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In deze tweede editie van de digitale nieuwsflits van het project NaoberzorgPunt Roggel aandacht voor:
Tweede burgeravond van 2012(LET OP: datum is gewijzigd)
Hernieuwde oproep Klussendienst
Oproep voor opgave van de Naoberzorgvlaai van Bakkerij Heerschap
Eerste evaluatie van het project
Voor meer achtergrond informatie over het project kunt u de website raadplegen: www.naoberzorgpunt.nl

Activiteiten en actualiteiten
Op donderdag 28 juni 2012 wordt de
Datum: donderdag 28 juni 2012
tweede burgeravond van het project
Locatie: Multifunctioneel Centrum La Rochelle in Roggel
NaoberzorgPunt. Dit in tegenstelling tot de
e
Pastoor Hanraetsstraat 7 a (ingang naast de bibliotheek)
berichtgeving in de 1 nieuwsflits.
Tijd:
19.00—21.00 uur
Tijdens de eerste burgeravond van 2012
Toegang+ koffie/thee/fris gratis
hebben de burgers al nader kennis kunnen
maken met de plannen van NaoberzorgPunt
en de werkgroepen. Tijdens de tweede burgeravond hebben we een gastspreker over het inzetten van
talenten, wordt een presentatie van het Steunpunt Levenskunst gegeven (onderdeel van het project
NaoberzorgPunt) en willen we graag met burgers verder in gesprek over het opzetten van een talentenbank in
Roggel. Tevens worden hierbij de mogelijkheden vanuit DigiDorp getoond.
De avond is bedoeld voor de burgers van Roggel, maar zeker ook van belang voor de gemeente Leudal, de
dorpsraden van Roggel, Neer en Heibloem, vertegenwoordigers van diverse zorg– en
dienstverleningsinstellingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties zoals de Zonnebloem, de voetbalclub, het
zangkoor, de buurtverenigingen, de ouderenbonden, noem maar op. Er wordt een speciale oproep gedaan bij
jongeren uit Roggel.
Omdat we graag willen weten wie we mogen verwachten is aanmelding wel een vereiste. U kunt dit doen door:
 te bellen met het centrale nummer van NaoberzorgPunt 06-17667750
 of even een mailbericht te sturen naar hildeglessner@planet.nl.
Naoberzorgvlaai van de maand
In het verlengde van het initiatief van 3ML om de ‘Vlaai van de week’ uit te reiken aan mensen die zich op een
bijzondere manier inzetten voor de gemeenschap, is door de NaoberzorgPunt besloten om een vlaai van de
maand uit te reiken aan vrijwilligers die op een speciale manier bijdragen aan het welslagen van de
projectdoelen. Iedereen kan in principe een vrijwilliger voordragen die actief is als buur en zich inzet voor
anderen. De eerste Naoberzorgvlaai, die speciaal voor Naoberzorg is gemaakt door Bakkerij Heerschap, wordt
in juli uitgereikt. Een frisse zomerse vlaai met een bite!
Opgave kan via het centrale nummer of per mail. Mensen kunnen geen vlaai voor zichzelf aanvragen!
Eerste evaluatie project NaoberzorgPunt
Op 7 juni vond de eerste evaluatie van het project plaats in het Coördinatieteam. Formeel zijn we nu op de
helft van het project (startdatum was 1 september 2012). Voor het einde van de zomer willen de financiers
natuurlijk weten of we op koers liggen (gaan we de gestelde doelen halen), of we doen wat is afgesproken en
of er mogelijk verbeterpunten zijn.
Het team is uiterst tevreden met de behaalde resultaten tot nu toe. We hebben meer gedaan dan nu al
verwacht mag worden. Het blijft echter moeilijk om NaoberzorgPunt voldoende breed onder de aandacht te
krijgen bij burgers en hen te bestrekken bij activiteiten die worden georganiseerd.
De komende tijd zal er nog meer aandacht geschonken worden aan de verbinding met lokale initiatieven,
wordt contact gezocht met verenigingen, de ondernemers in het dorp en worden flyers verspreid waardoor er
vanzelf meer bekendheid ontstaat.
OPROEP: NaoberzorgPunt zoekt samenwerking met verenigingen in Roggel.

