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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:
- Kick Off bijeenkomst nieuwe pilot ‘Meldpunt Naoberzorg’ Roggel
- Werkplaatsbijeenkomsten in het kader van het Meldpunt
- Impressie lentemarkt 8 mei 2016
- Kom Op de Soep bij Mico Sport
- Vrijwilliger van de maand
- Uitreiking onderscheiding ‘Roggels Naoberke’

Bij de meeste mensen en organisaties in Leudal is het inmiddels bekend wat NaoberzorgPunt in Roggel
doet. Nu is de tijd rijp voor een nieuw project, een experiment: de introductie van het ‘Meldunt
Naoberzorg’. Dit Meldpunt is een sociaal (wijk) team, maar dan met vrijwilligers, ondersteund door
beroepskrachten. Voor dit project is een werkplaats ingericht. Hier komen alle vragen en wensen van
mensen samen en wordt bekeken wie, wat nodig heeft. De samenwerking met de huisarts in deze pilot is
van groot belang. Hierin ligt uiteindelijk ook de basis van de kernopdracht van NaoberzorgPunt (2009
gestart). Directe, korte lijnen met beroepsbeoefenaren in de zorg en welzijn zijn belangrijk in de
samenwerking en om mensen snel te kunnen helpen.
Dit project is vernieuwend in Nederland en geniet daarom inmiddels grote belangstelling.
Niet voor niets dat de Provincie Limburg, gemeente Leudal en het Oranjefonds het project willen
financieren en het AMW Midden Limburg en Synthese, beroepskrachten inzetten ter ondersteuning.
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Kick Off ‘Meldpunt Naoberzorg’ Roggel 3 juni 2016 bij Mico Sport
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Deze manier van werken vraagt om relaties op basis van wederzijds vertrouwen. Samen een nieuwe
werkwijze ontwikkelen is spannend voor iedereen, maar ook erg leuk! Uiteindelijk gaat het over de mensen
in ons dorp, zij moeten er blij van worden.
We weten nog niet wat het project concreet zal opleveren, daarom is het ook een experiment! Inwoners,
ondernemers en zorgaanbieders uit Leudal zullen tijdens deze startbijeenkomst nader worden
geïnformeerd over het project ‘ Meldpunt Naoberzorg Roggel’.
Na maanden van voorbereiding, is het nu tijd om onze ideeën met een breder publiek te delen, het
Naoberzorgteam u voor te stellen en aan iedereen te vertellen wat we precies gaan doen.
Alle burgers van Roggel ontvangen via 1 Leudal onderstaande uitnodiging (week 20). Voor iedereen die
opgehaald wilt worden, laat het ons weten. Onze vrijwilligers staan ook dan voor u klaar.
De flyer is gemaakt door Roger van Zundert van Casa Creations uit Roggel. Met veel dank voor de prettige
en constructieve samenwerking!
Het basisontwerp (uitnodiging) is gemaakt door Nellie Doorman, een van onze naobers.
Hier zijn er super trots op!

Startbijeenkomst
Project Meldpunt Naoberzorg Roggel

op 3 Juni 2016
van 13:00 tot 16:30 uur
Mico Sport, Heldensedijk 2
6088 NT Roggel

Soms gaat alles veel te vlug
Kun je het niet meer aan
Moet je weer een stapje
terug
Om opnieuw verder te gaan
Je weet misschien niet hoe?
Stap gerust naar noaberzorg
toe
Wij slaan de handen in
elkaar
Want wij staan voor
iedereen klaar!

PROGRAMMA
1. Ontvangst gasten en stijlvolle opening
2. Interview initiatiefnemers NaoberzorgPunt Roggel (2009)
3. Muzikaal intermezzo
4. Vrijwilligers aan het woord
5. Muzikale boodschap
6. De pilot in de praktijk
7. Ontmoetingen met gasten
8. Muzikale ontmoeting
9. Korte pauze
10. Introductie Presentie als basis
11. Presentie in de praktijk
12. Muzikale omlijsting geheel
13. Stijlvolle afsluiting en woord van dank!
Bestuur, team en leden van de vereniging NaoberzorgPunt Roggel
Met dank aan Mico Sport, Wilmy van der Helm en Von Reijnders

We verheugen ons op deze middag in het gezelschap te mogen zijn van een aantal bijzondere gasten, zoals
de gedeputeerde mw. Marleen van Rijnsbergen en onze eigen wethouder dhr. Richard Verheul.
Hun aanwezigheid geeft extra gewicht aan deze startbijeenkomst.
De middag zal muzikaal worden opgeluisterd door zangeres Wilmy van der Helm (http://www.zingzorg.eu)
en pianiste Von Reijnders. Zij geven inhoud en geluid aan belangrijke thema’s van de missie en visie van de
vereniging NaoberzorgPunt; liedjes die de kern raken!

