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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:
- Jubileumcongres FAM Limburg op 16 december 2015
- Kerst-Inn NaoberzorgPunt op 18 december 2015
- Nieuwjaarsreceptie NZP op 7 januari 2016
- Algemene Ledenvergadering NZP op 17 januari 2016
- Bijeenkomst Leudal maatjes van Humanitas op 19 januari 2016
- Kern met Pit op 23 januari 2016
- Nieuwe website voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners: “Alles
zelf”
- Planning bijeenkomsten Coördinatieteam NZP in 2016
- Voortgang Pilot NZP team

Jubileumcongres FAM 16 december 2015

FAM
0475 33 24 91
info@famnetwerk.nl
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond
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Op 16 december 2015 vierde het Expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken FAM haar 40 jarig jubileum en
NaoberzorgPunt Roggel was erbij. Met een afwisselend informatief, luchtig, discussierijk en bovenal feestelijk
programma werd stilgestaan bij 40 jaar emancipatie in Limburg. Er vond onder leiding van Simone van Trier een
talkshows plaats over vrouwelijk ondernemerschap, over vrouw en techniek, er werden interactieve lezingen
gehouden, inspirerende interviews, er was muziek en een uitstekend podium om veel mensen te ontmoeten.
Er is al veel gerealiseerd, maar er spelen nog steeds veel vraagstukken die om emancipatie vragen.
Geïnteresseerden kunnen via deze link http://jil.st/A2a4P4 een kijkje nemen in de digitale jubileumbrochure. Die is
echt de moeite waard om te bekijken.
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De Kerst-Inn van
NaoberzorgPunt werd
ook dit jaar weer
opgeluisterd met muziek,
voordrachten, play back
en een heuse modeshow
door de kinderen van de
Zjwiek. Dit alles onder
deskundige leiding van
Door Vercoulen.
Het was weer
beregezellig.

Nieuwjaarsreceptie NZP op 7 januari 2016
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van NaoberzorgPunt Bie Briels was er veel tijd voor ontmoeting en uitwisseling en
gingen Karin van der Plas en Hedi Manderfeld kort in op de plannen voor 2016.
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Kerst-Inn 18 december 2015
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2016 staat geheel in het teken van de nieuwe
pilot “NaoberzorgTeam”. Wie meer wil weten
kan op de website de informatiekaart inkijken.
Op vrijdag 3 juni 2016 wordt er een studiemiddag georganiseerd voor
iedereen die meer wil weten over deze pilot en dan zullen ook alle partners
van de partij zijn die samen met NaoberzorgPunt de pilot gaan uitvoeren.

Algemene Ledenvergadering op 17 januari 2016
e

NaoberzorgPunt hield op 17 januari haar 2 Algemene Ledenvergadering. Dit was een speciale bijeenkomst omdat er
na de formele ledenvergadering ook de uitreiking plaatsvond van de cheques van het Jan Lindersfonds.
Programma in vogelvlucht
Er werd geopend met een play back show van een
aantal stoere jongens van basisschool de Zjwiek.
Na het openingswoord van de voorzitter werd met
de leden een aantal agendapunten doorgenomen,
zoals: de bestuursverkiezing, de nieuwe
gedragscode, de jaarrekening en het jaarverslag,
de kascommissie, de plannen voor 2016 en de
andere wijze waarop we de contributie willen
regelen. Het jaarverslag is in te zien via de website
van NZP.

