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Wonen in een klein dorp
Mijn naam is Henk Vestjens, geboren
en getogen in het Peeldorp Meijel op de
grens van Brabant en Limburg. Van huis
uit waren we vroeger georiënteerd op
Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg
vanwege de lokale verbindingen.

Sinds mijn huwelijk zijn we in het MiddenLimburgse pittoreske Heibloem gaan
wonen. Een kleine gemeenschap van ca.
800 inwoners waar begrippen als sociale
controle en samen dingen organiseren met
een relatief groot verenigingsleven heel
normaal was en nog steeds is. Motto:
niemand komt ons iets brengen en we
zullen het veelal zelf moeten initiëren,
waarbij trefwoorden als simpel, eenvoud en
doeltreffend vaak de hoofdlijnen zijn.
Door een groep vrijwilligers werd ik in 1999
gevraagd als nieuw lid voor het bestuur van
de Stichting Gemeenschapsraad Heibloem
(deze kern viel toen nog onder 5 gemeen-

ten). Inmiddels is het aantal met herindelingen teruggebracht tot gemeenten Leudal,
Nederweert en Peel en Maas. Hiervan ben
ik jarenlang secretaris geweest en vanuit
deze functie ben ik van meet af aan bij de
oprichting van de Vereniging van Kleine
Kernen betrokken geweest. Sindsdien ben
ik als bestuurslid verbonden aan deze
vereniging.
Momenteel ben ik nog steeds actief
in diverse werkgroepen voor de
Gemeenschapsraad Heibloem en VKKL.
Het combineren van vrijwilligerswerk met
een drukke baan wordt steeds moeilijker.
Het woord vrijwilliger is in de hedendaagse maatschappij niet meer weg te denken
al wordt de invulling hiervan steeds meer
vanuit een financieel plaatje verwoord.
Vanzelfsprekendheid, naoberplicht en
verenigingsgevoel zijn steeds meer
begrippen die niet meer vanzelfsprekend
zijn en een plaats moeten hebben in onze
samenleving.
Omdat we een jong dorp zijn, Heibloem
heeft sinds de jaren vijftig de status van
een dorp, en onder meerdere gemeenten
vallen, zijn we van huis uit gewend om
voor ons zelf op te komen. Iedereen kan
op zijn of haar manier een bijdrage leveren
voor een hechtere gemeenschap om zo
nog veel meer plezier in de samenleving te
beleven. De jeugd heeft de toekomst, en
is noodzakelijk voor een dorp. Onmisbaar
is een school die de basis vormt voor vele
verenigingen (sport en spel).
Een centrale ontmoetingsplek in de vorm

Wath’s in a name??
“Zelfsturing, wat een naar woord” zegt ze.
“Ik krijg het haast niet uit mijn strot”.
Haar mannelijke collega valt haar bij.
“Ja, en weet je wat ik zo’n vreselijk woord
vind?” zegt hij. “Burgerparticipatie, brrr.”
En hij kijkt erbij alsof hij zojuist een
vreselijke tijding heeft gekregen.
“Maar waar het echt om gaat”, zegt zij op
haar beurt weer “dat is actief burgerschap.
Ja burgers die actief zijn!

De uitgave van de Kleine Kernen Krant is mede
mogelijk gemaakt door de Provincie L imburg.

Die hun eigen omgeving bekijken, er
de schouders onder zetten, dat is pas
geweldig.” En zo gaat Omroep Krijtland
(Vaals, Gulpen-Wittem) in een serie van vijf
uitzendingen “Actief burgerschap” onder de
aandacht brengen. Of dat in vijf uitzendingen
lukt? Ik hoop eerlijk gezegd van niet…
Alice Frijns-Stassen,
bestuurslid VKKL

van een gemeenschapshuis is voor elke
kern onontbeerlijk.
Ik hoop dit vrijwilligerswerk nog vele jaren
met heel veel plezier te kunnen uitvoeren.
Door Henk Vestjens
Bestuur VKKL

Agenda VKKL
31 augustus
Deadline kopij Kleine Kernen Krant
12 september
Bestuur in de regio
Locatie: Horst aan de Maas
10 oktober
Algemene ledenvergadering 		
Locatie: nader te bepalen.
Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl.
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meer dan de som der delen
Het belang van een wijkcentrum en het
gemeenschapshuis is onomstreden. Toch
maken vele gemeenschapsaccommodaties
moeilijke tijden door. Vele accommodaties
zijn verouderd of de wensen van verenigingen en gebruikers zijn veranderd waardoor
het dorpshuis niet meer voldoet.
Het komt ook voor dat de accommodaties
versnipperd zijn over allerlei aparte
gebouwen waardoor de kosten niet meer
op te brengen zijn door de gemeenschap.

