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no.6 Jaargang 2, januari  2013 

 
De eerste digitale nieuwsflits van2013 over de wetenswaardigheden van  het project NaoberzorgPunt in Roggel 
gaat over:  
- NaoberzorgPunt als voorbeeldproject in de Limburger 
- Esther Bonné van het project Umoja4kids in radioprogramma ‘Hemelbestormers’ van de KRO op 16 

december j.l. 
- Deelname aan wedstrijd ‘Kern met Pit’ 
- NaoberzorgPunt On Tour w.o. Het Plattelands Parlement van de Vereniging Kleine Kernen 
- Voortgang Inlooppunt Roggel en de komst van het Gezondheidscentrum: worden zij de nieuwe naober 

ontmoetingspunten in het dorp? 
- Aankondiging Dörpsfiest 17 maart 2013: ich bin der veur dich! 
- Het ‘nieuwjaarsproject’ van basisschool de Zjwiek. 

 
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. 
 

NaoberzorgPunt wenst iedereen een heel goed nieuw jaar met veel zorg en aandacht voor 
elkaar en veel zinvolle ontmoetingen. 

 

Klussendienst       Telefoonnummer: 06-17667752 

Kartrekker: Sjra Jegers 
 
De winter is even in het land. Dat levert natuurlijk mooie plaatjes op, maar als je de deur uit moet en het is 
glad, dan zou het wel fijn zijn als de trottoirs sneeuwvrij zijn. Kunt u dat zelf niet meer, bel dan even met de 
klussendienst. Zij helpen u graag met het sneeuwvrij maken van de toegang tot de woning. 
 

 
 

Wist u dat NaoberzorgPunt in de Limburger van 5 december stond? Met de tekst 
“BURGERS nemen zorg in eigen hand” en een foto van o.a. Sjra Jegers met zijn 
NZP-bordje aan de deur, werd aandacht besteed aan 4 projecten in Limburg 
waarbij burgers zelf het initiatief hebben genomen om zelfhulp en zelfzorg te 
organiseren. NZP Roggel werd als eerste genoemd. 
De bijdrage in de Limburger is van Ron Langenveld. Hij interviewde hiervoor de 
huisarts Suzanne Hundscheid, de projectleider Hilde Glessner en een van de 
vrijwilligers van NZP, Karin van der Plas. 
Foto van Sjra is van de hand van Franco Gori. 
Naast NaoberzorgPunt Roggel is ook aandacht besteed aan het project ’Zorg in 
eigen dorp’ (Koningsbosch), Dagopvang ZON in Lomm en ’t Zorghuus’ in 
Ysselsteyn. 
  

 
 
 

NZP Gazet 

http://www.naoberzorgpunt.nl/
mailto:nzproggel@gmail.com
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Werkgroep PR en communicatie     Telefoonnummer: 06-17667750 

Kartrekker: Helian van Lier 
 

Werkgroep PR heeft nieuwe leden 
Sinds november 2012 is de werkgroep PR van het project uitgebreid met twee nieuwe leden: 
Helian van Lier, werkzaam bij 3 ML. Zij heeft de taak op zich genomen om de nieuwsflitsen te gaan maken 
Monika Kanders, ondernemer en uitgever van Maria Borgia; oude spulletjes vanuit het hart. Monika heeft 
zitting genomen in de Dorpsraad van Roggel en is tevens lid van de werkgroep die zich bezig houdt met de 
opstart van het Inlooppunt. Bram van der Plas houdt zich verder bezig met de website. 
 

Plattelands Parlement  
De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) organiseerde op vrijdag 16 november 2012 het vierde Limburgse 
PlattelandsParlement. Een inspirerende middag rondom actuele thema’s met betrekking tot 
plattelandsontwikkeling en actief burgerschap. Het motto van deze editie was: “Welkom in ons dorp!” De VKKL 
wil met het PlattelandsParlement de leden van dorpsraden in contact brengen met de leden van Provinciale 
Staten, zodat ze elkaar kunnen informeren over hun activiteiten, hun problemen en hun ideeën. De Dorpsraad 
Roggel en NaoberzorgPunt waren van de partij. NaoberzorgPunt verzorgde een presentatie en er was veel 
belangstelling bij de stand. Er vonden weer bijzondere ontmoetingen plaats waaronder met de kartrekker van 
de Nederlandse Heidemaatschappij, Wim van Osch. Hij stimuleerde ons deel te nemen aan de wedstrijd ‘kern 
met Pit’ 

.  
 

