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Vorige nieuwsbrief van juni niet ontvangen? Kijk dan even op onze website www.naoberzorgpunt.nl of mail
naar info@naoberzorgpunt.nl
In deze gazet aandacht voor:
- Tirolermarkt 3 augustus
- NZP bbq 19 augustus
- Nieuw seizoen Inloopcafé en nieuwe locatie!
- Impressie Algemene Ledenvergadering NaoberzorgPunt Roggel op 14 september

Impressie van het NZP kraampje tijdens de Tirolermarkt op 3 augustus

ontmoet en ook wat
spulletjes verkocht om de
kas aan te vullen…..
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Het was gezellig
druk tijdens de
Tirolermarkt.
Weer veel leuke
mensen
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Jaarlijkse BBQ van en voor de Naoberzorgvrijwilligers op 19 augustus

Sinds de oprichting van de Vereniging NaoberzorgPunt in 2013 is er jaarlijks voor de vrijwilligers een BBQ.
Een gezellig samenzijn om na de zomerstop het nieuwe seizoen in te luiden en alle vrijwilligers van harte te
bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. Het bedankje was dit jaar ook symbolisch in de vorm van een
‘flessenwens’. Iedereen kon zelf een flesje kiezen en las daarna voor wat hij/zij voor wens of boodschap
heeft gekregen voor de komende periode. Leuk idee om eens op een verjaardagsfeestje te doen!

Op woensdag 27 augustus ging het inloopcafé van NaoberzorgPunt weer open. Dit tot grote opluchting van
een aantal trouwe bezoekers. Tijdens de zomerperiode hebben ze de wekelijkse gang naar het inloopcafé
best wel gemist. Er was ook dubbele vreugde want de nieuwe locatie (oude groentewinkeltje van Crijns)
was door de vrijwilligers en de familie Briels omgetoverd tot een heuse ‘hoeskamer’. Iedereen vond dan
ook dat de nieuwe locatie meer geschikt is als ontmoetingspunt. Nieuw is ook de openstelling van het
inloopcafé. Vanwege andere activiteiten in het dorp is NaoberzorgPunt nu elke woensdagochtend (van
10.00 tot 12.00 uur) en elke donderdagmiddag ( van 13.30-16.30 uur) open, maar ook één keer per maand
een donderdagavond. Hier is met name voor gekozen om ook mensen die werken en jonge gezinnen de
kans te geven deel te nemen aan themabesprekingen en anderen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te
komen over allerlei onderwerpen die hen bezighoudt.
In de zomervakantie is door de werkgroep die het inloopcafé runt weer een nieuw programma gemaakt
voor met name de avondbijeenkomsten. De luisterzittingen op donderdagmiddag zijn zoveel mogelijk open
gehouden. Iedereen kan in principe zijn verhaal kwijt en er zijn altijd mensen die willen luisteren.
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Nieuwe locatie inloopcafé: Bie Briels, Kerkstraat 4 in Roggel
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Programma luisterzittingen Inloopcafé augustus en september
Woensdagmorgen: van 10.00 – 12 uur Gezellig samenzijn in de Hoeskamer en spreekuur van het
Naoberzorgteam
Donderdagmiddag: 13.30 – 16.30 uur Luisterzittingen: per keer deelt iemand zijn/haar verhaal met de
aanwezigen
Donderdagavond 1 x per maand Thema-avond van 20.00 – 22.00 uur
De eerste thema-avond is 25 september met als onderwerp: Neurotherapie door mw. H. Ruinen.

Algemene Ledenvergadering NZP
Op 14 september 2014 vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats van de vereniging. Alle leden
hebben vooraf het programma ontvangen. Naast het formele gedeelte (wat nu eenmaal noodzakelijk is
voor verenigingen!), konden de leden genieten van een aantal mooie optredens van troubadour Ton
Custers en zingende boerin Fien Leenders uit Heibloem met haar dochter. Gewoon een gezellige maar
vooral ook mooie middag dus. Iedereen krijgt het verslag toegestuurd. In deze nieuwsbrief een impressie.

Ton Custers

Toneel door kinderen van de Zjwiek

Alle leden van de werkgroepen

Openingswoord door pastoor Swillens
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Fien Leenders
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