Een accommodatieplan gaat enerzijds
uit van de huidige en vooral ook toekomstige accommodatiewensen vanuit de
gemeenschap en anderzijds van het totale
bestaande aanbod van accommodaties
zoals dorphuis, basisschool, sportkantine,
dorpscafé en ook steeds meer de kerk.
- vervolg op pagina 5 -
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Het dorp als stageplaats
Creeër als dorpsraad relevante en
aantrekkelijke stageplekken
Er zijn twee soorten stages. De maatschappelijke stage van het voortgezet
onderwijs en de stage van het beroeps- en
universitair onderwijs. Stages bieden
dorpsraden diverse mogelijkheden van
hulp en ondersteuning om leefbaarheid in
het dorp nu en in de toekomst op peil te
houden.
Maatschappelijke stage
Een rondgang langs circa 20 Limburgse
dorpsraden leert dat er nauwelijks gebruik
gemaakt wordt van maatschappelijke
stages. Vooral de onbekendheid met de
werkwijze rondom deze stagesoort en
een enkele slechte ervaring vormen de
oorzaak. Het is goed te weten dat maatschappelijke stages wettelijk worden
vormgegeven door de ministeries van OCW
en LNV en bedoeld zijn voor scholieren
van het voortgezet onderwijs. Ze hebben
met name karaktervorming en het dragen
van verantwoordelijkheid voor maatschap-

pelijke belangen tot doel. In deze is het
vermeldenswaard dat het ministerie van
LNV zich inspant om scholieren, zonder
agrarische achtergrond, kennis te laten
maken met dier en natuur. Bij maatschappelijke stages gaat het, onafhankelijk van
het soort middelbaar onderwijs, om 30 uur.
In het algemeen bepalen de scholen of de
maatschappelijke stage al dan niet onder
schooltijd plaats vindt. De praktijk laat
zien dat veel stages buiten het lesrooster
uitgevoerd moeten worden. Het bepalen
van de stage-inhoud ligt ruimer: het geeft
zowel een dorpsraad als de middelbare
scholier zelf de mogelijkheid om ideeën,
onderwerpen en activiteiten aan te dragen.
Veel is mogelijk, bijvoorbeeld klusjes doen
voor de dorpskrant, onderhouden van het
dorpsbos of –plein, doen van metingen ten
behoeve van (verkeers)veiligheid in het
dorp, ouderen leren omgaan met internet,
etcetera, etcetera.

Column
Pol
Dorpen stage
Klinkt aardig, maar hoe creëer je als
dorpsraad nu relevante en aantrekkelijke
stageplekken en wat moet je doen als je
iets interessants bedacht hebt. Moet je
dan direct naar de dichtstbijzijnde vrijwilligerscentrale? Dat kan, maar het hoeft
niet. Vrijwilligerscentrales beschikken over
zogenoemde stagemakelaars, die bemiddelen tussen vraag en aanbod. Het is niet
verplicht gebruik te maken van de stagemakelaar, maar in gebieden met een concentratie aan middelbare scholen kan zo’n
makelaar uitkomst bieden.Voor al dit soort
vragen biedt de brochure ‘DorpenStage’
van twee Friese organisaties, AOC Friesland
en Doarpswurk, een goede handleiding.
U maakt er kennis met het fenomeen ‘de
razende reporter’ en u zult versteld staan

van de mogelijkheden. De brochure is te
downloaden op www.dorpenstage.nl.
Ondersteuning bij onderzoek
Stages binnen het beroeps- en universitair onderwijs, ook wel reguliere stages
genoemd, kunnen dorpsraden zeker ook
interessante mogelijkheden bieden om
leefbaarheidskwesties eens goed te laten
uitzoeken. De reguliere stages strekken
zich over een periode van enkele maanden
uit. Betreffende studenten hebben vaak
een stageplek nodig, hetgeen wellicht een
lastige praktische zaak voor een dorpsraad
kan zijn. De VKKL kan hierbij, alsook bij
het formuleren van de onderzoeksvraag
en het benaderen van hogescholen en
universiteiten, behulpzaam zijn.

