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Vorige nieuwsbrief niet ontvangen? Kijk dan even op onze website www.naoberzorgpunt.nl of mail naar
info@naoberzorgpunt.nl
Het was weer een drukke maand voor NaoberzorgPunt Roggel!
In deze Gazet aandacht voor de volgende gebeurtenissen en activiteiten:
- Inloopcafé in het L1 Nieuws
- Presentatie Handboek NZP tijdens congres op 9 oktober in Utrecht
- Officiële opening Inloopcafé Bie Briels op 16 oktober!
- Naobers op cultuurreis naar Assisi
- Pilot Naoberzorgteam van start: een andere kijk op sociale wijkteams
- Kofferbakmarkt 19 oktober: NZP weer present
- Alliantiedag Samen Doen! 31 oktober
- Alleenstaandenmiddag 2 november
- Informatiebijeenkomst “Eigen Kracht, samen aanpakken”van de Gemeente Leudal op 13 november
over de Wmo, jeugdhulp en werk & inkomen vanaf 2015
- Kerst-Inn Café Bie Briels op 11 december / Kerkstraat 4, 6088 EG Roggel

Inloopcafé in L1 Nieuws van 8 oktober

Presentatie handboek NZP trok veel belangstelling tijdens conferentie in Utrecht
Donderdag 9 oktober leverde NZP samen met Movisie een bijdrage tijdens
de invitational conference ‘Participatiemaatschappij in de praktijk:
ambities en dilemma’s’ in de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Participatie, burenhulp en informele zorg staan sterk in de belangstelling.
In de media zien we vooral veelbelovende experimenten. Maar zijn het
allemaal pareltjes of is het vooral veel geploeter? Wat kunnen we echt
van burgers, inwoners en organisaties verwachten nu de overheid steeds
verder terugtreedt? De conferentie over dit thema wordt georganiseerd
door Movisie en LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie) in
samenwerking met Dautzenberg Research & Advice.
Tijdens een van de workshops die Karin van der Plas samen met Wilco
Kruijswijk van Movisie gaf, werd zowel het handboek ‘Bouwen aan
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Het Inloopcafé werd op woensdagochtend 8 oktober verrast door een verslaggever en cameraploeg van L1.
Voor wie de uitzending heeft gemist….kijk op deze link: http://www.l1.nl/video/l1nws-1730-8-okt-2014.
In het korte interview geven bezoekers aan wat het inloopcafé voor hen betekent : hier voel ik me thuis en
kan ik mijzelf zijn, hier ontmoet ik mensen op een ongedwongen manier. Hier vind ik steun. Naastenliefde in
de praktijk. In het nieuwsbericht van L1 wordt melding gemaakt van 17 Franciscusgroepen in Limburg. Voor
alle duidelijkheid: NaoberzorgPunt behoort niet tot de genoemde Franciscusgroepen, maar werkt nauw
samen met de Kerk en Pastoor Schwillens en werkt ook geheel in de lijn waartoe Paus Franciscus oproept:
het realiseren van een "cultuur van barmhartigheid", Meer informatie over de Fransiscusgroepen is te
vinden in de brochure: http://www.pausfranciscusgroepen.nl/Paus%20Franciscusgroepen%20%20brochure.pdf.
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buurthulp’ gepresenteerd, alsook de eerste conceptversie van het Handboek Naoberzorg 2.0. Het
handboek van Wilco kan men downloaden via deze link: https://www.movisie.nl/publicaties/bouwen-aanbuurthulp.
Er bestaat geen blauwdruk van Buurthulp: iedere buurt kent weer mensen met eigen, bijzondere taal,
cultuur, chemie, talenten, kennis en vaardigheden. In iedere wijk spelen verschillende behoeften aan hulp
en ondersteuning, dit is erg persoonlijk en altijd maatwerk. Maar dat betekent niet dat iedereen opnieuw
het wiel moet gaan uitvinden. Dit handboek staat daarom vol met voorbeelden en verhalen uit de praktijk.

