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Deze nieuwsflits gaat over:
Impressies van het dorpsfeest van 17 maart j.l.
Opening Inloopcafé en activiteiten gericht op ontmoeten
Uitkomst ‘nieuwjaarsproject’ van basisschool de Zjwiek.
Jan Lindersfonds
Op ‘kraamvisite’ bij NZP Meerlo
Scholing voor de vrijwilligers: bindingsdag 13 april.
Voor meer achtergrond informatie over het project kunt u de website raadplegen: www.naoberzorgpunt.nl
Weet u mensen die ook de NZP Gazet willen ontvangen, laat het ons weten via nzproggel@gmail.com.

NaoberzorgPunt in Roggel
Coördinatieteam

Telefoonnummer: 06-17667750

Dörpsfiest Roggel met als motto: ‘ich bin der veur dich‘
Op

Veel mensen op de been gericht op ontmoeting
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Zondag 17 maart 2013: Het was me een
drukte van je welste…
Veel burgers hadden gevolg gegeven aan de
oproep om naar het dorpsfeest te komen en
diverse verenigingen, betrokken burgers en
organisaties waren bereid om aan de
informatietafels hun werk voor de
gemeenschap te delen met iedereen. De LVK,
Zonnebloem, KBO, Elivagar, de Wijkpraktijk,
Umoje4kids, de kinderen van de basisschool
en ook Nico Hendriks ontbrak niet met zijn
uitgebreide fotocollectie over de mensen van
Roggel. In de ochtend werden door de
Zonnebloem, de kinderen van de basisschool
en enkele vrijwilligers van NaoberzorgPunt
alle zieken in het dorp verrast met een bloemetje en een fruitmandje (geheel gesponsord door ondernemers uit het
dorp), muzikaal begeleid door de Roggelse Harmonie Amicitia en schutterij St. Petrus. De optocht startte om 11.00 uur
met het luiden van de kerkklokken door Sjra Jegers. De optocht had veel bekijks en de attenties werden met veel
ontroering in ontvangst genomen.
De middag werd opgeluisterd met optredens van Roggels artiesten en groepen: het Jazz Combo Rogus, Paaf Aaf, het
koor Eige Wies, Joop Bouten en de toneelgroep ‘Het Scherm Open’. Als dagvoorzitter luisterde Ger Frenken de middag
op met interviews en anekdotes en kondigde de optredens op zijn eigen wijze aan.
Later op de middag werd door wethouder Joost van der Stappen het Inloopcafé officieel geopend en ingezegend door
pastoor Swillens. 3 ML maakte een uitgebreide reportage van de dag. Meer hierover verderop in deze gazet.
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Tijdens het dorpsfeest werden ook weer 3 nieuwe NZP schildjes en de daarbij horende certificaten uitgereikt aan:
v.l.n.r. Thea van Eijkelenburg, Helian van Lier en Monica Kanders.
Bij de start van het feest werd nog eens stilgestaan bij hoe het allemaal begon: de keuze van de naam, het ontwerp
van het logo en de manier waarop we mensen in Roggel, de school, de verenigingen etc. hebben betrokken bij het
uitdragen van het gedachtegoed van Naoberzorgpunt.
Zo werden de bedenksters van de naam gehuldigd……Door Coumans (foto links) en Fien van Heur (foto rechts).
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en werden de ontwerpers van het logo nog eens extra in het zonnetje gezet.
Stef Coumans (links) en Geert Scholten (rechts).
Zij ontvingen het door henzelf ontworpen Naoberzorg-schildje
en de button ‘Ich bin der veur dich’.
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Dank aan alle sponsoren die
een groot deel van de kosten
voor hun rekening wilden
nemen. Dank vooral aan de

groep vrijwilligers die door
hun enthousiasme,
creativiteit en noeste
arbeid hebben gezorgd
voor een heel mooi
dorpsfeest.
Op veler verzoek doen we
het volgend jaar weer!

Wie doet mee?