In mie gebaortedörp Mofert waas ‘Van
Pol’ de meis bestaondje, tegeliekertied de
mins te huuere achternaam. Det haw alles
te make mit de meneer van veurname
gaeve. Det gebeurdje toet zoeaget 1960
volges strang ‘regels’ die ederein kindje.
‘t Systeem daovan:
*’t ieëste kindj e jungske: det kreeg de
veurnaam vannen opa van vaderskantj;
*’t ieëste kindj e maedje: det kreeg de
veurnaam vanne oma van moderskantj;
*’t twieëdje kindj e jungske: det kreeg de
veurnaam vannen opa van moderskantj;
*’t ’t twieëdje kindj e maedje: det kreeg de
veurnaam vanne oma van vaderskantj;
*’t derdje kindj e jungske: det kreeg de
veurnaam vannen aadste broor van vader;
*’t derdje kindj e maedje: det kreeg de
veurnaam vanne aadste zöster van
moder. En zoea wiejer.
De ‘naamkeus’ waas vanteveure bekindj.
Es de ajers oet groeate gezinne kome,
waas de kans op dezelfdje veurnaam erg
groeat. Veural oma- en opa-name waerdje
doorgegaeve.

Door Nicole Schröder

Discriminatie belet actief burgerschap
Discriminatie
Het kan diep ingrijpen als mensen ongelijk
worden behandeld vanwege persoonlijke
kenmerken zoals afkomst, huidskleur,
godsdienst en seksuele voorkeur. Discriminatie is bij wet verboden en toch gebeurt
het elke dag en overal in onze maatschappij. Antidiscriminatievoorziening Limburg
(ADV Limburg) ontvangt regelmatig

3

meldingen van burgers uit uiteenlopende
buurten en wijken. Van het asielzoekersgezin dat niet welkom is in de straat en
bij hun eerste kennismaking met de buurt
geconfronteerd wordt met kwetsende
opmerkingen tot het homostel dat elke
ochtend bij het uitlaten van de hond wordt
uitgescholden en bedreigd.
Van spanningen tussen groepen allochtone en autochtone jongeren die in het
buurthuis escaleren tot de rolstoelafhankelijke man die geen toegang heeft tot
bepaalde voorzieningen in de wijk.

hierdoor een frustratie. Deze spiraal kan
leiden tot sociale uitsluiting en vormt een
belemmering voor persoonlijk contact
en dialoog. Als mensen zich terugtrekken vanwege discriminatie, heeft dit ook
gevolgen voor de leefbaarheid in de buurt,
wijk en dorp als geheel. Onze samenleving
is immers gebaat bij burgers die zich actief
inzetten voor de gemeenschap. Discriminatie belemmert de sociale cohesie.
Het slachtofferschap van discriminatie
strekt zich dus verder uit dan de persoon
of groep in kwestie.

Gevolgen voor leefbaarheid
Discriminatie heeft niet alleen gevolgen
voor het betrokken individu en betrekking
op relaties tussen mensen. De leefbaarheid van een (lokale) samenleving is in het
geding. Een gevolg van discriminatie kan
zijn dat een slachtoffer situaties gaat
mijden waarvan hij of zij inschat dat het
risico groot is om gediscrimineerd te
worden. Zaken die heel gewoon horen
te zijn in het dagelijkse leven, zoals
boodschappen doen of uitgaan, worden

Voorkomen en bestrijden
ADV Limburg verzorgt voor 30 Limburgse
gemeenten en daarmee voor ruim
94% van de inwoners van Limburg de
uitvoering van de wettelijke taken van
de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. ADV Limburg is een
professionele, onafhankelijke organisatie
op het gebied van discriminatie en ongelijke behandeling. Iedereen in Limburg die
zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld
voelt kan bij deze voorziening terecht

voor het doen van een melding, informatie,
advies en ondersteuning. Daarnaast
werkt ADV Limburg aan het voorkomen
en bestrijden van discriminatie. Met het
voorlichtings- en preventieprogramma dat
nu wordt ontwikkeld, richt ADV Limburg
zich op haar professionele en vrijwillige
partners in de Limburgse samenleving.