In de vorige NZP Gazet (no.10) was al melding gemaakt van het feit dat het Inloopcafé van NaoberzorgPunt
Roggel na de zomervakantie een nieuwe locatie heeft betrokken. Er was echter nog geen officiële opening
geweest. Op donderdag 16 oktober was het dan zover. De opening werd verricht door de voorzitter van de
Vereniging, Karin van der Plas, waarna Pastoor Schwillens zijn zegen uitsprak over de locatie en de
vrijwilligers van NZP en vervolgens met verve de inzegening van de nieuwe locatie uitvoerde.
De vereniging is super trots op het prachtige nieuwe raamlogo dat ontworpen is door Roger van Zundert
van grafisch bedrijf ‘Casacreation’ uit Roggel. Daarmee hebben we een eigen blikvanger, en ook eindelijk
een duidelijke herkenbare plek, midden in de Roggelse samenleving. Bescheiden maar toch duidelijk
aanwezig. Elke week weer opnieuw mogen we ons verheugen op nieuwe gasten. .
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Officiële opening Inloopcafé NZP Bie Briels 16 oktober 2014
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Na de inzegening was er voor de gasten een wijnproeverij onder leiding van Marlie van Houtum. Met
passie en bevlogenheid beoefent zij haar vak en kon dat ook uitstekend overbrengen op de gasten. Er werd
flink geproefd van de heerlijke wijnen die ze voor ons had meegenomen. Het was weer beregezellig!
Speciale dank voor Jos en Karin Briels, de uitbaters van Café Briels, die de ruimte voor het Inloopcafé ter
beschikking hebben gesteld en het geheel van heerlijke hapjes heeft voorzien, zodat de officiële opening
van het inloopcafé van de Vereniging NaoberzorgPunt een mooie herinnering erbij heeft. . Een super
geslaagde avond NoaberzorgPunt, midden in de samenleving. Dé beweging van onderop werkt, want het
ledenaantal groeit elke week. Gewoon door er te zijn….

Naobers op cultuurreis naar Assisi
Op zaterdagochtend 18 oktober vertrok in alle vroegte een hele bus (52)
vol met parochianen en 2 pastores uit Leudal naar Assisi, de stad van de
heilige Franciscus, die volgens de overlevering met de vogels en krekels
kon praten. Mooi weergegeven in het beeld op de foto hiernaast.
Deze kleine middeleeuwse stad ligt op de helling van de Monte Subasio in
Umbrië (Italië). Er komen veel pelgrims naar Assisi ter nagedachtenis van
St.-Franciscus, die hier geboren is. Reeds jong schonk hij zijn bezittingen
aan de armen en trok zich als kluizenaar terug. Later ging hij prediken en
schreef een levensregel, de basis voor de franciscanenorde. Clara die zich
bij hem aansloot stichtte de orde van de clarissen.
Diverse vrijwilligers van NaoberzorgPunt Roggel gingen mee op deze
bijzondere reis. Zelfs onze burgervader heeft zich uitstekend vermaakt.
Het was een onvergetelijke ervaring, bijzonder vanwege de sfeer en de
mensen! Gezellig, leerzaam, ingetogen, heilig, warmhartig en vol prachtige ontmoetingen. Even helemaal
niks en toch heel erg veel. Het duurde nog dagen voordat alle indrukken verwerkt zijn. Een verslag van deze
bijzondere reis is te vinden op de websites van de parochies en NaoberzorgPunt. Met veel dank aan de
bezielende leiding van de pastores, de reisleider en de chauffeur niet te vergeten, die ons allen weer veilig
thuis heeft gebracht.
Foto beneden: Sint-Franciscusbasiliek (bovenkerk)

Burgemeester Arno Verhoeven: Leudal moet
het even zonder mij doen!!

Kevin

Nu even geen pasta meer…….

