erg belangrijk is, wordt in de derde week van september
een sponsoravond georganiseerd voor alle ondernemers in Roggel.
Tevens is een avond voor verenigingen in voorbereiding. Het is nog niet bekend welke avond dat dit gaat
worden. Mogelijk worden verenigingen vooraf separaat benaderd om te komen tot een gezamenlijk treffen.
Mocht u de nieuwsflits niet meer willen ontvangen, stuur dan even een mail naar nzproggel@gmail.com dan verwijderen wij
uw mailadres uit de verzendlijst.
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