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Het is weer even geleden dat de laatste NZP Gazet verscheen (maart 2013). Er waren zoveel andere zaken die
de aandacht vroegen waardoor de gazet even op de achtergrond is geraakt. Van veel kanten kreeg het
bestuur en het coördinatieteam vragen om informatie. We hebben besloten om nu regelmatig weer een
nieuwsbrief uit te brengen zodat alle leden en geïnteresseerden op de hoogte blijven van wat er zoal gebeurt
in NZP land. Omdat er veel valt te melden, zal deze gazet iets omvangrijker zijn dan normaal.
In deze gazet aandacht voor ‘oud’ nieuws uit 2013 en actualiteiten anno 2014:
- NZP Roggel van Project naar Verenging (augustus 2013)
- Project NaoberzorgPunt succesvol afgerond (1 september 2013)
- Impressies van het eerste NZP symposium op 29 november 2013 “Komt een wijk bij de dokter….” en
hoe het daarna verder ging met de verbinding in Roggel
- Nieuwe werkgroepen w.o. werkgroep Strategie en Beleid
- Roggel wint ‘Kern met Pit’ trofee door NaoberzorgPunt
- Deelname aan landelijke Kern met Pit wedstrijd op 29 maart 2014
- Lancering nieuwe website NZP op 26 april 2014
- Gezond Pleinfestijn
- Op verjaardag bezoek bij onze ‘familie’ op 22 mei
- Stokken voor Palmpasen maken
- Nieuwe NZP brochure
- Scholing vrijwilligers
- LimburgLab
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 dan weten via
info@naoberzorgpunt.nl

Op 1 september 2013 eindigde het project NaoberzorgPunt Roggel. Tot die datum werd het project
uitgevoerd door de Wijkpraktijk BV, een organisatie voor eerstelijns GGz die o.a. in Roggel is gevestigd in
het Business Centrum (oud gemeentehuis). Daarmee
werd voor NZP een nieuw tijdperk ingeluid. Op 16
augustus 2013 werd bij notariële acte de Vereniging
NaoberzorgPunt Roggel opgericht en stond NZP op
eigen benen. Een aantal leden van de vereniging was
bereid om gedurende het eerste jaar als werkbestuur
te fungeren. Tijdens de eerste ledenraadvergadering
in september 2014 zal door de leden een nieuw
bestuur worden gekozen.
Op de foto v.l.n.r. Denny Leenen (penningmeester),
Karin van der Plas (voorzitter) en Helian van Lier
(secretaris). Helian is inmiddels vervangen door Miep
Linssen.
De vereniging telt zo’n 110 leden waarvan er 20 actief betrokken zijn in het Coördinatieteam of een van
de werkgroepen.

NZP Gazet no 8/2014

NaoberzorgPunt in Roggel van Project naar Vereniging
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NZP symposium “Komt een wijk bij de dokter….” op 29 november 2013
Op 29 november organiseerde de
kersverse Vereniging
NaoberzorgPunt Roggel in
samenwerking met de
eerstelijnszorg haar eerste
symposium. Tijdens dit
symposium gingen we met elkaar
in dialoog over (nieuwe)
verbindingen tussen de
eerstelijnszorg en de
vrijwilligerszorg. We gingen op
zoek naar het antwoord op de
vraag: ‘Wat is er nodig om in deze
snel veranderende samenleving
goede zorg en ondersteuning te
Foto: Kinderen van basisschool de Zjwiek
gaven onder regie en bezielende leiding van
Door Vercoulen en Esmee Koppen weer hoe
de andere aanpak in de praktijk werkt.

kunnen blijven waarborgen voor iedereen die dit nodig heeft? En
kunnen we elkaar inspireren en samen zoeken naar werkbare,
effectieve en creatieve oplossingen, dichtbij huis?’

Lokaal vangnet
Wat gebeurt er in de praktijk ‘als er een wijk bij de dokter komt’? Is er dan een lokaal vangnet? Noem het
Naoberzorg! Naoberzorg betekent samen pionieren in de wijk en met elkaar zoeken naar antwoorden op
de vragen die leven. NaoberzorgPunt is een lokale, informele netwerkorganisatie in Roggel en wil
‘nabuurschap’ in de brede zin van het woord stimuleren. Inmiddels is al veel werk verzet, maar er is ook
nog veel te doen! Samenwerken is een spannende ontdekkingsreis, voor iedere reiziger.
Samenwerken
De wereld verandert. Mensen zullen in de toekomst steeds meer door de eerstelijnszorg en de eigen
omgeving worden ondersteund. In meer dan 70 procent van de consulten bij de huisarts speelt
psychosociale problematiek een rol. Ongeveer 75 procent van de mensen met psychische klachten gaan
naar de huisarts voor (eerste) hulp. De druk op de huisarts zal in de toekomst alleen maar toenemen.
Samenwerken is daarom van groot belang. Niet alleen tussen huisarts en andere hulpverleners, maar ook
met de vele mantelzorgers, familie, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de eigen vertrouwde
omgeving.

