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no.3 Jaargang 1, juli 2012 

 
In de derde editie van de digitale nieuwsflits van het project NaoberzorgPunt Roggel aandacht voor:  

 Nieuwtjes  

 Week van de opvoeding 

 Geluk in een eierdop 

 NaoberzorgPunt nu ook op Digidorp Roggel 

 Talentenbank Roggel 

 Themabijeenkomsten over levenskunst 
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. 
 

Activiteiten en actualiteiten 

 
Week van de opvoeding  

Van 1 tot 7 oktober 2012 vindt de week van de opvoeding plaats. Zie 
voor meer informatie: http://www.weekvandeopvoeding.nl  
De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling 
tussen ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren. De eerste 
vond plaats in oktober 2011 en bleek een groot succes, vooral omdat 

het een samenwerking is tussen professionele opvoeders, ouders en kinderen. Het is een initiatief 
van ouderorganisaties, een groot aantal gemeenten in Nederland, de Centra Jeugd en Gezin, het 
Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugd Instituut. 
 

NaoberzorgPunt nu ook op Digidorp Roggel 
Vanaf 27 juni 2012 is Digidorp Roggel on line. NaoberzorgPunt is van de 
partij. Kijk op http://roggel.digidorplimburg.nl/ of www.digidorplimburg.nl. 
 Digidorp is een project van het Bibliotheekhuis Limburg waar het dorp 
centraal staat, op digitale wijze. Dorpsbewoners, verenigingen en 
instanties kunnen via deze website met elkaar in gesprek komen en 

daarnaast van allerlei faciliteiten gebruik maken. Een combinatie van informatie, communicatie en 
interactie. 
 Iedereen heeft wel eens gehoord van Facebook, Hyves of Twitter. Maar welke rol kunnen deze 
communicatietechnieken spelen in bijvoorbeeld een klein dorp zoals Roggel? Met het Digidorp wordt 
een dorp digitaal ingericht en gebruik gemaakt van sociale media om dorpsbewoners met elkaar in 
contact te brengen. Tegelijkertijd maakt de website zichtbaar wat er leeft in het dorp: welke 
verenigingen zijn er en wie is er lid van die vereniging? Wie woont nu eigenlijk waar en wat is er te 
doen in het dorp? Ook is er plek voor officiële instanties als gemeente, de bibliotheek en 
welzijnsinstanties om digitaal hun diensten aan te bieden. Maar het is vooral aan het dorp zelf om te 
bepalen wat wel en wat niet in het Digidorp thuishoort. Zie het als een interactieve dorpskrant: het 
nieuws wordt door de bewoners zelf gepubliceerd, het dorp vormt zelf de redactie. Digidorp Roggel 
wordt ondersteund door de bibliotheek in Roggel. 

 
Geluk in een eierdop: http://www.sochicken.nl/over_sochicken.html  
soChicken is een website waar je 
gelukkig en blij van wordt. Een site 
vol positieve en praktische tips die je 
helpen je leven mooier te maken.  

NZP Gazet 

NaoberzorgPunt Roggel staat voor: verbinden, elkaar 
helpen en steunen, bijzondere ontmoetingen 
realiseren, de helpende hand bieden waar nodig,  het 
vertrouwen dat we samen in staat zijn er een betere 
wereld van te maken. 

http://www.naoberzorgpunt.nl/
mailto:nzproggel@gmail.com
http://www.weekvandeopvoeding.nl/
http://roggel.digidorplimburg.nl/
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Je kunt als vakantieliteratuur het e-book ‘Geluk in een eierdop’ gratis downloaden. Echt wel de 
moeite waard. 
soChicken is in 2004 opgericht door Jelle Hermus met de bedoeling om alle kennis en ervaring die hij 
opdoet rondom geluk en gezondheid met de wereld te delen. Het is zijn passie om een fijn en 
gelukkig leven zo simpel te maken als het kan, zodat iedereen de tips voor zichzelf kan uitproberen. 
Op soChicken staat een schat aan tips, inzichten en inspiratie. Veel dingen die je al wist maar die je 
altijd uit het oog lijkt te verliezen, en veel nieuwe inzichten. De website trekt maandelijks 
honderdduizenden bezoekers. En dat is mooi, want hoe meer mensen zich goed voelen, des te 
mooier we de wereld samen maken. 
 

