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no.5 Jaargang 1, oktober 2012 

 
De vijfde digitale nieuwsflits staat in het teken van:  
- Open dag Business Centrum Roggel op 20 oktober 2012 
- Opening DigiDorp Roggel op 24 oktober 2012 
- Afronding project Umoja4kids op basisschool de Zjwiek 
- Opzet van een huiskamerproject in Roggel: het coördinatieteam denkt mee 
- Een heuse landelijke naoberverkiezing en een winnaar uit Roggel 
- Scholing voor de vrijwilligers 
- Bijzondere ontmoetingen van het steunpunt Levenskunst 
- Afscheid van onze projectleider Hilde Glessner 
 
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. 
 

Klussendienst       Telefoonnummer: 06-17667752 

Kartrekker: Sjra Jegers 
De herfst is weer begonnen en naar wij aannemen is er veel te doen rondom 
het huis. Hebt een handje hulp nodig en kunt u het zelf niet of is er niemand 
om u te helpen: bel dan de klussendienst! 
Is het guur weer en u moet dringend ergens naar toe, vraag een buur u even te 
brengen. Als dat niet lukt: bel de klussendienst.  
De herfst is een bijzonder mooi seizoen met prachtige kleuren en heerlijke 
geuren. Trek er op uit, geniet van de ochtendnevel over het landschap. Vraag 
uw buur of een vriendin om een wandeling te maken, elkaar weer nabij te zijn, 
gewoon samen te zijn. Leg dit eventueel vast…op papier of foto en stuur ons 
een impressie van de ontmoeting. Wij maken er voor u een collage van. 
 

Werkgroep PR en communicatie     Telefoonnummer: 06-17667750 

Kartrekker: Bram van der Plas 
Open dag Business Centrum Leudal 

Op 20 oktober vond de open dag plaats van het BusinessCentrum 
Leudal in het voormalige gemeentehuis van Roggel en Neer. Het 
Business Cnetrum is een bedrijfs- verzamelgebouw. Waarom 
aandacht hiervoor in de NZP Gazet? Onder de naam Business 
Centrum Leudal biedt het gebouw plek aan starters, zzp’ers en 
flexwerkers. Vier ondernemers hebben reeds hun intrek genomen 
op de benedenverdieping, w.o. de Wijkpraktijk BV (de broodheer 
van het project NaoberzorgPunt in Roggel). De initiatiefnemer Thieu 
Hendriks van AgriDirect, dat de bovenverdieping van het oude 
raadhuis in gebruik heeft, geeft aan dat Businesscentrum Leudal 
meer wil dan alleen maar het beschikbaar stellen van 

kantoorruimte. Hij wil door middel van een ontmoetingsplek ook het onderlinge contact tussen de 
ondernemers in het bedrijfsverzamelgebouw stimuleren. Wethouder Paul Vogels (CDA) van Leudal opende 
zaterdag het BusinessCentrum Leudal.  
 
Opening DigiDorp Roggel 
Op woensdag 24 oktober heeft in het Bibliocenter van Roggel de officiële opening plaats gevonden van 
DigiDorp Roggel. 
Digidorpen zijn ontmoetingsplekken voor de inwoners van een dorp of buurtschap. Zoals de naam al zegt zijn 
het digitale ontmoetingsplekken op internet, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Facebook. Het digidorp is echter 
alleen bedoeld voor de inwoners van een specifieke kleine kern en niet voor de hele wereld. 
Digidorpen hebben als doel om bij te dragen aan een verbetering van de leefbaarheid. Die staat al enige tijd 
onder druk. Winkels en scholen verdwijnen, verenigingen hebben het moeilijk en sociale contacten nemen af 
omdat veel inwoners werken en winkelen buiten het eigen dorp. Internet kan de persoonlijke ontmoeting met 
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mensen niet vervangen, maar het kan wel een hulpmiddel zijn om met elkaar in gesprek te blijven of te komen. 
Dat is niets nieuws. Voor miljoenen Nederlanders hoort het al bij het dagelijkse leven. Nu ook voor Roggel 
beschikbaar en gebruiksklaar http://roggel.digidorplimburg.nl. Meld je aan! 
 

 
Op de foto: Math Mennen snijdt de Digidorptaart van Bakkerij Heerschap aan en met een heuse confettikanon 
werd DigiDorp officieel geopend. Wethouder Vogels sprak bij de opening zijn waardering uit voor dit initiatief 
en hoopt dat veel dorpsbewoners zich aanmelden.  

