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no.15 Jaargang 5, 20 juni  2016 
 

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: 

- Terugblik Kick Off bijeenkomst nieuwe pilot ‘Meldpunt Naoberzorg’ Roggel op 3 juni 
- Vrijwilliger van de maand (vooraankondiging) 
- Het ‘Roggels Naoberke’ 
- Netwerkdag Huis voor de Zorg 
- Agenda Inloopcafé zomer 2016 
- Startschot zomeractiviteit Kom-op-de-Soep! 
 

Terugblik Kick Off ‘Meldpunt Naoberzorg’ Roggel 3 juni 2016  
 

 
 
Meer dan 65 mensen maakten, tijdens de Kick-Off van het Meldpunt Naoberzorg op 3 juni bij Mico Lifestyle-centre in 
Roggel, kennis met aangrijpende, mooie, menselijke verhalen en gedichten van de vrijwilligers van NaoberzorgPunt. 
Speciale gasten leverde een inspirerende bijdrage aan deze bijzondere middag, met als start een inleiding van de 
mede-initiatiefnemers van NaoberzorgPunt (Karin en Hilde). 

NZP Gazet 
Telefoonnummer: 06-20746463 
 

http://www.naoberzorgpunt.nl/
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Het geheel werd omlijst door prachtige liederen, verzorgd door Wilmy van der Helm (zang) en Von Reijnders (piano). 
Voor meer informatie over beide muzikanten zie www.zingzorg.eu. De moeite waard om daar een kijkje te nemen. 
Door hun bijdrage werd zelfs de afsluiting  van de middag ludiek, met het  veelzeggende liedje: ik heb het zoooooo 

moeilijk!!  
Tijdens de Kick-Off is natuurlijk ook 
uitgebreider ingegaan op het waarom 
en hoe van deze nieuwe pilot. In de 
afbeelding (zijkant) worden de pijlers 
van het meldpunt belicht. 
 
Met het nieuwe Meldpunt maakt 
NaoberzorgPunt in Roggel een 
volgende stap in het proces van 
betekenisgeving in de Roggelse 
gemeenschap. Nieuw is de concrete 
samenwerking tussen diverse 
zorgprofessionals en vrijwilligers in de 
‘werkplaats’.  
In de werkplaats komt de dagelijkse 
praktijk voor het voetlicht en wordt er 
samen geleerd van ontmoetingen. De 
privacy van burgers is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt en wordt 
gewaarborgd door een aantal 

afspraken en een gedragscode. Onder leiding van Veronique Smits van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden 
Limburg, wordt er met elkaar op toegezien dat de betrokken vrijwilligers hun eigen grenzen goed bewaken en hun 
talenten voldoende kunnen inzetten.  Het Meldpunt is bereikbaar via het centrale telefoonnummer van 
NaoberzorgPunt: 
 
 
Bijzondere gast, zoals onze eigen Wethouder Richard Verheul die eveneens aanwezig was tijdens de kick-off als 
vertegenwoordiger van de gemeente Leudal. Hij noemde het een prachtig initiatief, helemaal passend bij het beleid 
van de gemeente Leudal. Hij sprak de wens uit dat dit in heel Leudal zou worden gerealiseerd. Helaas was de 
gedeputeerde mw. Marleen van Rijnsbergen door ziekte verhinderd, maar haar voornemen om aanwezig te willen 
zijn, toont haar enthousiasme en belangstelling in ons project.  
Ook  huisarts Suzanne Hundscheid (mede-initiatiefnemer 2009) was verhinderd. Door onderstaande brief toont zij 
haar betrokkenheid.  
 

Beste mensen uit Roggel, beste Naoberzorgers en toehoorders, 
 
Het spijt mij enorm niet bij de kick off van het sociale wijkteam van Naoberzorg te 
kunnen zijn. Desalniettemin ben ik met mijn hart bij jullie en wens ik de pilot een enorm 
succes toe. In 2006 heb ik vele uren besteed aan het bespreken van de mogelijkheden, 
maar ook de onmogelijkheden die een huisarts heeft om mensen te helpen, die met een 
hulpvraag op het spreekuur komen. We zochten naar alternatieven om de mensen met 
een niet-medische hulpvraag in de nuldelijn te helpen, gebruik makend van hun eigen 
kracht en die van hun naasten. Het heeft geloond; 4 jaar later werd de stichting 
NaoberzorgPunt opgericht en het heeft zich later als vereniging  tot volwassenheid 
doorontwikkeld. Ik ben erg blij dat de Provincie gelooft in NaoberzorgPunt en hen een 
pilot gunt om een sociaal wijkteam op te richten! 
Natuurlijk wil ik mijn steentje bijdragen aan het succes van de pilot en ga ik door met mijn oren te luister te leggen 
in de gemeenschap, met name bij de zwakkeren van de samenleving. Het spreekt echter voor zich dat een huisarts 
allereerst een vertrouwenspersoon is voor diegene die hulp zoekt. De privacy van de persoon, verankerd in mijn 
beroepsgeheim, zal ten allen tijde prevaleren boven de signaleringsfunctie, die een sociaal wijkteam van een 
huisarts verwacht. Ik weet zeker dat wij hier samen een gulden middenweg in zullen vinden. 
Ik wens jullie een interessante bijeenkomst op 3 juni! 
Mag ik afronden met mijn lijfspreuk die ik in het kader van NaoberzorgPunt heb ontwikkeld? 
Waarom met minder doen als met meer, meer kan? 