Nicole Schröder is consulent bij ADV
Limburg. Voor meldingen en vragen
is de voorziening bereikbaar
via 043 3218489 of
via meldpunt@advlimburg.nl
Meer informatie over ADV Limburg is
te vinden op www.advlimburg.nl

Femieljes mit d’n achternaam ‘Van Pol’
wore d’r zat in Mofert. Det is noe nag
ummer zoea. Döks wore die neet èns
femielje vanein. Manskaerels die Piet
(Sjeng, Graad, Thei), vrouwlje die Mrie
(Trien, Neel, Bet) van Pol hote, wore d’r
ettelike. Die wore neet oetrein te haje mit
’t same neume vanne veur- en achternaam.
Dus det gebeurdje anges: mit beneuming
van vader of moder, en zelfs van opa of
oma…

‘Piet van Pol’ waas in Mofert: Piet van Mie,
Piet van Hannes van Teunke (of: Piet de
snieder), Piet van Ties van Teunke, Piet
van Anna, Piet van Graad van Mie, Piet van
Nes (later: Pieter). Wie ich drachter koom
det ‘Pol’ e gehuch van Wèssem waas, sjrök
ich ech wie ich ‘t ‘dörp’ zoog: ’n hoes of
zeve-ach waas gans Pol. Wie kós ’t, det in
Mofert ’t half dörp zich zoea sjreef of dae
naam inne femielje haw? Ouch inne Brachterbaek, in Lin, in Mieëlik, in Ech wore die
Van-Polle neet te tèlle. Döks hawwe zie
häöre femieljenaam opgepoets mit éín –lte väöl. Veer lètters veur zoea klei plaetske!
Woróm zeen die Van-Polle weggegange
oet Pol? Ich loos det de sjippers van Pol
altied de luuj euvere Maas höbbe gezatj.
Ouch is ’t bekindj det zie de Duitse wien
veure stifdames in Toear, nao preuve op
ech-zeen, euverzatte en mesjien zelfs mit
paerd en ker toet in Toear brachte. Zówwe
oppen doer te min luuj de Maas zeen euvergestaoke? Zów de wien mit de stifdames vervlaoge zeen? Ich zów ’t gemèndjebestuur vanne gemèndje Maasgouw wille
veurstèllen óm èns alle Van-Polle trök te
haole nao häör stamplaats. Half Mofert
löp dan laeg. Mer ouch bekindje sjrievers
en zelfs ‘ne beroemdjen Amerikaanse
orkesleider kómme dan. Wo blief trouwens
de groeate politicus Van Pol? Ich blief mich
dreuver verwónjere det inne femieljename
döks de klènste gehuchte de grótste
femieljes oplevere. Klein plaetskes mótte
waal goje gróndj en goje zaod levere.
Pol is dao e veurbeeldj van…
Pierre Bakkes

Jointhefestival:
4
Jongeren doen het zelf

Totaalvisie op wat er nodig is

in een dorp
- vervolg van pagina 1 -

Onder de uitnodigende titel ‘Jointhefestival’ organiseerde de vrienden
Bart Lommen (21), Niels Stendler (23)
en John van de Brandt (22) van de band
‘Sunday Zombies and the Brain’ een
muziekfestival voor jongeren van
Grubbenvorst. Achter dit jongereninitiatief
schuilt een bijzonder verhaal.
Ons feestje
Het initiatief ontstond spontaan op een
warme zomeravond drie jaar geleden.
De jongens verlieten het benauwde
oefenhok voor een openbare repetitie op
straat. Vrienden en omwonenden bleken
aangenaam verrast en kwamen met kratjes
bier en enkele barbecues op het schouwspel af. Dit succes smaakte naar meer,
dus werd een jaar later een heus festival
georganiseerd in de wei van Bart z’n vader.
Het festival beleefde op 2 juni haar tweede
editie.
De Jointhefestival formule is simpel: een
grote wei, een programma met regionale
bands en een ‘jam’ podium voor spontane
sessies. Daarnaast faciliteiten als een
eettent met hamburgers en pastasalade
en voor de echte doorgewinterde festivalganger zelfs een camping. Een week lang

VKKL is in het kader van jongeren en
leefbaarheid het project ‘Wilde Plannen’
gestart. In september zal er een eerste
pilot plaatsvinden in America in
samenwerking met de dorpsraad.
Een van de uitgangspunten van dit
project is het ondersteunen van
jongereninitiatieven zonder deze
over te nemen.

bouwden de jongens aan het festivalterrein. Bar, podium, toiletten en afvalbakken
werden gecreëerd van pallets, houten
platen en zeil. Overige faciliteiten, zoals de
geluidsinstallatie en de koelwagen werden
geleend of tegen gereduceerd tarief
gehuurd.
Ondersteuning
De gemeente was in eerste instantie niet
blij met Jointhefestival, er was immers geen
vergunning, het festival was in feite een
illegaal feest. Ook andere festivals
stoorden zich aan de manier waarop
Jointhefestival georganiseerd was.
De situatie veranderde toen stichting
Gewoën Grubbenvors het initiatief nam
om de jongeren te ondersteunen en te
ontlasten in het regelen van een vergunning en daarmee gepaarde veiligheidseisen. Geheel in de schaduw van de
jongeren, want het moest ook vooral hun
feestje blijven.
Mark Nabben van Gewoën Grubbenvors is
heel enthousiast over de samenwerking.