 

Steunpunt Levenskunst      Telefoonnummer: 06-54713443 

Kartrekker: Karin van der Plas 
Opzet inlooppunt in Roggel 
Vanuit het Steunpunt Levenskunst is een verbinding ontstaan met een werkgroep die zich bezig houdt met het 
opzetten van een inlooppunt in Roggel. Onder de bezielende leiding van kerncoördinator Susan Rijk, zijn er een 
aantal werkbezoeken aan andere huiskamers en inlooppunten georganiseerd. Leden van het Naoberzorgpunt 
hebben zich met dit project verbonden, omdat dit initiatief naadloos aansluit bij onze doelstelling: Ont-
Moeten! De wens om een inlooppunt op te zetten komt vooral uit de achterbannen van de leden van de KBO 
en de Zonnebloem, dus van onderop. Een aantal mensen uit deze organisaties zijn dan ook betrokken in de 
werkgroep. Samen onderzoeken we de mogelijkheden die er in het dorp zijn om een dergelijke voorziening van 
de grond te tillen. Het is nu nog te vroeg om hier iets concreets over te melden, wordt zeker vervolgd. 
 
Zes portretten van gewone tachtigplussers uit Leudal. 
Onder de noemer ‘bijzondere ontmoetingen’ aandacht voor de gelijknamige Film: Bijzondere ontmoetingen in 
Leudal’ . Omroep 3ml heeft de film op internet geplaatst zodat iedereen hem kan zien. De film is door Tjeu 
Geelen samen met initiatiefneemster Els Boonen gemaakt in het kader van een grootschalige project met de 
naam ‘Dichter bij Elkaar’ van Projectbureau Something ELSE. Het is een bijzonder document en de moeite 
waard om eens te bekijken. In de verhalen die voorbij komen zullen velen zich herkennen. Klik hier 
http://www.3ml.nl/gemist.php?id=2452.  
Naast de film is er ook een toneelstuk geregisseerd om ouderen en jeugd dichter bij elkaar te brengen. Film en 
toneelstuk zijn in Leudal uitgevoerd tijdens het Kunst- en Cultuurweekend op 31 augustus en 1 en 2 september. 
Een weekend waarin jong en oud samen over de wijzers van de klok heen sprongen. Elkaar ontmoetten, zagen, 
raakten en vonden. De theatervoorstelling ‘Dichter bij elkaar’ met tachtigplussers op de planken vormde het 
meest in het oog springende programmaonderdeel. 
“Dit is een vorm van persoonlijk bekentenistheater die in het amateurtoneel hoogst ongebruikelijk is, maar veel 
navolging verdient. Laat de jonge amateurspelers gaan piepen zoals de oudjes hier zongen” volgens Jos Prop, 
toneelrecensent bij Dagblad De Limburger. Kortom: dit gaat over Levenskunst! 
 
Opzet scholing voor vrijwilligers en professionals 
In NZP Gazet van september was een oproep geplaatst voor fotomateriaal dat we tijdens de scholing graag 
willen gebruiken. Inmiddels ligt er een concept klaar en zijn zowel vrijwilligers als professionals benaderd om 
naar de opzet te kijken en hun commentaar te geven. De bedoeling van de scholing is om handvatten aan te 
reiken die kunnen helpen bij het behoud, het herwinnen en versterken van ‘de eigen regie’ van burgers door 
burgers, vrijwilligers en professionals. De scholing voor vrijwilligers ziet er iets anders uit dan die voor 
professionals, maar de gekozen thema’s zijn gelijk. Iedereen die mee wil doen met het project 
NaoberzorgPunt in Roggel kan zich aanmelden. Hou de berichtgeving hierover in de gaten.  
De scholing is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke zaken rond burgerschap. 
 

Jong en oud in Roggel      

Kartrekker: Jos Hageman van BS de Zjwiek 
Afronding project Umoja4kids op basisschool de Zjwiek 
Aan het project Umoja4Kids is eerder aandacht besteed in NZP Gazet no.4. Het project is gedurende 4 weken 
uitgevoerd op basisschool de Zjwiek in het kader van NaoberzorgPunt, de Kinderboekenweek en het 
schoolproject ‘Ik ben een wereldburger’. Esther Bonné is de bedenkster van Umoja4kids en zij voert op diverse 
scholen in Limburg samen met de kinderen, leerkrachten en ouders een inspirerend programma uit. Met 

http://roggel.digidorplimburg.nl/
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Umoja4kids, wil zij de wereld een stukje mooier kleuren, startend met de kinderen van nu, de volwassenen van 
de toekomst. Umoja4kids draait om de thema’s gelijkwaardigheid, geluk, saamhorigheid en de wereld.  Esther 
vindt het belangrijk om kinderen te leren respectvol met elkaar om te gaan, te begrijpen wat saamhorigheid is 

en van hart tot hart met elkaar te communiceren. Ze wil ze leren open te staan voor elkaar zodat 
ze hun verschillen en overeenkomsten uiteindelijk (wereldwijd) leren in te zetten om elkaar te 
verrijken. Op 1 november wordt het project op feestelijke wijze afgerond en zijn alle ouders, 
kinderen en oma’s/opa’s van harte welkom om de resultaten te komen bewonderen. 
In de volgende NZP Gazet laten we De initiatiefneemster zelf aan het woord. 
 