Na het symposium in november 2013 is het
thema ‘verbinding tussen de eerstelijns en
nuldelijnszorg’ voortvarend opgepakt door het
Coördinatieteam en is een werkgroep Strategie
en Beleid gevormd die zich o.a. bezighoudt met
de uitwerking van een plan om een sociaal
wijkteam te realiseren in Roggel. Nuldelijnsorg is
een verzamelterm voor mantelzorg, vrijwillige
thuiszorg, opvang en ondersteuning door
vrijwilligers. De werkgroep wordt ondersteund

door deskundigen van de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij.
Voor de concrete uitwerking van het plan is een
werkgroep ‘Zorg’ in het leven geroepen waarin
naast NZP leden ook de kerk, het maatschappelijk
werk en de basisschool participeren. Ook deze
werkgroep mag rekenen op ondersteuning van de
KNHM en de kerncoördinator Kleine Kernen van
de gemeente Leudal. Op de website is meer
informatie hierover te vinden.
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Nieuwe werkgroepen
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Roggel wint dankzij NaoberzorgPunt de Limburgse ‘Kern met Pit’ trofee

De Vereniging NaoberzorgPunt won op zaterdag
18 januari 2014 de 1e prijs bij de wedstrijd ‘Kern
met Pit’ van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNHM). Elke provincie koos
haar eigen winnaar. Uit handen van Theo Bovens
(Commissaris van de Koning in Limburg) ontving
NaoberzorgPunt Roggel de prijs en trofee Kern
met Pit Limburg. Op 15 maart 2014 werd de
maquette bij het aanduidingbord van Roggel
onthuld door wethouder Paul Vogels.
Kern met Pit is een jaarlijkse
wedstrijd georganiseerd door

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
(KNHM). Via deze wedstrijd worden
bewonersgroepen in buurten en dorpen in heel
Nederland uitgedaagd om hun idee voor
verbetering van de leefomgeving binnen een jaar
te realiseren en mee te dingen voor een prijs. Uit
de ingezonden ideeën werden door een
vakkundige jury per provincie projecten
geselecteerd. Zij mochten vervolgens deelnemen
aan de wedstrijd.
Editie 2013 Limburg is op 18 januari 2014
afgerond met een mooie prijsuitreiking.

NZP vertegenwoordigt Limburg tijdens landelijke wedstrijd ‘Kern met Pit’

Met z’n allen in de bus naar
Utrecht…..Wethouder Paul Vogels was eveneens
van de partij. Een geweldige dag gehad. Helaas
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niet gewonnen….maar een vierde plek is toch ook
heel erg tof. We gingen niet om te winnen…..we
gingen om er met elkaar bij te zijn en Roggel op
de kaart te zetten.
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NZP website in nieuw jasje

Sinds de lancering van de eerste versie van de
website in 2011 is er veel gebeurd en ook
veranderd in NZP land. De website was toe aan
een opknapbeurt. Op 26 april 2014 ging de
nieuwe website de lucht in. Nog niet helemaal

perfect, maar het blijft altijd timmeren aan de
winkel. Voor wie met ons mee wil kijken en
denken zie www.naoberzorgpunt.nl. Reageer
vooral ook als jullie fouten ontdekken of ideeën
hebben om de website nog beter te maken.

Het zal niemand ontgaan zijn dat op zaterdag 19 april het Gezond Pleinfestijn in Roggel plaatsvond. Zes
Roggelse wielrenners van de Wielervereniging La Rochelle hebben in het kader van de Obesitas Cycling
Tour 2014 - op initiatief van Ruud Janssen- in 7 etappes van Parijs naar Roggel gefietst om de aandacht te
vestigen op en bewustzijn te
bevorderen rond gezond eten, leven
en bewegen. 19 april was de finish
op het Kerkplein in Roggel met een
groots onthaal. Het Gezond
Pleinfestijn was de afsluiting van
Cycling Tour, maar is de start van
het ‘gezondheidsplan’ dat de
Wielervereniging samen met
partners gaat vormgeven. De
doelstelling van het Obesitasproject
sluit naadloos aan bij de visie van
NaoberzorgPunt en er zijn ook al
afspraken gemaakt voor een
intensievere samenwerking.
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Gezond Pleinfestijn 19 april 2014
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Een van de activiteiten is te starten met de bewustwording bij (ouders
van) basisschoolkinderen.
In samenwerking met Basisschool de Zjwiek, naoberzorgPunt en
‘gezonde’ ondernemers uit de regio wordt in het voorjaar 2014
gestart met een lesprogramma rondom Gezond Eten, Gezond
Bewegen en Gezond leven. Alle klassen doorlopen een specifiek
programma met de naam ‘Kerngezond’. Zelfs een schoolreis wordt in
dit thema gegoten. Ook de gymlessen zullen worden aangepast, waar
ook sportieve ondernemers uit de regio aan meewerken.
Voor een impressie van de finish zie
http://www.3ml.nl/gemist.php?id=3851.