Het succes van het festival is volgens
hem dat het voor en door jongeren wordt
opgezet en dat het door mensen met passie wordt georganiseerd. “De simpele en
vrije setting spreekt mensen aan, er hangt
daarom ook een hele gemoedelijke sfeer”.
Er is volgens Mark Nabben verder weinig
te doen voor de jeugd in Grubbenvorst en
veel mensen zijn alleen maar negatief
over jongeren. “Je moet jongeren juist
benaderen vanuit hun mogelijkheden en
kwaliteiten en ze de ruimte geven voor
hun eigen ideeën.”
Volgens het plaatselijke weekblad ‘Hallo
Horst aan de Maas’ zijn de meningen over
de toekomst van het festival verdeeld.
Waar de ene festivalliefhebber grapte dat
Pinkpop ook ooit zo is begonnen, vond
de ander dat Jointhefestival voor altijd zo
moet blijven. Een ding is zeker: volgende
zomer organiseren Bart, Niels en John weer
een nieuwe editie.

Voor meer informatie over Gewoën
Grubbenvors: www.gewoengrubbevors.nl

Door de veranderingen in bevolkingssamenstelling en leefstijlen ontstaat ook
leegstand in bijvoorbeeld scholen, kerken
en dorpshuizen. Daarnaast gebeurt het
regelmatig dat het verenigingsleven geen
onderdak meer heeft omdat de plaatselijke
zaalhouder of de kastelein van het dorpscafé de deuren sluit. Al deze ontwikkelingen komen op het bordje terecht van het
bestuur van het dorpshuis. Daarom wordt
in vele buurten en dorpen toegewerkt
naar een multifunctionele accommodatie
of brede maatschappelijke voorziening.
Afhankelijk van de lokale omstandigheden worden combinaties gemaakt van
dorpshuis met sportvoorziening, onderwijs, kinderopvang, zorgvoorzieningen,
dorpswinkel, specifieke woningbouw,
duurzame energievoorziening of een
serviceplek voor startende ondernemers.
Omdat een dorpshuis of wijkcentrum
meerdere functies heeft, stellen gemeenten en andere cofinanciers als voorwaarde
dat een verbouw- of nieuwbouwplan van
een gemeenschapshuis onderdeel is van
een totaal accommodatieplan van het dorp
of de buurt. Een accommodatieplan gaat
enerzijds uit van de huidige en vooral ook
toekomstige accommodatiewensen vanuit
de gemeenschap en anderzijds van het totale bestaande aanbod van accommodaties
zoals dorphuis, basisschool, sportkantine,
dorpscafé en ook steeds meer de kerk. Het
verschil tussen accommodatiewensen en
het bestaande aanbod van accommodaties vormt de kern voor een verbetering
of nieuwbouw van een accommodatie.
Afhankelijk van de lokale situatie kunnen

die plannen dan hun beslag krijgen in het
gemeenschapshuis, maar ook bijvoorbeeld
in de basisschool of in de kerk.
Buiten de muren van dorpshuis
Een accommodatieplan stelt bijzondere
eisen aan de besturen van gemeenschapshuizen. Voor het maken van een accommodatieplan is van belang dat buiten de
muren van het gemeenschapshuis wordt
gekeken. Er zal een visie ontwikkeld
moeten worden op de toekomstige
behoeften vanuit de gemeenschap.
Overigens hoeft een accommodatieplan
zich niet te beperken tot de behoeften uit
de eigen gemeenschap. Er zal ook
nagegaan moeten worden voor welke
functies en behoeften afstemming kan
plaatsvinden met de omliggende dorpen
en buurten. Inwoners zijn immers
niet alleen georiënteerd op de eigen
gemeenschap.
Accommodatieplan en gemeente
In de ontwikkeling van meervoudige functies van dorpshuizen is in de relatie dorp en
gemeente iets bijzonders aan de hand. Was
het dorpshuis vanaf het ontstaan vooral
een zaak van de inwoners van het dorp en
de wijk, dan zie je nu vaak gemeenten het
initiatief nemen tot de multifunctionele
accommodaties. Daar zijn twee belangrijke
redenen voor. Op de eerste plaats zijn
voor de ontwikkeling van multifunctionele
concepten veel partijen nodig zoals woningcorporaties en zorginstellingen die bovenlokaal georganiseerd zijn. Een gemeente
beschikt over het netwerk en bestuurlijke
slagkracht om lokale en bovenlokale
partijen te verbinden. Op de tweede plaats
vragen plannen voor een multifunctioneel
dorpshuis dermate hoge investeringen dat
een substantiële financiële participatie van
de overheid noodzakelijk is. Deze multifunctionele accommodaties zijn steeds
meer het domein van de gemeente en
maatschappelijke instellingen geworden
en steeds minder de verantwoordelijkheid
van de gemeenschap. Deze ontwikkeling
zie je vooral in de stedelijke gebieden en de
grotere regionale kernen waar onder regie
van de gemeente prachtige multifunctionele accommodaties zijn gebouwd vóór de
wijk of het dorp. Vaak nemen diverse maatschappelijke instellingen hieraan deel zoals