Pilot NZP team van start: een andere kijk op sociale wijkteams
Bij de oprichting van de Vereniging NaoberzorgPunt Roggel in augustus 2013 werd een belangrijk speerpunt
geformuleerd, namelijk: het realiseren van een naoberzorg-wijkteam conform het idee van een sociaal
wijkteam, maar dan niet met professionals, maar met betrokken en deskundige burgers. Dit speerpunt
vormt het bestaansrecht van NaoberzorgPunt in Roggel.
Aan de inrichting en vormgeving van de sociale wijkteams wordt zowel landelijk als regionaal de nodige
aandacht besteed. Er is vooral bestudeerd hoe de verhouding zou moeten zijn tussen professionele en
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Karin

Naoberzorg…helemaal in de lijn van Franciscus!
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informele zorg. Omdat dit idee een belangrijk speerpunt en ook pijler van de vereniging Naoberzorg is, is in
het afgelopen jaar door de vereniging veel tijd en energie gestoken in overleg met allerlei
belanghebbenden zoals: de gemeente Leudal, de Provincie Limburg, de professionele organisaties die
werkzaam zijn in Roggel, de Dienst Kerk en Samenleving en de KNHM. Er wordt gezocht naar sluitende
financiering, met name bedoeld voor de ondersteuning en scholing van vrijwilligers die het wijkteam
moeten gaan bemensen. Uiteraard is ook gekeken naar de samenwerking met andere
vrijwilligersorganisaties in het dorp, waar onder het Jozefhuis. Het idee is dat er zo’n 6 tot 8 vrijwilligers
starten in dit team en worden opgeleid om het wijkteam vorm en inhoud te geven. Als de financiering rond
is kunnen we in januari 2015 officieel van start gaan. Een zorgvuldig communicatietraject is de eerste stap
in dit verhaal, want iedereen moet ook nu mee kunnen doen. In januari 2015 brengt de vereniging een
themanummer uit dat geheel in het teken zal staan van het naoberzorg-wijkteam Roggel. Wordt vervolgd...

NZP tijdens de kofferbakmarkt in Roggel op 19 oktober
Op mogelijk een van de laatste mooie
herfstdagen was het een drukke bedoening
tijdens de rommel- en snuffelmarkt in Roggel.
De marktkraam van NaoberzorgPunt stond deze
keer tegenover het Inloopcafé Bie Briels. Een
beetje buiten de bezoekersstroom. Volgende
keer (tijdens de kerstmarkt) staan we gewoon
weer op de Molenweg. Intussen werken de
vrijwilligers aan weer leuke kerstdecoraties die
we dan op de markt te koop aanbieden om o.a.
kerstattenties te kunnen verstrekken aan de
zieken in het dorp.
Bron foto: Leudal Gezien

Sociale Alliantiedag ‘Samen Doen’: wat kan participeren mij opleveren
Op vrijdag 31 oktober organiseerde stichting de Pijler de Alliantiedag voor Limburg Zuid Oost in
Theaterhotel de Oranjerie in Roermond. Stichting de Pijler wil als provinciaal Limburgs knooppunt met haar
projecten en activiteiten vrijwilligers, professionals en organisaties provinciaal, regionaal en plaatselijk
ondersteunen en toerusten om de belangen van uitkeringsgerechtigden en andere mensen met een te laag
inkomen beter te kunnen behartigen.
In de ochtend ging Raf Janssen (secretaris van de Sociale Alliantie en wethouder in Peel en Maas) in
gesprek met Govert Derix, (filosoof, columnist en schrijver van het boek Gods Geschenk en mede auteur
van Iedereen doet ertoe) over het ware gezicht van de participatiesamenleving. Tevens gaf hij een exposé
over de kracht van samen DOEN, een project van de Sociale Alliantie over Sociale coöperaties.
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Bron foto: Ondernemersvereniging Leudal
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Tijdens de middag vond een Projectenparade plaats met enkele lokale projecten en voorbeelden van Doeorganisaties van en met mensen met lage inkomens. De Vereniging NaoberzorgPunt was als lokale ‘Doeorganisatie’ uitgenodigd om een tweetal workshop te verzorgen.
Vanuit NaoberzorgPunt Roggel brachten Miep Linssen, Karin van der Plas en Hilde Glessner een inspirerend
verhaal over de manier waarop wij mensen stimuleren om ‘samen te doen’.
Er was wederom -zoals tot nu toe eigenlijk altijd wel gebeurt- sprake van een bijzondere ontmoeting met
‘koningin Minima’ (zie foto). Een vrouw uit Zuid Limburg die op een ludieke en vooral creatieve wijze
positieve aandacht vroeg voor het armoedevraagstuk.
Met haar toestemming plaatsen we de foto in onze Gazet.

