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Vorige nieuwsbrief van mei niet ontvangen? Kijk dan even op onze website www.naoberzorgpunt.nl of mail
naar info@naoberzorgpunt.nl
In deze gazet aandacht voor:
- Bedankje voor Jan Lindersfonds
- NaoberzorgPunt Roggel is landelijk nieuws!
- Programma Inloopcafé tot de zomerstop en oproep voor nieuwe thema’s en talenten
- Workshop NZP tijdens landelijke netwerkbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandsche
HeideMaatschappij op zaterdag 24 mei
- Opening NaoberzorgPunt Meerlo op 22 mei
- Nieuwe producten NZP (promotiefilmpje NZP, nieuwe button en bordspel)
- NZP maakt zich sterk voor een wijkteam in Roggel; we noemen het Naoberzorgteam
- NZP tijdens Make Over Event in Roggel 15 juni w.o. presentatie promotiefilm NZP
- Programma Algemene Ledenvergadering en ontmoetingslunch NaoberzorgPunt Roggel op 14
september

Bedankje Jan Lindersfonds
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Begin juni overhandigde de penningmeester van NZP, Denny
Leenen een heus certificaat aan de bedrijfsleider van Jan
Linders, Marjon van
Helden bij wijze van
dank voor de
sponsoring van
NaoberzorgPunt.
Tevens ontvingen alle
personeelsleden (zo’n
45 stuks) een NZP
hartje. Die hangen
nu in de
bedrijfskantine als
decoratie.
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NaoberzorgPunt is landelijk en regionaal nieuws
Movisie is voor NZP Roggel een belangrijke
samenwerkingspartner. Er is regelmatig overleg en we krijgen
veel bruikbare ideeën aangereikt. Tevens voorzien wij hen van
praktijkvoorbeelden ter ondersteuning van hun
kennisontwikkeling en verspreiding. Onder de rubriek ‘Doe-democratie’ verscheen in de
nieuwsbrief van mei 2014 een uitgebreide beschrijving van NaoberzorgPunt Roggel als één van de
goede voorbeelden van de Doe-democratie in Nederland. We zijn daar natuurlijk heel trots op. Kijk
voor de beschrijving op onderstaande link.
http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/naoberzorgpunt-roggel
In het Multifunctioneel Centrum De Buun in Well vond op 21
mei een uitwisselingsavond plaats, georganiseerd door de
Vereniging Kleine Kernen Limburg. Leden van
bewonersorganisaties, bestuurders van
gemeenschapshuizen, initiatiefgroepen en andere actieve
burgers in Noord Limburg waren uitgenodigd om kennis en
ervaring uit te wisselen en elkaar te inspireren. Stanley der Meer, voorzitter van NZP Meerlo, en
Karin van der Plas, voorzitter NZP Roggel lieten zien hoe ze het burgerinitiatief in Roggel en Meerlo
aangepakt en welke plannen er zijn voor de nabije toekomst vooral op het gebied van de vorming
van een sociaal wijkteam.

Programma inloopcafé na de zomerstop
Vanaf begin juli tot eind augustus is het inloopcafé gesloten. Na de zomerstop zijn we weer elke
dinsdagmiddag (13.30-16.30 uur) en elke woensdagochtend (van 10.00 tot 12.00 uur) geopend.
Het Inloopcafé in La Rochelle is op 17 maart 2013 van start gegaan. Intussen hebben veel mensen
bijgedragen aan de luisterzittingen. Er is over heel veel onderwerpen gesproken door
professionals, door burgers, door vrijwilligersorganisaties. Dat is iedereen uitstekend bevallen en
we willen daar natuurlijk mee doorgaan. Voor het najaar 2014 zoeken we nog thema’s en mensen.
Elk idee is welkom en de vrijwilligers van het Inloopcafé maken er dan weer een mooi programma
van. Mail of bel ons.

De Koninklijke Nederlandsche HeideMaatschappij
organiseert voor haar leden jaarlijks een
netwerkbijeenkomst. Dit jaar was dat in
Limburg.
Tijdens deze netwerkbijeenkomsten wordt er
ook stilgestaan bij de projecten die door de
KNHM mede worden ondersteund. Omdat NZP
de Kern
met Pit Limburg heeft
gewonnen is ons gevraagd het
gedachtegoed van NZP in de
vorm van een workshop
met leden te delen. Het
werd een inspirerende
bijeenkomst die door de
leden die aan de
workshop deelnamen, bewondering opriep voor alles wat NZP in Roggel doet. Sommigen vonden
zelfs dat we hiermee eigenlijk ook de ‘Gouden Pit’ landelijk hadden moeten winnen (!!!)
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NZP geeft workshop tijdens Landelijke Netwerkbijeenkomst van de KNHM 24 mei
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Opening NaoberzorgPunt Meerlo 22 mei 2014

