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Vorige nieuwsbrief niet ontvangen? Kijk dan even op onze website www.naoberzorgpunt.nl of mail naar
info@naoberzorgpunt.nl
In deze Gazet aandacht voor de volgende gebeurtenissen en activiteiten:
- Terugblik Dienstenveiling in het kader van het Jan Lindersfonds en NaoberzorgPunt
- Nieuwe brochure en banner van NZP
- Nieuwe pilot van NZP begin 2016 officieel van start
- Kerst-Inn Café Bie Briels op 18 december / Kerkstraat 4, 6088 EG Roggel
- Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2016
- Algemene ledenvergadering 17 januari 2016

Terugblik Dienstenveiling Kerngezond op 27 november 2015

Door het Jan Lindersfonds was NaoberzorgPunt Roggel gekozen als Goede Doelenproject voor 2015.
De vereniging NaoberzorgPunt is gedurende het jaar 2015 met diverse partijen een samenwerking
aangegaan om de opbrengst vanuit het Jan Lindersfonds voor meer initiatieven toegankelijk te maken. Zo
ook met de ondernemersvereniging en KERNgezond. Er werd in samenwerking met NaoberzorgPunt een
Dienstenveiling opgezet waarbij mooie diensten en producten van ondernemers en sporters uit Roggel met
veel succes werden geveild. Resultaat; een prachtbedrag van € 4.175,-. Dit bedrag wordt vanuit het Jan
Linders Fonds verdubbeld naar € 8.350,-. Dit bedrag wordt volledig ter beschikking gesteld aan het
programma KERNgezond en is bedoeld om nog meer leuke ´gezonde´ activiteiten te realiseren op
basisschool de Zjwiek.
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Foto: v.l.n.r. Karin van der Plas, voorzitter NaoberzorgPunt en
Meghan Jacobs-Soons, supermarktmanager Jan Linders Roggel
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Een andere ´gezonde´ activiteit in het kader van
het Jan Lindersfonds was natuurlijk de
Dorpsbrunch op 6 september….
weet u het nog? Super gezellig en heel veel
belangstelling. Ook deze activiteit heeft een
mooi eindbedrag opgeleverd. De vereniging
werd op die dag blij verrast met een geweldig
sponsorbedrag. Harold Rutten van DIGA
Verzekeringen overhandigde het bestuur van
de vereniging NaoberzorgPunt een cheque van
3500 euro!! Harold is erg betrokken bij het
werk van de vereniging en heeft met succes dit
mooie bedrag weten te genereren voor
NaoberzorgPunt Roggel. Nogmaals super
bedankt Harold!
Tijdens de Algemeen Ledenvergadering van
NaoberzorgPunt op 17 januari 2016 zullen alle
Foto: v.l.n.r. Jeroen Janssen van Nh1816 en Harold Rutten van DIGA
verzekeringen uit Roggel
bedragen die gedurende het jaar 2015 zijn
opgehaald, in de vorm van cheques worden
uitgereikt aan de diverse partijen waarmee NZP dit jaar heeft samen gewerkt. Daarmee wordt niet alleen
NZP en KERNgezond beloond, maar ook Kindervakantiewerk, Jeugdtoneel Scherm Open, de Harmonie en
het Jozefhuis.

Met trots zijn tijdens de Dorpsbrunch in september de
nieuwe folder en banner van NZP gepresenteerd. Voor
iedereen in te zien op onze website en desgewenst te
printen. Neem even een kijkje:
www.naoberzorgpunt.nl. De folder en banner zijn o.a.
gefinancierd uit de opbrengsten van de markten, het Jan
Lindersfonds en de
donatie van de
stichting Goede
Doelen van
Nh1816. De
grafische
vormgeving is van
de hand van Roger
van Zundert (foto)
van reclamebureau
CasaCreation uit
Roggel. We zijn er
super trots op, met dank aan Roger. Heel mooi werk!

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(wijk)Team conform het idee van een sociaal
wijkteam maar dan anders, niet met professionals, maar met betrokken Naobers.
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
informele (vrijwillige) zorg. Omdat dit idee een belangrijk speerpunt en pijler van de vereniging
NaoberzorgPunt is, is in het afgelopen jaar door de vereniging veel tijd en energie gestoken in overleg met
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Nieuwe folder en banner van NZP