Klussendienst       Telefoonnummer: 06-17667752 

Kartrekker: Sjra Jegers 

 
 ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen 2012 
Wegens groot succes heeft de staatssecretaris van VWS, Marlies Veldhuijzen van Zanten, besloten 
om de ‘Meer dan handen’ awards, uit het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011, een vervolg 
te geven.  Op 7 december 2012, internationale vrijwilligersdag, reikt zij de Meer dan handen 
vrijwilligersprijzen 2012 uit.   
Vrijwilligersprojecten en burgerinitiatieven maar ook bedrijven en gemeenten die actief 
samenwerken met vrijwilligersprojecten, kunnen zich tot 15 oktober a.s. inschrijven en maken zo 
kans op prijzen tot maar liefst € 5.000. Naast zelf inschrijven (dat gaan we vanuit NaoberzorgPunt 
beslist doen) is het ook mogelijk projecten, gemeenten of bedrijven voor te dragen. DUS: voor 
vrijwilligersorganisaties in Roggel die dit lezen….inschrijven! of natuurlijk de klussendienst van 
NaoberzorgPunt voordragen. 
De Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2012 zijn een initiatief van het ministerie van VWS en 
worden ondersteund door Vereniging NOV. Ook de VNG en de VriendenLoterij zijn betrokken. De 
organisatie ligt in handen van MOVISIE.    
 

Steunpunt Levenskunst      Telefoonnummer: 06-54713443 

Kartrekker: Karin van der Plas 

 
Workshop Levenskunst 

Tijdens de tweede burgeravond op 28 juni 2012 heeft 
Karin van der Plas een korte workshop gegeven over het 
thema ‘Levenskunst’. De presentatie staat op de website 
van NaoberzorgPunt en is gratis te downloaden. 
Tijdens de workshop was er nog een kort intermezzo van 
Lei Hensels, voorzitter van de KBO Limburg n.a.v. zijn 
ontmoeting met Ard Schenk en Edwin van den Dungen. 
Zij gaven een lezing tijdens de jaarvergadering van de 
KBO. Beide heren schreven samen een boek: 'Je tweede 
Jeugd begint Nu'; over verandering van leefstijl en het 
ontwikkelen van levenskunst. Zie ook het interview met 

Ard Schenk in Nestor Magazine van de Unie KBO nummer 3, maart 2012, jrg. 60. 
Bestellen of lenen bij de bibliotheek: Je tweede jeugd begint nu. In drie stappen fit. Ard Schenk en 
Edwin van den Dungen. ISBN 9789461620736. 
Bent u geïnteresseerd in een workshop over het thema Levenskunst voor uw vereniging, bedrijf, 
groep of instelling/organisatie, laat het ons dan weten.   

Levenskunst, ontmoeting

De pijlers van NaoberzorgPunt Roggel

gezondheid en interactie…..
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Vrijwilligers        Telefoonnummer: 06-50742640 

Kartrekker: Hilde Glessner (projectleider)      

 
Opzetten talentenbank in Roggel 
In het najaar start NaoberzorgPunt met een nieuw project, namelijk het opzetten van een 
Talentenbank voor Roggel. We willen beschikbare talenten van reeds actieve vrijwilligers beter in 
beeld brengen en zo deze talenten efficiënter benutten. We gaan dit nog uitvoerig bespreken met de 
vrijwilligersorganisaties die er al zijn, met verenigingen en met de gemeente Leudal. Verder willen we 
beschikbare talenten van en met burgers in kaart brengen. Deze burgers willen we opsporen o.a. 
door het onderzoek dat tevens in het najaar van start gaat.  
De talenten willen we beschrijven in een database, die we Talentenbank noemen. Deze Talentenbank 
is een database die wordt gekoppeld aan de website maar ook te vinden is via Digidorp Roggel. Een 
organisatie is bijvoorbeeld op zoek naar bepaalde specifieke deskundigheid en kan de Talentenbank 
hierop raadplegen.  
Meer hierover in een van de volgende NZP gazetten. 
 

Jong en oud in Roggel     Telefoonnummer: 06-11600403 

Kartrekker: Susan Rijk (kerncoördinator Zorg en Leefbaarheid Kleine Kernen) 
 
In augustus worden weer activiteiten georganiseerd vanuit Zorg en Leefbaarheid Kleine Kernen.  
Op 7 augustus is er een themamiddag over Erven en Schenken en op 15 augustus organiseert het 
Aetpuntj weer een gezellig diner. Wees er op tijd bij want de belangstelling is erg groot. 
Voor meer informatie: kijk op http://roggel.digidorplimburg.nl.  
U kunt ook 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. 

NaoberzorgPunt Roggel wenst iedereen een fijne zomer met veel nieuwe en boeiende 

ontmoetingen, maar ook rust en bezinning ….en natuurlijk een beetje mooi weer! 

 

Afbeelding Erwin Suvaal 

http://roggel.digidorplimburg.nl/
mailto:nzproggel@gmail.com