In de NZP Gazet van mei stond al aangegeven dat ons ‘zusje’
haar eerste verjaardag viert op 22 mei. Bij die gelegenheid vond
ook de officiële opening plaats van het eerste fysieke inloop/ontmoetingspunt van NZP Meerlo, verricht door wethouder
Birgit op de Laak van de gemeente Horst aan de Maas en
kinderen uit Meerlo. Wij feliciteren onze zus met deze
belangrijke mijlpaal. NZP Roggel was er natuurlijk bij. Voor meer
informatie zie www.naoberzorgmeerlo.nl. Zie hier een
impressie van de opening.

Nieuwe producten
NZP promotiefilmpje
Dankzij het winnen van de prijs ‘Kern met Pit’ en de extra middelen die we van de KNHM dit jaar
krijgen, waren we in de gelegenheid om een promotiefilmpje te laten maken met een paar
vrijwilligers, pastoor, Jenneke Tullemans, Susan Rijk en enkele leden van het coördinatieteam en
bestuur. We zijn er super trots op. De eerste publieke vertoning van het filmpje vond plaats op de
netwerkbijeenkomst van de KNHM op 24 mei (zie boven). Tijdens het Make Over Event in het
Business Center in Roggel op zondag 15 juni konden de burgers van Roggel de hele middag terecht
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Het fysieke NaoberzorgPunt in Meerlo, gevestigd in het
Gezondheidscentrum
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om het filmpje te bekijken. Zie het bericht hierover verderop in de Gazet. Van het filmpje wordt
een DVD gemaakt die te koop is voor geïnteresseerden.
Het filmpje is te zien via http://youtu.be/yUZjI_JsXSQ.

NZP Bordspel
Om het gedachtegoed van NZP goed te kunnen overbrengen, zijn al veel producten gemaakt. Een
van die producten was de waaier voor vrijwilligers die de vrijwilligers zelf eind 2011 hadden
samengesteld. Maar, zoals dat gaat met publicaties…..ze raken op, verouderen of zijn niet meer up
to date. In de loop van 2013 hebben we een kwartetspel gemaakt dat regelmatig met
bezoekers/gasten van het inloopcafé wordt gespeeld en mooie en leuke reacties en gesprekken
oplevert. We hebben het ook gebruikt bij workshops en tijdens trainingen. Maar…het kwartetspel
kost tijd en die is er niet altijd. Voor korte presentaties en op markten e.d. willen we een bordspel
laten maken. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief

Nieuwe button
In het kader van het Naoberzorgfeest op 17 maart 2013
hadden we een grote hoeveelheid buttons laten maken,
maar die waren helaas helemaal op. Omdat er regelmatig
de vraag kwam van onze vrijwilligers om nieuwe buttons,
hebben we een nieuw ontwerp gemaakt. Kijken of we een
sponsor kunnen vinden die de aanmaak mogelijk kan
maken.
Als jullie ideeën hebben, horen we het graag!

Make Over Event Business Center Roggel
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Op zondag 15 juni organiseerde het BusinessCentrum
Leudal in samenwerking met diverse plaatselijke
ondernemers een open dag met als thema MAKE-OVER.
Vanuit dit thema werden vanuit verschillende
invalshoeken activiteiten en presentaties aangeboden.
NZP was eveneens van de partij, niet als ondernemer
maar als burgerinitiatief dat streeft naar een sociale
MAKE-OVER op het gebied van naoberschap in het dorp.
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Fotografe Ester Ammerlaan maakte een fotoshoot. Kijk op http://www .mijnalbum.nl/Album=7Q47IJNG#RIEDAW3P

Programma Eerste Algemene Ledenvergadering NZP

OCHTEND
10.00-12.00 uur: ledenvergadering
- statuten, huishoudelijk reglement en gedragscode vereniging
- financieel jaaroverzicht (jaarrekening vereniging)
- verkiezing bestuur
- jaarverslag (terugblik 2013-2014)
- uitreiking nieuwe certificaten
MIDDAG
12.00-13.30 uur: netwerklunch
13.30-16.00 uur: muziekmiddag (ook toegankelijk voor niet-leden!)

NZP Gazet no 9/juni 2014

In de vorige Gazet maakten we al melding van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
NaoberzorgPunt Roggel op 14 september 2014 in La Rochelle. Een officiële uitnodiging
kunnen jullie begin juli verwachten. Hierbij alvast een blik op het programma.
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