de woningcorporatie, bibliotheek, zorg- en
welzijnsinstellingen. Door de veranderende
behoeften, de maatschappelijke veranderingen en de financiële krimp kampen deze
multifunctionele accommodaties vaak met
grote exploitatietekorten. In de stedelijke
gebieden proberen gemeenten het tij te
keren door de kleine wijkcentra te sluiten
ten faveure van de grote multifunctionele
wijkcentra. Of gemeenten gaan de dorpshuizen privatiseren. Deze ontwikkeling gaat
voor een belangrijk deel aan kleine kernen
voorbij omdat het dorpshuis vaak de enige
accommodatie is waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten en waar verenigingen
onderdak kunnen vinden. Het aantal dorpscafés en zaalhouders neemt in de meeste
dorpen af, waardoor het belang van het
dorpshuis nog meer toeneemt. Dorpshuizen in kleine kernen draaien veelal bij de
gratie van de vrijwillige inzet van bewoners.
Accommodatieplan is dialoog en
verbinden
Dorpshuizen zijn traditioneel sterk gericht
op de gemeente. Nu blijven gemeenten,
zeker ook gezien de WMO, een belangrijke
rol vervullen, maar de toekomst van dorpshuizen zit veel meer in het verbinden van
de afzonderlijke belangen van bewoners
en verenigingen in één gezamenlijk accommodatieplan. Dat is een van de grootste
uitdagingen van dorpshuizen en tegelijkertijd één van de moeilijkste. Dat is een
proces van zelfsturing waarbij het streven
is alle kikkers in de kruiwagen te houden.

Het proces van zelfsturing start altijd met
een dialoog van bewoners. In het geval van
het dorpshuis is dat een gesprek met bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers. Het dorp zal op de eerste plaats met
elkaar het gesprek aan moeten gaan over
waar willen we naar toe en wat hebben we
daarvoor nodig. Het dorpshuis is geen doel,
maar een middel voor het bereiken van
gemeenschapsdoelen. In deze processen
van dorpsdialogen en plannen maken voor
een gezamenlijk accommodatiebeleid, kan
Spirato een rol vervullen als kenniscentrum
maar ook met advisering en ondersteuning.
Voor meer informatie:
Daan Rooijakkers, tel 077-3978503 of
d.rooijakkers@spirato.nl
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Portret
van een kleine kern…
Milsbeek
Milsbeek is slim!
Een DOP van Milsbeek. In december 2011.
Last but not least. Men zou dat bijna
zeggen, alhoewel er best nog enkele DOP’s
in Limburg te gaan zijn. Hoe dan ook, dat
van Milsbeek mag er zijn: SL!M Milsbeek.
Hoe een portret van Milsbeek te schetsen
werd in mei jl. voorgelegd aan Gerard
Frensel, Jean van de Broek en Ronald
Starrenburg, drie leden van de stichting
SL!M ‘Samen Leven In Milsbeek’.
Een portret van het dorp? Geen probleem,
want onmiddellijk kwamen verscheidene
aantrekkelijke identiteiten van hun dorp
ter sprake.
Witgouden identiteit
Dat wekt geen verbazing in deze tijd van
het jaar. Volop in de schijnwerpers.
Asperges. Die vormen de ‘witte gouden’
identiteit. Milsbeek is een aspergedorp
bij uitstek. Hoewel de landbouw het hier
niet gemakkelijk heeft, onder andere door
het hoge grondwaterpeil en de relatieve
kleinschaligheid, doen de asperges het nog
steeds erg goed. Elk jaar is Milsbeek de
eerste leverancier van dit product.
Keramische identiteit
Milsbeek ontleent deze eigenschap aan de
pottenbakkerscultuur. Al in de 17e eeuw