NaoberzorgPunt in Roggel
Inloopcafé: contactpersoon Monica Kanders (zie foto)

Telefoonnummer: 06-41880578

Inloopcafé officieel open vanaf 17 maart 2013
Door wethouder Joost van der Stappen van de gemeente
Leudal werd het inloopcafé als één van de officiële
ontmoetingspunten van het NaoberzorgPunt in Roggel
geopend tijdens het dorpsfeest. Het inloopcafé in La
Rochelle staat open voor een moment van rust, een
gesprek bij een kopje koffie of thee, een luisterend oor, een
spelletje of gewoon om een knutselidee op te doen. Voor
ieder wat wils. Het biedt bovendien een bron van
informatie over uiteenlopende onderwerpen. Gasten zijn
het hele jaar door welkom op dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.30 uur en op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Ze worden door een van de vrijwilligers van het
NaoberzorgPunt ontvangen. Daar waar nodig worden vragen voorgelegd aan externen met een specifieke
deskundigheid.

Uitkomsten Nieuwjaarsproject Basisschool de Zjwiek
In de vorige NZP Gazet was al uitgelegd waar dit project over gaat. De
kinderen van de basisschool gaven hun nieuwjaarswens cadeau aan mensen
uit hun omgeving. De ontvanger deed vervolgens hetzelfde weer voor
iemand uit de omgeving etc. Alle vervulde nieuwjaarswensen kregen een
plek tijdens het dorpsfeest op 17 maart (zie foto).

Jan Lindersfonds: super blij is het NaoberzorgPunt met het personeel van
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Jan Linders. Door het personeel zijn we uitgekozen als goed doel voor 2013
ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de supermarktketen.
De lijfspreuk van de oprichter van de supermarktketen Jan Linders, is: "Houd
van de mensen, dan houden de mensen van jou." Het zit dus in de genen van
Jan Linders supermarkten om actief betrokken te zijn bij de omgeving. Elke
supermarkt is echt onderdeel van de wijk waarin ze gevestigd is. Het 50-jarig
jubileum is een mooi moment om die band nog eens extra te versterken. Alle
58 supermarkten hebben voor 2013 ieder één lokaal doel gekozen. Vanuit
het Jan Linders Fonds wordt een financiële bijdrage aan deze goede doelen
geleverd, de supermarkten zelf zetten zich in en ook de burgers kunnen
meehelpen door receptenboekjes te kopen.
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NaoberzorgPunt in Roggel
Uitrol NZP concept buiten Roggel: Hilde Glessner

Telefoonnummer: 06-50742640
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Op 28 maart 2013 waren we op ‘kraamvisite’ in Meerlo. Er is een 3 NZP in het land. Men heeft zelfs onze banner
overgenomen!
In navolging van het NaoberzorgPunt Roggel, heeft nu ook
Meerlo een eigen NaoberzorgPunt opgericht. Als eerste
openbare actie hield de initiatiefgroep op donderdag 28
maart om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in zaal ’t
Brugeind in Meerlo. Daarvoor waren alle verenigingen,
organisaties en vertegenwoordigers uit het lokale
bedrijfsleven en middenstand en geïnteresseerde burgers
uitgenodigd. Het initiatief werd met applaus ontvangen en
na afloop was de initiatiefgroep in z’n nopjes. Karin van der
Plas was eregast. Zij vertelde over de ervaringen in Roggel en
er was veel belangstelling vanuit de zaal voor de manier
waarop we het hebben aangepakt. Belangrijkste boodschap
was: hou het klein en overzichtelijk en doe het vooral samen
met alle betrokken partijen in het dorp.

NaoberzorgPunt in Roggel
Bindingsdag NZP: Hilde Glessner

Telefoonnummer: 06-50742640

De groep vrijwilligers van het NaoberzorgPunt die allerlei initiatieven opzetten en uitvoeren groeit gestaag. Tijdens het
dorpsfeest en in het inloopcafé hebben zich tevens nieuwe vrijwilligers gemeld. De eerste gezamenlijke activiteit was
natuurlijk het dorpsfeest. Er is de behoefte ontstaan om meer met elkaar uit te wisselen en weer nieuwe dingen te
bedenken. Tevens wil men wat handvatten om goed te luisteren, met mensen in gesprek te gaan, samen te werken en
meer te weten over wat er allemaal in het dorp aan aanbod is op allerlei gebied: zorg, welzijn, gemeentelijke
ontwikkelingen etc. Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft de werkgroep scholing van NZP een bindingsdag
georganiseerd op zaterdag 13 april. Op deze dag zal ook de Wijkpraktijk en de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij een bijdrage leveren.
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Wij wensen iedereen fijne paasdagen en mogelijk tot ziens
in het inloopcafé

Het project NaoberzorgPunt in Roggel wordt mede mogelijk gemaakt door:
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