  
 

Coördinatieteam      Telefoonnummer: 06-17667750 

Kartrekker: Hilde Glessner (projectleider)      
Verkiezing van de naober van het jaar 
Het Tijdschrift ‘Landleven’ vroeg lezers naar hún ervaringen met naoberschap (zij schrijven het op z’n Drents: 
‘noaber’). Landleven schreef een verkiezing uit. Uit de vele reacties is Jan Mestemakers uit Vledderveen als 
winnaar uit de bus gekomen, maar werd Sjra Vermeulen uit Roggel, voorgedragen door Lenie Goossen, 
tweede. In ‘landleven’ no.7 kan iedereen het hele interview lezen. Naoberschap is voor Sjra heel gewoon. Dat 
doe je gewoon. Hij vindt het maar vreemd dat dat mensen in bijvoorbeeld een stad hun eigen buren niet eens 
kennen, laat staan dat ze een handje helpen. Roggel, Lenie en Sjra zijn nu ook bekend in de rest van Nederland! 
Hebt u ook een mooi verhaal over naoberschap, laat het ons dan weten. 
 
Afscheid projectleider Hilde Glessner 
In november 2011 ben ik vanuit de Wijkpraktijk BV (verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 
NaoberzorgPunt Roggel) als projectleider aangesteld. Vanaf het begin was het duidelijk dat ik deze rol maar 
tijdelijk zou willen uitvoeren totdat het coördinatieteam zelfstandig verder kon. Het is nu zover. Ik draag op 8 
november a.s. mijn werk over aan het coördinatieteam. Er is afgelopen jaar heel veel gebeurd, ook al is dat 
voor buitenstaanders niet altijd direct zichtbaar geweest. Het was een bewogen jaar met veel inspanningen, 
maar vooral mooie ontmoetingen. De reden van mijn vertrek is heel simpel: NaoberzorgPunt is een 
burgerinitiatief en moet naar mijn mening ook door burgers zelf worden vormgegeven. Dat is natuurlijk niet 
altijd eenvoudig, maar we hebben nog een vol jaar om dit goed neer te zetten. Tenslotte is het een pilotproject 
en dan mag er geëxperimenteerd worden. Voor de burgers in Roggel zal het project vooral zichtbaar 
zijn/worden door de activiteiten waar NaoberzorgPunt bij betrokken is of zelf initieert. Maar dat is slechts het 
topje van de ijsberg. ‘Onder water’ gebeurt er van alles en uiteraard ook gewoon tussen mensen in het dorp. 
Ook dat wil NaoberzorgPunt zichtbaar maken o.a. door de schildjes aan de deur. Komende tijd worden dat er 
steeds meer. 
Wat er allemaal gebeurt is goed te volgen op onze website http://www.naoberzorgpunt.nl en deels ook via 
DigiDorp Roggel (http://roggel.digidorplimburg.nl). 
Ik dank iedereen voor de uiterst plezierige samenwerking. Ik heb graag mijn steentje bijgedragen en hoop van 
harte dat NaoberzorgPunt de komende tijd zich mag verheugen op een grote aanhang!  
 
 

Het project NaoberzorgPunt in Roggel wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
Mocht u de nieuwsflits niet meer willen ontvangen, stuur dan even een mail naar nzproggel@gmail.com dan 

verwijderen wij uw mailadres uit de verzendlijst. 

http://www.naoberzorgpunt.nl/
http://roggel.digidorplimburg.nl/
mailto:nzproggel@gmail.com
http://www.google.nl/imgres?num=10&hl=nl&biw=1600&bih=722&tbm=isch&tbnid=EnUFNIxSTrTUpM:&imgrefurl=http://www.obstreebeek.nl/index.php?id=78&docid=Ah7Nmo2xeYI6tM&imgurl=http://www.obstreebeek.nl/uploads/pics/umoja4kids.jpeg&w=171&h=200&ei=Mr2DUJDMFLGZ0QX9ooCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=192&vpy=169&dur=3827&hovh=160&hovw=136&tx=70&ty=81&sig=107461179039604873873&page=1&tbnh=143&tbnw=122&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