Deelname NaoberzorgPunt aan de wedstrijd ‘Kern met Pit’  
 

   
 
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd die wordt georganiseerd door Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee 
voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met 
Pit en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs van 
vijftienhonderd euro. Als klap op de vuurpijl kunnen deze trofeewinnaars meedingen naar de nationale titel 
‘Beste Kern met Pit van Nederland’ en extra prijzen winnen. Tijdens de uitvoering van het project ontvangen de 
deelnemers advies van KNHM. Kern met Pit wordt jaarlijks georganiseerd. De inschrijving start elk jaar op 1 
september. Op 19 januari vond de startbijeenkomst plaats in Grathem. 
Tijdens deze startbijeenkomst hebben de vrijwilligers van NaoberzorgPunt met verve het gedachtengoed van 
Naoberorg gepresenteerd voor een deskundige jury en zijn als project toegelaten toegelaten tot de wedstrijd.  

http://www.google.nl/imgres?q=kern+met+pit+2012&num=10&hl=nl&tbo=d&biw=1091&bih=557&tbm=isch&tbnid=VoHK7PgXhgzjdM:&imgrefurl=http://www.dorpsbelangenbeerta.nl/nieuws/kern-met-pit/&docid=X6PzHUhNN5TSZM&imgurl=http://www.dorpsbelangenbeerta.nl/wp-content/uploads/2012/09/kernmetpit.jpg&w=2000&h=1887&ei=_rgBUZb9BY_N0AWxloDQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=237&vpy=109&dur=2129&hovh=218&hovw=231&tx=148&ty=145&sig=116562628885092615236&page=1&tbnh=132&tbnw=140&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88
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In een latere erditie van de NZP Gazet komen we hier nog op terug, want dan wordt van de mensen in Roggel 
gevraagd om te stemmen op het project. We gaan natuurlijk voor de trofee! 
Kijk ook op http://roggel.digidorplimburg.nl/ en een impressie van de startbijeenkomst 

http://www.3ml.nl/gemist.php?id=2664 

Dörpsfiest Roggel met als motto: ‘ich bin der veur dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Jong en oud in Roggel      

Kartrekker: Jos Hageman van BS de Zjwiek 
 

Umoja4kids op de radio in het programma ‘Hemelbestormers’ van de KRO op 16 december j.l. 
Esther Bonné van het project Umoja4kids was op zondag 
16 december 2012 te gast in het programma 
‘Hemelbestormers’ van KRO-radio. Stefan Stasse 
presenteert iedere zondagmiddag samen met Carine Lacor 
een heldhaftig programma over mensen met 
grensverleggende dromen, wonderlijke wensen en 
revolutionaire ideeën. Stefan en Carine bieden in KRO’s 
Hemelbestormers een podium aan mensen en helpen hen 
bij het realiseren van hun wensen en het waarmaken van 
hun dromen. 

Wil je horen wat Esther te melden had, klik dan op deze link: 

http://hemelbestormers.kro.nl/seizoenen/2012/afleveringen/16-12-2012 

Ingezonden foto van BLØF met de kroontjes op die de kinderen van de Zjwiek voor hen hadden gemaakt! Is dat 

niet vreselijk leuk?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Op zondag 17 maart organiseert NaoberzorgPunt een groots 
dorpsfeest. La Rochelle wordt dan omgetoverd tot een feestzaal 
met plek voor alle lokale verenigingen die zich vrijwillig inzetten 
voor de burgers van Roggel, voor instellingen, organisaties en 
ondernemers; met diverse optredens (koren, harmonie, school), 
verrassingen en presentjes voor de bezoekers. Kortom een 
fantastische dag om mee te maken, mensen te ontmoeten, kennis 
op te doen, te genieten en zelf mee te doen. De leiding is in 
handen van Ger Frenken, onze Roggelse buuttekampioen en zijn 
buuttecollega Joop Bouten treedt op als uitsmijter. Voor het 
programma: hou de aankondigingen in Leudal nieuws en via 
DigDorp in de gaten de komende tijd!!!!! Iedereen is welkom en 
iedereen doet er toe. Er is van alles te doen en mee te maken en 
de deelnemers krijgen ook nog diverse presentjes. 
 