NZP Gazet no.14/mei 2016

Gedicht van Nellie Doorman:

Parkeergelegenheid beschikbaar.
Opgave s.v.p. voor 31 mei via
info@naoberzorgpunt.nl of bel naar
0620746463
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Werkplaatsbijeenkomsten in het kader van het ‘Meldpunt Naoberzorg’
Op de achtergrond van het ‘Meldpunt Naoberzorg’ functioneert vanaf 2015 een ‘ werkplaats’. Voor de
meeste mensen is dit niet echt een vertrouwd begrip, vandaar dat we in deze Gazet er kort aandacht aan
willen besteden. Vroeger werd het begrip gebruikt om een plaats aan te duiden waar een specifiek
ambacht of vak wordt uitgeoefend, nieuwe technieken werden uitgebroed, uitvindingen werden gedaan.
De werkplaats van het Meldpunt is ingericht om de vrijwilligers en beroepskrachten de gelegenheid te
bieden hun ervaringen uit te wisselen, elkaar te steunen, werkprocedures met elkaar te ontwikkelen en de
samenwerking met de eerste lijnszorg (o.a. huisartsen) goed vorm en inhoud te geven.
Gedurende de looptijd van het project (2016-2017) zullen er 12 bijeenkomsten worden georganiseerd.
De werkplaats is ook de ‘broedplaats’ voor het werkboek dat in het kader van het project wordt
geschreven. Het NaoberzorgTeam komt 1 x per 2 maanden bij elkaar. In juni 2016 staat de volgende
gepland.

Impressie Lentemarkt Roggel zondag 8 mei 2016
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Vrijwilligers van NaoberzorgPunt zijn weer druk in de weer geweest om spullen te maken voor de
Lentemarkt. Met de opbrengst van de verkoop van de eigen gemaakte spullen kunnen we weer mensen blij
maken. Het was prachtig weer en de lentemarkt viel helaas samen met Moederdag. Hierdoor was het iets
minder druk dan andere jaren, maar evengoed altijd wel erg gezellig en leuke nieuwe ontmoetingen.

3

Nieuw: ‘ Kom-op-de-Soep’ bij Mico Sport (proef zomer 2016)
Sportcentra Mico Sport en de vereniging NaoberzorgPunt hebben de handen ineen geslagen. Misschien
voor veel mensen een wat vreemde combinatie, maar als u verder leest zal het meteen duidelijk worden
dat het een heel natuurlijke samenwerking is. In een ontmoeting op een van de markten in Roggel bleek
namelijk dat Mico Sport en NaoberzorgPunt vergelijkbare doelen nastreven. Hoe leuk is dat!
Uiteraard met een verschillende insteek en doel, maar wat we willen sluit heel goed op elkaar aan.
Dat NaoberzorgPunt staat voor ondersteuning daar waar nodig en de beweging van onderop stimuleert is
een. Echter het ‘ hogere’ doel van de vereniging NaoberzorgPunt is gelegen in het stimuleren van meer
bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid als het gaat over bewegen, gezonde voeding en het voeren van
de regie over het eigen leven. En juist hierin ligt de sleutel en overeenkomst!
Om dit te bereiken gaan we vooral niet nodeloos vergaderen, we hebben elkaar inmiddels gevonden.
We willen zeker ook niet iets aanbieden wat niet nodig is of aansluit, maar gewoon doen-in-de-ontmoeting.
Kleine dagelijkse ontmoetingen geven immers glans en inhoud aan de vraag en wens van mensen.
De behoefte wordt pas zichtbaar als je met elkaar in gesprek gaat.
Wat gaan we doen?
Een van de behoefte die door inwoners van Roggel
kenbaar werd gemaakt is dat de zondagen zo vreselijk
lang en vaak eenzaam kunnen zijn en er zo weinig is om
op terug te vallen. Daar komt bij dat in de zomervakantieperiode het eigen netwerk ook met vakantie is,
voorzieningen gesloten zijn en men (nog) vaker met lege
dagen zit. Om tegemoet te komen aan deze wens, gaan
NZP en Mico gedurende de zomervakantie 2016
- zes weken lang – iedereen die er blij van wordt
uitnodigen om deel te nemen aan een special
Zomer-activiteit met de naam: Kom-op-de-Soep!
NaoberzorgPunt weet welke mensen hier blij van worden, vrijwilligers worden weer blij om soep te maken
voor andere Naobers en Mico Sport faciliteert. Tijdens deze gezellige ontmoetingen komen er wellicht
spontaan ideeën op bij de mensen die meedoen, waardoor we – al dan niet gebruik makend van de
accommodatie – direct kunnen inspelen op de wensen of ideeën. Alles is mogelijk, zolang het uit
verlangens en wensen van de mensen zelf komt.
Kortom: we willen mensen graag stimuleren om samen leuke dingen te doen, vaker samen eten en ook
meer te bewegen. Meer gezondheid maakt blij en blijere mensen zorgen voor een gezellige samenleving.
Zo simpel is het ook. Een nevendoel wordt hierdoor vrijwel meteen bereikt, namelijk ontmoeten vergroot
de (vaak kleine) leefwereld. ‘ Kom-op-de-soep’ zorgt dan voor weer meer glans en gezelligheid.
Weer zin in het leven, versterkt het gevoel dat je er toe doet.