Na de ledenvergadering vond de uitreiking van de cheque van het
Jan Linders Fonds plaats door Meghan Jacobs-Soons,
locatiemanager van Jan Linders Roggel. In de loop van 2015 is een gigantisch bedrag van €20.850,09 bij elkaar
gesprokkeld door NZP, samen met: Kindervakantiewerk, Jeugdtoneel Scherm Open, Jeugd Harmonie Amicitia,
Stichting het Jozefhuis, en het project KERNgezond van de
stichting Cycling Tour Obesitas. Van de 57 vestigingen van Jan
Linders Is in Roggel de grootste cheque ooit uitgereikt. Dit is
het ultieme voorbeeld wat samenwerking en samen doen
binnen een gemeenschap kan bewerkstelligen! Wij zijn dan
ook super trots. Het Goede Doel 2015 is daarmee uitstekend
besteed. Nu heeft een hele gemeenschap er profijt van en
niet alleen NZP. Het bestuur mocht daarna de cheques aan de
anderen verenigingen uitreiken. Het geheel werd muzikaal
omlijst door de dames van Ieuwig Moos uit Huythuysen.
Een impressie van de gelukkige prijswinnaars op de volgende pagina.
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Het door de leden tijdens de ALV nieuw gekozen bestuur van NZP:
v.l.n.r. Miep Linssen (secretaris), Dieter Dahlmann (penningmeester)
en Karin van der Plas (voorzitter).
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Bijeenkomst Leudal Maatjes van Humanitas op 19 januari 2016
De werkgroep ‘Maatjes in Leudal’ is een groep van vrijwilligers en organisaties die samenwerken om een brug te slaan
tussen enerzijds de vele initiatieven die er georganiseerd zijn in Leudal en anderzijds de eenzaamheid achter de
voordeur bij de mensen. Ze zijn gericht op participatie en het versterken van eigen kracht. In die zin dus een gelijke
doelstelling als NaoberzorgPunt in Roggel. De huidige werkgroep bestaat uit Vrijwilligersvereniging Humanitas,
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Eigen-Wijs in zorg, Steunpunt Vrijwilligers Klik Leudal, Vrijwillige
Thuis Hulp en Synthese.
wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op met de werkgroep ‘Maatjes in Leudal’ via de medewerkers
van Steunpunt Vrijwilligers Klik Leudal, tel. 0475-453033 of via de mail: info@klikleudal.nl.
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NZP wilde niet onopgemerkt laten dat
Karin en Jos Briels ons al menig jaartje
ondersteunt. Jos ontving een Oorkonde en
werd tot erelid benoemd.
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Kern met Pit in Grathem op 23 januari 2016
Grathem Nassaurie, 23 januari 2016.
Voorafgaand aan de bekendmaking van de
Kern met Pit troféewinnaars 2015 en de
jurering van de nieuwe projecten van 2016,
was Naoberzorgpunt Roggel door de
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
gevraagd om de aanwezigen te vertellen wat
de Kern met Pit trofée 2013-2014 voor NZP
heeft betekend. Karin van der Plas en Hilde
Glessner lieten zien en horen welke vlucht
NZP heeft gemaakt sinds we de prijs hadden
gewonnen in 2014. Iedereen was erg
enthousiast over het succesverhaal en na afloop niet zuinig met complimenten.
Tevens maakten we gebruik van de gelegenheid om Wim
van Osch van de KNHM in het zonnetje te zetten. Zie foto
links. Wim ontving een oorkonde en het erelidmaatschap
van NZP. Wim was dusdanig onder de indruk dat hij ons
later een warme bedankbrief stuurde om nogmaals zijn
waardering uit te spreken voor de wijze waarop de KNHM
en NZP, inclusief alle partners, de afgelopen jaren hebben
samengewerkt. Dit zijn echt leuke dingen!!!!

De winnaars van Kern met Pit 2015: project Schutterspad
Venray. Proficiat jeugd Zandakkergilde St Jan #KNHM

Alleszelf.nl wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot
op de hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen. Dit
doet Alleszelf.nl met onafhankelijke, deskundige berichten, overzichten en
vergelijkingen. Met inbreng van bezoekers van Alleszelf.nl komt op die manier een
uniek platform tot stand waar mensen zelf direct
gebruik van kunnen maken. Meer weten? Neem
maar eens een kijkje: https://www.alleszelf.nl.
Jong geleerd is oud gedaan! Leuk
dat er al in kinderboeken
aandacht aan wordt besteed. De
moeite waard om het eens te
lezen of voor te lezen!!!! En
erover in gesprek te gaan wat dit
feitelijk betekent. Het is immers
gemakkelijk gezegd, maar niet
altijd gemakkelijk gedaan.
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Nieuwe website voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners
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Scholing voor de leden van het NZP Coördinatieteam
In 2016 worden de scholingsbijeenkomsten die in 2015 zijn gestart voortgezet in het Inloopcafé van 19.00 tot 21.30
uur, op de volgende dinsdagen:
2 februari, 29 februari, 5 april, 9 mei, 7 juni, 5 september, 4 oktober en 7 november.

Voortgang Pilot NaoberzorgTeam
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In 2016 en 2017 zullen in de NZP Gazet regelmatig berichten verschijnen over de voortgang van de nieuwe pilot die op
1 januari 2016 formeel van start ging. In de vorige Gazet van december 2015 is wat uitgebreider ingegaan op de
inhoud van de pilot en zijn vooral de doelen nader belicht. De komende maanden worden benut om een stevige basis
te realiseren. Wat gaan we de komende maanden DOEN:
 PR en communicatie: berichtgeving en nieuwsberichten via de lokale media, social media en overleg met diverse
partners. Om de pilot succesvol te laten zijn, moeten burgers en betrokken organisaties immers voldoende weten
over de pilot, waar het feitelijk om gaat (bekendheid in het dorp) en ook bereid zijn er aan mee te doen.
Met het oog hierop is er een informatiekaart gemaakt die een overzicht biedt van alle elementen van de pilot. De
informatiezichtkaart wordt breed verspreid en is via onze website in te zien.
 Bijeenkomsten van de werkplaats: die zijn gepland voor de eerste helft van 2016, namelijk op 15 februari, en op
11 april. De werkplaats is feitelijk het platform waar professionals en vrijwilligers elkaar ontmoeten en de pilot
gezamenlijk handen en voeten wordt geven.
 Een kick-off bijeenkomst op vrijdag 3 juni. Zet die alvast in jullie agenda!. De bijeenkomst is bedoeld om de
burgers van Roggel en alle organisaties die er direct of zijdelings mee van doen hebben te informeren en te
betrekken bij de plannen.
 Training van vrijwilligers; na de zomervakantie start het NaoberzorgTeam met een 2 daagse training
Presentietheorie. Voor wie hier meer van wil weten, zie deze link: http://www.andriesbaart.nl/presentie/.
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