waren hier pottenbakkerijen gevestigd en in
de loop der eeuwen is Milsbeek uitgegroeid
tot een echt pottenbakkersdorp, uniek
in Nederland. Men ziet het gelijk als men
het dorp via de Rijksweg binnenkomt.
De stichting ‘De Oude Pottenbakkerij’
zet zich in voor die zichtbaarheid door
renovatie van de Oude Pottenbakkerij en
door exposities. Fameus is de elk jaar
georganiseerde grootse internationaal
pottenbakkersmarkt Keramisto.
Groene identiteit
Een welhaast vanzelfsprekende identiteit
voor een dorp dat in het Maasdal en
Niersdal gelegen is, met aan de oostkant
de Sint Jansberg, Mookerheide en het
Reichswald en in het westen de Maas met
het typische Maasheggenlandschap.
Deze groene ruimtelijke kwaliteiten maken
Milsbeek zeer aantrekkelijk voor toeristen
en recreanten. Daarbij profiteert het dorp
van de nabijgelegen interessante cultuurhistorische ‘monumenten’, zoals de Martinustoren, de Romeinse villa bij Plasmolen
en het poldermolentje op de Bulten.
Tevreden en toch meer
Al geven de eerste streken van dit portret
een idyllische indruk van het dorp, er valt
nog veel te doen. De Milsbekers willen er
meer van maken. Eigenlijk van alles wat
hun dorp aangaat. De bedoeling van hun
dorpsplan laat zien dat men de kwaliteit
van de leefomgeving in Milsbeek wil bevorderen, zowel voor het heden als voor de
toekomst; bestaande verworvenheden behouden en verruimen en nieuwe realiseren.
Daarom is 6 maanden geleden het dorpsontwikkelingsplan gepresenteerd met de
markante benaming: SL!M Milsbeek. Het
accent ligt op ‘gezamenlijk’. Voor het dorpsontwikkelingsplan hebben de inwoners

in 2011 positieve en kritische elementen
aangereikt, die met hun wensen, ideeën en
suggesties zijn samengevat in het DOP. Een
en ander is overzichtelijk gerangschikt in
vijf leefbaarheidsvelden: jeugd, sociaal klimaat, wonen, voorzieningen en economie.
Voor de exacte inhoud moet men uiteraard
het document doornemen. Een impressie
uit genoemde velden laat bijvoorbeeld zien
dat de jeugd kritisch is over het ontbreken
van een voetbalkuil en speelstraten. Daar
is volgens hen ruim voldoende plaats voor
in de nieuwe wijk. Op het sociale vlak
constateren de inwoners, net als elders,
dat het vrijwilligerswerk sterk onder druk
staat. Zij hebben nadrukkelijk de wens
uitgesproken dat verenigingen een draai
moeten maken van ‘consumerende leden’
naar ‘participerende leden’. Op het gebied
van voorzieningen kan het ook beter. Zo
heeft Milsbeek een dorpsplein, maar eentje
zonder bindende functie voor recreanten en
toeristen. Dat plein zou het kloppend hart
van het dorp moeten zijn en een belangrijke
ontmoetingsfunctie moeten hebben.
Onderscheidend van andere DOPs
Nadrukkelijk stelt de stichting dat zowel
SL!M als het DOP hulpmiddelen zijn. Het
is niet zo dat inwoners tegen SL!M kunnen
zeggen ‘We hebben een probleem. Los
dat op’. SL!M, zo laat het DOP-overzicht
scherp en duidelijk zien, laat zich niet in
met uitvoerende taken. Het helpt wel mee
om initiatieven te ondersteunen, erbij te
onderhandelen, te bemiddelen, te coördineren en te bewaken. Dus, bewoners
van Milsbeek kunnen en moeten, net als
vroeger, aan de slag. De in het DOP helder
omschreven functie van de stichting is opmerkelijk onderscheidend, dat wil zeggen
dat veel DOP’s zo’n heldere functieomschrijving (nog) niet of nauwelijks bevatten. In
Milsbeek weet men waar men aan toe is.
Namelijk aan zelfwerkzaam zijn en samen
met SL!M zelfsturend aan de slag.
Geïnformeerd blijven
Vooralsnog zijn de inwoners geïnformeerd
met het DOP en ook met een poster waarop
SL!M Milsbeek kort, bondig en kleurrijk
wordt gepresenteerd. Een handzaam informatiekrantje is er nog niet. Dat komt vast
zodra de activiteiten en projectonderdelen
door de inwoners worden opgepakt. Goede
informatievoorziening is belangrijk en, zo
suggereert SL!M, is een combinatie met
het parochieblaadje dat veel gelezen wordt
een optie en qua bekostiging aantrekkelijk
voor beide partijen (parochie en SL!M). Een
praktische en handige combinatie: slim.