Vanaf september 2016 zal een van onze vrijwilligers als vrijwilliger van de maand worden gepresenteerd.
Uiteraard moeten mensen dat willen. Het is vooral bedoeld om iets meer te weten en te laten zien wat een
vrijwilliger bij NaoberzorgPunt zoal doet en wat hem of haar beweegt om zich in te zetten.

Nieuw: Uitreiking onderscheiding ‘Roggels Naoberke’
Elk jaar worden er in naam van de Koning onderscheidingen uitgereikt in alle gemeenten van Nederland.
Een koninklijke onderscheiding is geen recht en ook geen gunst, maar een erkenning van verdiensten voor
de maatschappij. Een mooie traditie en voor de ontvangers een waardevolle onderstreping van hun
jarenlange inzet. Het bestuur van de Vereniging NaoberzorgPunt Roggel is van mening dat onze vrijwilligers
ook allemaal een onderscheiding verdienen!

NZP Gazet no.14/mei 2016

Vrijwilliger van de maand
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Dat aanvragen heeft nogal wat voeten in de aarde en vraagt veel tijd. Die tijd kunnen we beter besteden
aan andere zaken en daarom hebben we bedacht dat het wel leuk zou zijn als we jaarlijks zelf-tijdens de
Algemene Ledenvergadering- een alternatieve onderscheiding uitreiken aan een of meer vrijwilligers van
Naoberzorg die iets extra’s hebben gedaan voor de burgers van Roggel.
Een typisch Roggelse onderscheiding dus waar men trots op kan zijn, met alle toeters en bellen die daarbij
horen. We noemen die onderscheiding een ‘Naoberke’.
Burgers en vrijwilligers kunnen mensen hiervoor voordragen. Ze moeten dan wel lid zijn van de vereniging.
Een onafhankelijke commissie zal de voordrachten beoordelen aan de hand van de criteria die ooit zijn
geformuleerd door NaoberzorgPunt. We gaan het niet onnodig ingewikkeld maken.
Meer hierover in een van de volgende gazetten.

Naorberzorg ís Leuk voor elkaar!
Vanaf januari 2016 loop er een project in Roggel onder
de naam Naoberzorg is leuk voor elkaar.
Dit project is bedoeld voor iedereen die wil leren
omgaan met een tablet of computer, of wil leren hoe
Facebook werkt, met als belangrijkste doel, de eigen
leefwereld te vergroten.
Elke donderdagmiddag staan onze vrijwilligers voor u klaar om u te ondersteunen, vragen te beantwoorden
en u wegwijs te maken in de digitale wereld. We willen echter wel benadrukken dat we geen computerles
geven, daar zijn andere organisaties goed in. Naoberzorg staat voor ontmoeten en ondersteunen, met dat
doel voor ogen zijn we dit project gestart. Ook bij dit project staat voorop; geen behoefte, geen project.
Naoberzorg combineert zo expertise, netwerk en werkwijze met de missie en visie van het project
Leuk voor Elkaar (pilot 2016-2017). In dit project staan ontmoeten en het verstevigen van lokale of het
eigen netwerk centraal. Indien mensen geen eigen laptop of tablet hebben, wordt deze in bruikleen
aangeboden. Ontmoeten via een virtuele omgeving geeft en extra dimensie (nieuwe beleving) en is weer
een andere mogelijkheid voor ontmoeting.
Dit project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg en de Coöperatie Vereniging VayaV UA.
Het project wordt ook in de gemeenten Horst aan de Maas en Kerkrade uitgevoerd. In alle 3 de gemeenten
zijn er verschillende manieren van werken. Dat maakt vergelijken aan het einde wel erg interessant.
Wordt vervolgd…
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Nader komen tot iemand.
Andere mensen leren kennen, en misschien hulp aanbieden.
Open je hart voor de ander en luister!
Bezoek eens een eenzaam of ziek iemand.
Een engel zijn voor iemand.
Ruimte en rust brengen ”ich bin d’r veur dich”.
Zomaar iemand op je pad tegen komen.
Ontmoetingen kunnen bijzondere contacten en gezelligheid brengen.
Rondje koffie ? het geeft sfeer, verbinding en het praatje gaat gemakkelijker.
Genoeg geluk is er voor iedereen.
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Wat betekent Naoberzorg voor Toos Kessels (bijdrage mei 2016):

5