Op zondagmiddag 2 november is gestart met een reeks ontmoetingsmiddagen voor alleenstaanden en
mensen die zich alleen voelen in de kernen Heibloem, Roggel en Neer. Deze activiteit is door
NaoberzorgPunt Roggel opgepakt op verzoek van en in opdracht van de werkgroep pastorale
zorg/levenskunst van de drie parochies . Deze middagen zullen voortaan elke eerste zondag van de maand
plaatsvinden in de gezellige hoeskamer van het inloopcafé Bie Briels, Kerkstraat 4 te Roggel. Hier staat de
koffie voor u klaar en is er plek voor ontmoeting en een luisterend oor. Met deze nieuwe dienstverlening
(voorlopig 1x per maand!) wil de werkgroep tegemoet komen aan een aantal vragen uit de gemeenschap
zelf. Want mensen die alleen zijn ervaren vooral de zondagmiddag als een ‘probleem’. De bijeenkomst
begint om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Deelnemers bepalen met elkaar het thema van de
bijeenkomst. Als u mee wilt doen, is het voor de organisatie prettig als u zich van te voren even aanmeldt
via het telefoonnummer 06-54713443 of loop gewoon eens binnen bij het inloopcafé van NaoberzorgPunt
op woensdagochtend vanaf 10.00 uur of op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur. Deelname aan de
zondagmiddagen is kosteloos , met dank aan de diaconie. Na de eerste bijeenkomst wordt de eerste groep
gesloten! Mensen die na 2 november mee willen doen, vormen dan gewoon een nieuwe groep. De
volgende bijeenkomst is gepland op 7 december om 14.30 uur. Voel je vooral welkom!
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Eerste bijeenkomst voor alleenstaanden in Roggel op zondagmiddag 2 november
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Informatieavond Wmo, jeugdhulp en werk & inkomen vanaf 2015
Op donderdagavond 13 november wordt door de gemeente Leudal in Baexheimerhof in Baexem de
informatiebijeenkomst “Eigen kracht, samen aanpakken” gehouden. Deze bijeenkomst gaat over de
veranderingen die plaatsvinden op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
jeugdhulp en werk en inkomen (Participatiewet). Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente namelijk
verantwoordelijk voor nieuwe taken op dit gebied. Op 13 november geven we in rondetafelgesprekken
informatie en kunt u terecht bij enkele (zorg)aanbieders en maatschappelijke instellingen voor vragen. Ook
wordt op deze bijzondere avond de vrijwilligersspeld 2014 uitgereikt. Tijdens de bijeenkomst worden er in
twee rondes rondetafelgesprekken gehouden per thema: Wmo, jeugdhulp en werk & inkomen. Daarnaast
wordt er een informatiemarkt gehouden waar (zorg)aanbieders en (maatschappelijke) instellingen zich
presenteren. Voor het hele programma en meer informatie, kijk op www.leudal.nl.
De informatieavond is bedoeld voor de huidige gebruikers van de Wmo, Jeugdhulp en werk & inkomen.
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via www.leudal.nl/aanmeldenbijeenkomsteigenkracht. Lukt
dat niet, neem dan telefonisch contact op met de gemeente, tel. (0475) 85 90 00.
Waar staat ‘Eigen kracht, samen aanpakken’ voor?
We gaan naar een samenleving waarin iedereen meedoet als dat mogelijk is. Waarin we zolang mogelijk
zelf de regie over ons leven voeren en elkaar en de mensen om ons heen ondersteunen. De gemeente
organiseert deze ontwikkeling samen met burgers en zorg- en welzijnsinstellingen. Wie het niet op eigen
kracht of met behulp van de omgeving redt, krijgt ondersteuning op maat. In een samenleving waarin
iedereen meedoet, zorgen we voor elkaar en laten we niemand in de kou staan. Dat noemen we Eigen
kracht, samen aanpakken.