Klussendienst
Kartrekker: Sjra Jegers

Telefoonnummer: 06-17667752

OPROEP: Klus zoekt vrijwilligers - vrijwilligers zoeken klus
Voor de Klussendienst zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers, maar vooral ook naar klussen waar men zelf
door bijvoorbeeld fysieke beperkingen niet aan toe komt. Te denken valt aan boodschappen doen, vervoer
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naar het ziekenhuis als er toevallig niemand beschikbaar is, kleine werkzaamheden in de tuin, het vervangen
van een lamp, het halen en brengen van boeken van de Bibliotheek. Maar we zijn er ook om een praatje te
maken, een luisterend oor te bieden, u in contact te brengen met andere mensen in het dorp, leuke ideeën uit
te werken en activiteiten te organiseren waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. U kunt ook terecht met
vragen over gezondheid, welzijn of andere zaken die te maken hebben met ‘zorg voor elkaar’. De diensten
worden door de vrijwilligers van de klussendienst gratis verstrekt, behoudens materiaalkosten en
kilometervergoeding voor vervoer. De klussendienst van NaoberzorgPunt werkt sinds kort nauw samen met de
Algemene Hulpdienst van Proteion Welzijn. Telefoon 0475-453033 of mail paulinejorissen@proteion.nl.

Steunpunt Levenskunst
Kartrekker: Karin van der Plas

Telefoonnummer: 06-54713443

Wilt u meer weten over het thema Levenskunst, maak dan gebruik van de stand in de Bibliotheek van Roggel.
Wilt u iemand spreken van het Steunpunt? Elke woensdagmiddag is er van 14.00 tot 16.30 uur een vrijwilliger
van het steunpunt beschikbaar. De vrijwilligers van het Steunpunt geven ook workshops en verzorgen een
voorleesmiddag voor geïnteresseerden. Wilt u ook als vrijwilliger
actief werken aan ‘levenskunst’ en samen met anderen
voorleesmiddagen verzorgen? Neem dan contact op met Karin van
der Plas.
Uit het boek ‘Geluk’: koester de mensen die belangrijk voor je zijn en
besef dat ook jij voor anderen altijd die ‘ander’ kan zijn. Geluk zit in de
verbinding en betrokkenheid met anderen.

Vrijwilligers
Kartrekker: Hilde Glessner (projectleider)

Telefoonnummer: 06-50742640

Versterking Coördinatieteam
Door het wegvallen van Nic Krekels van de woon- en werkgemeeschap Elivagar en de vele taken die er vanuit
het project worden uitgevoerd, heeft het Coördinatieteam van NaoberzorgPunt besloten om het team uit te
breiden. Nog voor de zomerperiode krijgt dit zijn beslag. Op dit moment voeren we hier nog gesprekken over.
Het Coördinatieteam houdt zich vooral bezig met de afstemming van alle activiteiten die vanuit het project
worden uitgevoerd, het samenbrengen van ideeën en mensen, ervoor zorgen dat de resultaten die met de
financier zijn afgesproken worden bereikt, promotie van het project ook buiten Roggel, organiseren van
bijeenkomsten en initiëren van projecten.
OPROEP: Indien U interesse hebt, kunt zich tot 1 juli 2012 nog opgeven via nzproggel@gmail.com of even
bellen met de projectleider Hilde Glessner 06-50742640.

Jong en oud in Roggel
Telefoonnummer: 06-11600403
Kartrekker: Susan Rijk (kerncoördinator Zorg en Leefbaarheid Kleine Kernen)
Op 29 mei vond alweer de vijfde themamiddag plaats vanuit het project Zorg en Leefbaarheid Kleine Kernen.
Het thema was "Gezondheidszorg in noodsituaties". Burgers in Roggel hadden aangegeven dat het niet altijd
duidelijk is wat ze moeten doen als ze acuut medische zorg nodig hebben in de avonduren en het weekend.
Wie bel je dan? Waar kun je terecht? De huisartsenpost in Roermond of in Weert? Mag je zelf kiezen waar je
naartoe wil? Waar haal je in het weekend de voorgeschreven medicijnen vandaan? De themamiddagen worden
georganiseerd in samenwerking met de KBO.
Voor meert informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Peters-Geelen van de Seniorenvereniging op
tel. 0475 -49 34 38 of Susan Rijk, kerncoördinator van de gemeente Leudal op tel. 0475 – 85 90 00.

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.
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