 

http://roggel.digidorplimburg.nl/
http://www.3ml.nl/gemist.php?id=2664
http://hemelbestormers.kro.nl/seizoenen/2012/afleveringen/16-12-2012
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Nieuwjaarsproject NaoberzorgPunt basisschool de Zjwiek (bron: Zjwiekrubriek 17 januari 2013) 

In navolging van het project Umoja4Kids heeft NZP in samenspraak met de basisschool een inspirerend 
“nieuwjaarsproject” rond goede voornemens bedacht. Onder het motto ‘wat kan ik voor jou doen’ hebben de 
kinderen 3 kaartjes mee naar huis gekregen. De kinderen geven hun nieuwjaarswens cadeau aan mensen uit 
hun omgeving. De ontvanger doet dit zelfde weer voor iemand uit de omgeving etc. 
Alle kaartjes worden na de voorjaarsvakantie weer op school ingeleverd. Alle vervulde nieuwjaarswensen 
krijgen dan een prominente plek in een grote muurcollage en zijn op de ontmoetingsdag op 17 maart te zien. 
Het lijkt een beetje op het thema uit de film ‘Pay-it-forward’ van regisseur Mimi Leder. De moeite waard om 
die nog eens te bekijken. Het is weliswaar een wat oudere film (2000), maar het thema is actueler dan ooit. 
 

Coördinatieteam      Telefoonnummer: 06-17667750 

Kartrekker: (tijdelijk vacant)      
 

NZP vertegenwoordigd in de Dorpsraad 
Eind vorig jaar deed de Dorpsraad een oproep om de gelederen te versterken. NaoberzorgPunt heeft gehoor 
gegeven aan de oproep en een van de vrijwilligers Monika Kanders heeft zich gemeld. NaoberzorgPunt heeft al 
vanaf het begin een verbinding met de Dorpsraad. De voorzitter van de Dorpsraad, Thea van Eijklenburg is 
vanaf de start van NZP al lid van het Coördinatieteam. 
 

Vlaai van de week 3 ML voor Karin van der Plas, geïnitieerd door de Wijkpraktijk (deze organisatie 

stelt de middelen beschikbaar vanuit projectsubsidie van Robuust). 
De laatste vlaai van de week (week 48) van 3 ML ging op 17 november naar Karin van der Plas. Het filmpje van 
3 ML is in week 48 uitgezonden. Kijk op de link: http://3ml.nl/gemist.php?id=2528. Karin kreeg de vlaai van de 
week aangeboden omdat zij al vanaf 2009 onvermoeibaar de kar trekt van NaoberzorgPunt en velen inspireert 
en enthousiasmeert, verbindingen legt en het gedachtegoed in Limburg en ook daarbuiten uitdraagt. 

 

NaoberzorgPunten in Roggel    Telefoonnummer: 06-17667750 

Kartrekker: Karin van der Plas en Monika Kanders      
 

Voortgang 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. 
 

Roggel krijgt eigen Gezondheidscentrum 
Over de komst van een gezondheidscentrum in Roggel is al veel en lang gesproken, maar nu komt het dan toch 
echt van de grond.  De nieuwbouw verrijst bij de plek waar vroeger het gemeenschapshuis stond (hoek 
Kerkstraat/Burgemeester Walenberghofje). Het centrum krijgt twee verdiepingen en er komen twaalf 
appartementen. De bouw zou dit jaar nog starten. Als alles meezit kunnen de eerste patiënten het centrum al 
eind 2013 bezoeken. 
In het centrum worden gevestigd: Huisartsenpraktijk Hundscheid, mogelijk een apotheek en er wordt ruimte 
aangeboden voor bijvoorbeeld een medisch pedicure, diëtiste, psycholoog of ergotherapeut.  
Het centrum zal voor zover dat mogelijk is ook dienst doen als ontmoetings- en informatiepunt in het dorp. 
Wie weet kan NaoberzorgPunt eind volgend jaar al een NZP-schildje bij de ingang bevestigen. 
  

Kom op 17 maart 2013 naar de ontmoetingsdag in  
La Rochelle 

 

Het project NaoberzorgPunt in Roggel wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

http://3ml.nl/gemist.php?id=2528