Landelijke netwerkdag DAK op 17 november in Weert
Steeds weer blijkt dat de aanpak van inloophuizen en het buurtpastoraat goed werkt om mensen een plek
te geven, hen een kader te bieden waar ze terecht kunnen en welkom zijn. De rol van buurtinitiatieven
zoals het inloopcafé en de activiteiten die kerkelijke organisaties organiseren, wordt alleen maar
belangrijker met de komst van de participatiesamenleving. Op 17 november wordt in Weert een landelijke
netwerkdag georganiseerd om mensen te prikkelen en na te denken over oplossingen voor met name
mensen die buiten de boot dreigen te vallen.
De dag is bedoeld voor medewerkers, bestuurders en vrijwilligers van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat en voor alle geïnteresseerden die met deze organisaties willen samenwerken of zich door hun
aanpak geïnspireerd voelen. Tijdens de dag wordt niet alleen stil gestaan bij problemen die op ons
afkomen, maar is ook veel aandacht voor de wijze waarop door middel van samenwerking oplossingen zijn
of worden gevonden.
In de ochtend geeft Andries Baart een uiteenzetting over de vraag of de door hem ontwikkelde
presentiebenadering nog altijd een goed antwoord is op de knelpunten in de samenleving. Daarna spreekt
gouverneur Theo Bovens over zijn ‘diaconale stage’ die hij afgelopen zomer bij diverse projecten in Limburg
doorliep. Aansluitend is er ruim gelegenheid om met beide sprekers in gesprek te gaan. In de middag staat
de praktijk centraal, met diverse workshops waarin medewerkers en vrijwilligers van lokale organisaties
vertellen over hun werk. Aan het eind van de dag spreekt ondernemer Thijs Hendrix, die in een voormalige
kerk in Weert een Franciscushuis opende. Dat Franciscushuis is ook de daglocatie van deze netwerkdag, die
mede door de dienst Kerk en Samenleving van het Bisdom Roermond wordt georganiseerd.
Aanmelden is mogelijk via www.netwerkdak.nl. Daar is ook alle verdere informatie over de dag te vinden.
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Bron: Info Bulletin Bisdom Roermond oktober 2014
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Kerst-Inn – een bijzonder Kerstverhaal op 11 december 2014
Op donderdagavond 11 december organiseert
NaoberzorgPunt Roggel een Kerst-Inn. Locatie is
natuurlijk het Inloopcafé Bie Briels. Vanaf 18.30 uur is
het Inloopcafé en de grote zaal Bie Briels open voor
alle leden en mensen die het gezellig vinden . Tijdens
de Kerst-Inn wordt u getrakteerd op een heerlijke kop
koffie met kerstbrood. Belangrijkste
programmaonderdeel is de primaire van een
eigentijds toneelstuk over het Kerstverhaal, gespeeld
door kinderen van de Zjwiek o.l.v. Door Vercoulen. In
de pauze is een fotocollage van de cultuurreis naar Assisi te zien. De vrijwilligers van NaoberzorgPunt
hebben op deze bijzondere avond ook nog voor iedereen een leuke attentie in petto…. De Kerst-Inn is voor
iedereen toegankelijk. Opgave is wel wenselijk. Dat maakt de organisatie wel zo prettig.
Wilt u meedoen….aanmelden bij het Inloopcafe of bij het centrale nummer van NaoberzorgPunt
06-20746463 of via onze website www.naoberzorgpunt.nl . Graag tot ziens en bij voorbaat veel dank aan
de uitbaters Jos en Karin Briels.
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Bron: uit de fotocollegae van de cultuurreis naar Assisi.
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