Uw huisarts, Suzanne Hundscheid 

Telefoonnummer: 06-20746463 
 

http://www.zingzorg.eu/
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Vrijwilliger van de maand wordt vaste rubriek in de Gazet 

 
Vanaf september 2016 zal elke maand een van onze vrijwilligers (of gasten) als vrijwilliger (of gast) van de 
maand  in het zonnetje worden gezet. Dit gebaar is een extra waardering en extra aandacht voor al het 
mooie werk dat mensen zo achter de schermen zoal doen. Naoberzorg is meestal niet echt zichtbaar. Want 
wat drijft iemand nu om zich in te zetten voor een ander? Alles wat je aandacht geeft, groeit is hierbij de 
gedachte.  
 

Het ‘Roggels Naoberke’ als alternatief lintje! 

Tijdens de Kick-off bijeenkomst van 3 juni zijn –als ludieke verrassing- aan alle vrijwilligers van de 
vereniging, zelfgemaakte Roggelse Naoberkes uitgedeeld. Als blijk van waardering voor hun inzet en 
loyaliteit. De Naoberkes werden met veel liefde 
ontvangen. 
Alle aanwezigen ontvingen bovendien een 
klavertje vier als herinnering aan deze middag. 
Het vinden of het krijgen van een "klavertjevier" 
wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als 
een geluksbrenger. Volgens de legende stelt 
elk deelblad iets voor: het eerste staat voor 
hoop, het tweede voor vertrouwen, het 
derde voor liefde en het vierde voor geluk. 
Klavertjesvier staat voor Verbondenheid. 
Het  is dan ook niet verwonderlijk dat 
NaoberzorgPunt het klavertje vier heeft 
gekozen als symbool voor het meldpunt. 
 
 

Overige activiteiten NaoberzorgPunt 
NaoberzorgPunt nam op 7 juni deel aan de Limburgse 
Netwerkdag van het Huis voor de zorg. Het thema van 
de dag was ‘Presentie’. Een van de sprekers was Dr. 
Andries Baart, de geestelijk vader van de 
Presentietheorie. Present-zijn en authentiek 
ontmoeten zijn voor Naoberzorg-Punt belangrijke 
aspecten van de grondhouding bij het werk als 
vrijwilliger. Tijdens de netwerkdag werden met name 
ook zorgverleners uitgenodigd om ‘present’ te zijn in 
hun ontmoetingen met mensen.  
Voor sommige is dit een echte kanteling! 

Von Reijnders en Wilmy van der Helm (zang) De vrijwilligers van het Meldpunt 
 



 

N
ZP

 G
az

et
 n

o
.1

5/
ju

n
i 2

0
16

 

4 

 

 
 
 

Agenda zomer 2016 
 
Inloopcafé Bie Briels 
Tijdens de zomerperiode (juli/augustus 2016) 
is het Inloopcafé alleen open op woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur, behalve in de eerste 
week van juli (i.v.m. de kermis in het dorp). De 
donderdagen vervallen omdat diverse 
vrijwilligers ook vakantie hebben en daardoor 
maar een beperkte bezetting is. 

 
Op speciaal verzoek van een aantal leden van onze vereniging starten we met een nieuwe activiteit. 
 ‘Kom-op-de-Soep’ heet het nieuwe proefproject dat we samen met Lifestylecentre Mico Sport gaan 
uitvoeren. Vanaf zondag 24 juli zal in de zomervakantie elke zondagmiddag gedurende 6 weken een 
gezellige middag worden georganiseerd (van 11.00 uur tot 14.00 uur) voor mensen die vaak alleen moeten 
eten. Die mensen kunnen dan in het sportcentrum/restaurant terecht voor een kopje soep, een beetje 
aandacht en gezelligheid en om anderen te ontmoeten. Iedereen kan meedoen en alle ideeën zijn welkom.  
Weetje: In de wandelgangen hebben zich meteen spontaan al een aantal mensen gemeld die de soep 
willen maken…Super! Wil je meedoen? Geef je op via het centrale mobiele telefoonnummer van NZP of via 
mail. Heeft u vervoer nodig, dan halen en brengen wij u graag!  
Bij gebleken succes, zullen we uiteraard nadenken om deze activiteit verder voort te zetten.  
Het startschot voor dit proefproject Kom-op-de-soep wordt gegeven tijdens het Openluchtconcert 
Harmonie Amicitia op 9 juli 2016. Zegt het voort, want iedereen is welkom tijdens dit mooie concert. 
Kom samen genieten van de sfeer, de muziek en de soep! 

 
 
 
 

 

 

 

Bestuur en vrijwilligers van NZP Roggel wensen iedereen een heel fijne zomer!! 

Harmonie Amicitia sluit –net als andere jaren- haar seizoen 
2015/2016 af met een concert in de openlucht. Dit jaar bij 
Zorgcentrum St. Elisabeth op de grens van Haelen en Roggel in de 
prachtige omsloten tuin. Entree is gratis! 
Aanvang 17.30 uur.  Let op de persberichten!!!! 

 

De data van het inloopcafé in juli zijn: 
Woensdag 13, 20, en 27 juli 
De data in augustus zijn:  
Woensdag 3, 10, 17, 24 en  31 augustus 
 