Op bezoek bij onze familie

NaoberzorgPunt Meerlo is een volle zus van NZP Roggel. In maart 2013 gaven we melding van de
kraamvisite.
Zusje kan inmiddels goed lopen na één jaar en wij vieren de verjaardag met hun op 22 mei a.s.
Groesbeek, Kerkrade zijn in de maak!

Leuk zo’n spreuk op een tegeltje, maar daar komt toch
echt wel meer bij kijken zeggen onze vrijwilligers.
Het is de bedoeling dat NZP elk jaar
scholingsbijeenkomsten organiseert om vrijwilligers goed
toe te rusten om NZP voor het voetlicht te brengen, maar
ook om in de ontmoetingen met mensen het juiste te
kunnen betekenen.
Om scholing te kunnen organiseren vraagt de vereniging bij
fondsen subsidies aan. Voor 2014 heeft de KNHM
middelen voor twee scholingsbijeenkomsten toegezegd.
Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee.
Deze zullen plaatsvinden in juni en september.
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Scholing voor onze vrijwilligers
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Palmpasenstokken maken

Een oud gebruik weer
in eer hersteld.
Op Palmzondag (de
zondag voor Pasen)
worden de kinderen
uitgenodigd naar de
kerk te komen met een
palmpaasstok. Dit is
een houten kruis met
een broodhaantje
erop, dat wordt
versierd met crêpe
papier en verschillende symbolen die verwijzen naar de gebeurtenissen in de Goede Week. Dat is de week
tussen Palmpasen en het Paasfeest, waarin de laatste dagen van het leven van Jezus centraal staan. Pastoor
Swillens geeft uitgebreid uitleg aan de kinderen van de basisschool, waarna de vrijwilligers van
NaoberzorgPunt en de Zonnebloem met hen aan de slag gaan zodat ieder kindje een stok heeft
vervaardigd.

De afgelopen jaren zijn er diverse brochures, boekjes en
presentaties gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over
wat NaoberzorgPunt is, wat we doen en waar we voor
staan. Alle publicaties waren op….maar de vragen naar
meer informatie bleven. Bovendien komen we op allerlei
plekken in Limburg en daarbuiten en hadden we materiaal
nodig dat compact en goed leesbaar is voor iedereen.
Dankzij een de financiële ondersteuning van de KNHM
konden we een nieuwe brochure laten drukken die we ook
meteen hebben aangeboden aan de organisatie van Kern
met Pit op 29 maart in Utrecht.
Tevens is voor die gelegenheid een promotiefilmpje
gemaakt. Beide producties zijn in te zien en te
downloaden via onze website www.naoberzorgpunt.nl.
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Nieuwe NZP Brochure
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Limburg Lab
Het LimburgLab is een tweejaarlijkse manifestatie in Limburg, waar maatschappelijke organisaties die
bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en wijken, elkaar kunnen
ontmoeten en met elkaar kunnen verbinden. De tweede editie van
dit evenement stond gepland op 12 april 2014 in de Innofabriek in
Reuver. Ook NaoberzorgPunt uit Roggel was uitgenodigd om haar
kennis en ervaring te delen en deel te nemen aan de diverse themalabs waarin concrete casussen uit Limburgse dorpen en wijken
centraal stonden.
Het begon in 2011, toen 22 Limburgse maatschappelijke organisaties
waaronder De Zonnebloem, Humanitas, IKL, Jeugdwerk Limburg op
initiatief van VKKL een traject van nadere kennismaking en
samenwerking zijn gestart. Het doel: het creëren van een duurzaam netwerk van initiatiefnemers op
provinciaal en lokaal niveau, die elkaar versterken en hun gedeelde ervaring meenemen in de realisatie van
leefbare dorpen en wijken. Het resultaat: Limburglab 2012, een bruisende manifestatie waar ruim
driehonderdbezoekers deelnamen aan een programma van 10 verassende workshops, voortkomend uit
niet-alledaagse samenwerkingsverbanden tussen de organisaties.

Vooraankondiging Eerste Algemene Ledenvergadering NZP
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Op 14 september 2014 wordt voor de leden van de vereniging NZP Roggel een eerste Algemene
Ledenvergadering (ALV) gehouden. Inmiddels telt onze vereniging al 110 leden! Hiermee zijn
we natuurlijk erg blij. Na het formele gedeelte, waarin het bestuur wordt geïnstalleerd,
wordt er een gezellige muziek- en ontmoetingsmiddag georganiseerd voor iedereen.
Reserveer deze datum alvast in jullie agenda!!
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