2

allerlei belanghebbenden zoals: de gemeente Leudal, de Provincie Limburg, het Algemeen Maatschappelijk
werk, Synthese en de huisartsen, de kerk, de basisschool en de ondernemersvereniging. Er is gezocht naar
financiering, met name bedoeld voor de ondersteuning en scholing van vrijwilligers die het wijkteam
moeten gaan bemensen. Begin december 2015 heeft de provincie en de gemeente Leudal ons laten weten
deze pilot financieel te willen ondersteunen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Het bestuur en
NaoberzorgTeam staan nu in de startblokken om aan de slag te gaan, met Naoberzorg.
In het eerste kwartaal van 2016 wordt een aparte nieuwsbrief en folder geheel geweid aan de voortgang en
resultaten van deze nieuwe werkgroep (pilot).
De opdracht van de werkgroep sluit heel goed aan bij onze visie: te weten, mensen/burgers hebben een
eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid, leefstijl en welzijn, maar mensen zijn ook bereid
betekenis voor elkaar te hebben en zaken te delen.
De pilot kent drie belangrijke doelen:
1. Het inrichten van een werkplaats in het dorp Roggel waar aan de coördinatie en samenwerking tussen
vrijwilligers en professionals wordt gewerkt. In deze samenwerking nemen burgers in het dorp de regie.
2. Het scholen/trainen en begeleiden van alle vrijwilligers, zowel in het NaoberzorgTeam als het
coördinatieteam.
3. Het onderhouden, versterken en uitbreiden van het dorpsnetwerk. In de afgelopen jaren is veel tijd en
energie geïnvesteerd in het versterken van het dorpsnetwerk. Vrijwilligers van de vereniging vormen
samen het coördinatieteam; dit team is het kloppend hart van de vereniging. Het Coördinatieteam
neemt een verbindende plek in het brede dorpsnetwerk in en coördineert alle werkgroepen.
De vereniging NZP wil de stuwende kracht zijn om het dorpsnetwerk te laten groeien, te verbreden en te
versterken. Op dit moment bestaat het Coördinatieteam uit 20 actieve vrijwilligers die binnen dit netwerk
verschillende vormen van Naoberzorg bieden en allerlei leuke ontmoetingen organiseren. Het ledenaantal
telt nu 125 leden.

Ter voorbereiding op elke markt in Roggel, maar ook tussendoor ten behoeve van activiteiten die NZP
organiseert, is er een knutselgroep actief die allerlei creatieve en decoratieve spullen maakt. Elke keer leren
ze weer iets van elkaar en de avonden bij Corry en Wiel Peeters zijn super gezellig. Zo heeft een deel van
de groep onlangs voor basisschool de Zjwiek een heleboel zwarte pietjes gemaakt ter decoratie van de
school tijdens het Sinterklaasfeest op 3 december. De
knutselaars werden getrakteerd op koffie en allerlei
lekkers als dank voor de geleverde versieringen.
In 2016 zal de knutselgroep een workshop
organiseren voor moeders die zelf decoraties
willen maken. Wil jij ook meedoen….meld je dan
via de website aan of stuur even een mail naar
info@naoberzorgpunt.nl.
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Knutselgroep uitgenodigd voor Sinterklaas op basisschool de Zjwiek
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Kerst-Inn – met een bijzonder Kerstverhaal: vrijdag 18 december 2015
Het is inmiddels traditie geworden: NaoberzorgPunt Roggel organiseert op
vrijdagavond 18 december weer een bijzondere Kerst-Inn. Locatie is
natuurlijk de grote zaal Bie Briels. Vanaf 18.30 uur is de grote zaal Bie Briels
open. Tijdens de Kerst-Inn wordt u getrakteerd op een heerlijke kop koffie
met kerstbrood. Belangrijkste programmaonderdeel is de première van een
eigentijds toneelstuk over het Kerstverhaal, gespeeld door de Jongeren van
toneelgroep 'Het scherm open' o.l.v. Door Vercoulen. De Kerst-Inn is voor
iedereen toegankelijk. Opgave is wel wenselijk. Dat maakt de organisatie wel
zo prettig.
Wilt u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden? U kunt dat op verschillende
manieren kenbaar maken: bij het inloopcafé (naast café Bie Briels),
telefonisch via het centrale nummer van NaoberzorgPunt 06-20746463, of
via onze website www.naoberzorgpunt.nl.
Graag tot ziens en alweer veel dank aan de uitbaters Jos en Karin Briels.

Kerst-inn
2014 was
beregezellig!

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering op 17 januari 2016
Noteer alvast in uw agenda:

Algemene Ledenvergadering Vereniging NaoberzorgPunt Roggel
op zondag 17 januari van 13.30 tot 16.30 uur.

Om al onze successen met elkaar te vieren nodigen wij iedereen die NaoberzorgPunt een warm
hart toe draagt, uit om het glas op 2016 te heffen en elkaar een liefdevol 2016 te wensen tijdens
de onze nieuwjaarsreceptie. Die wordt gehouden op donderdag 7 januari in café-zaal Bie Briels.
De zaal is vanaf 18.30 uur open.
Het bestuur en leden van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel wenst iedereen een sfeervol,
warm en gezellig Kerstfeest en eine gooje roetsj!!!!

Ons motto voor 2016: HAAL ERUIT WAT ER IN ZIT!!
IEDEREEN BEDANKT VOOR UW VERTROUWEN EN de prettige SAMENWERKING!
Een bijzonder woord van dank voor Meghan Jacobs-Soons, supermarktmanager Jan Linders Roggel en de
medewerkers van Jan Linders en alle ondernemers in Roggel!!!!

WARME NAOBERZORGGROETEN

NZP Gazet no 12/december 2015

Naast formele verenigingszaken, van 13.30 tot 14.30 uur, is er een ludiek en feestelijk programma rondom het
uiteiken van alle Jan Linderscheques voor alle partijen die mee hebben genoten van het goede doel 2015. Natuurlijk is
er dan ook volop tijd voor ontmoeting, voor feest met een hapje, drankje en veel gezelligheid. Uitnodigingen voor
deze bijeenkomst worden na de Kerst verstuurd. Iedereen is welkom, wel graag even aanmelden!
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