Meer informatie over SL!M Milsbeek
en het recent opgeleverde
dorpsontwikkelingsplan is te lezen
op www.milsbeek-slim.nl.

Trimtuin Leunen
geopend
In het najaar van 2010 is in Leunen het
initiatief ontstaan om te onderzoeken wat
de mogelijkheden van een trimtuin in het
dorp zijn. Enkele leden van de KBO hebben
een werkgroep gevormd. Als doel hadden
zij gesteld om te komen tot een trimtuin
voor Leunen. Na een oproep in dorpsblad
“De Ruuper”, om actief mee te werken in
een werkgroep, melden er zich 5 vrijwilligers.
Als eerste opdracht hebben we gesteld om
te komen tot een plan van aanpak.
Het plan van aanpak Trimtuin Leunen
was bedoeld voor het beleefbaar en toegankelijk maken van de locatie trapveldje /
speelplaats Vullingstraat-Albionstraat
om zo Leunse inwoners meer te laten
bewegen in hun directe leefomgeving.
Ooit is het concept Outdoor Fitness
ontwikkeld. Deze manier van bewegen
is relatief nieuw in Nederland.
Het beweeguur is een belangrijk onderdeel
bij het concept Outdoor Fitness voor Leunse
inwoners. Deelnemers worden gestimuleerd
om in de open lucht meer te gaan bewegen
of om in beweging te blijven. Regelmatig
bewegen heeft een positief effect op de
gezondheid van Leunse inwoners, kan
geheugenactiviteiten verbeteren en is goed
voor de sociale contacten.

Dorpsontwikkelingsfonds
Blitterswijck heeft onlangs een eigen
dorpsontwikkelingsfonds in het leven
geroepen. Het doel van deze stichting
om de opbrengsten van het dorpskrantje ten goede te laten komen
aan initiatieven, activiteiten en
projecten die bijdragen aan de
algemene leefbaarheid van
Blitterswijck.
Meer info: blitterswijck.dorpenvenray.nl

Succesvol vrijwilligers werven
Vijf Venrayse sportclubs hebben
na het volgen van een cursus
vrijwilligerswerven in Vijf maanden
samen vierhonderd nieuwe vrijwilligers
geworven. Volgens de methode van
Sportservice Noord-Holland werkten
de clubs aan een wervingscampagne
en brachten ze huidige vrijwilligers en
vacatures in kaart.
Meer info: www.sportinvenray.nl

Waardering voor eigen initiatief
Wij zijn vanaf het begin intensief bezig
geweest om aan donaties te komen,
verschillende goede doelen organisatie
werden aangeschreven in de hoop dat er
wat financiële middelen beschikbaar
kwamen. Inmiddels hebben we een aardig
bedrag ter beschikking en zijn we op
verschillende locaties naar toestellen gaan
kijken. We hebben voor ons dorp doeltreffende trimtoestellen kunnen bestellen
en zijn er erg blij mee. We hebben mogen
ervaren dat actief burgerschap wordt
gewaardeerd door de gemeente Venray.
We hebben dan ook alle medewerking
gekregen van de gemeente Venray.

Welkomstborden
Op de 4 april plaatste de Stichting
Heemkundig Genootschap Castenray
bij vier invalswegen aan de rand van de
dorpskom een welkomstbord.
Op het bord staan enkele van de vele
monumenten die Castenray rijk is
in kleur afgebeeld. Het project werd
gerealiseerd in samenwerking met de
Dorpsraad Castenray.
Meer info: castenray.dorpenvenray.nl

De officiële opening van Trimtuin Leunen,
was op zondag 6 mei.
Ed Stevens is lid van de werkgroep
Trimtuin Leunen en lid van de dorpsraad
Leunen. Voor contactgegevens en meer
informatie leunen.dorpenvenray.nl.

Huuskamer Ven-Zelderheide
Ven-Zelderheide is een voorziening
rijker. Op 7 mei werd de ‘Huuskamer’
geopend. In de huuskamer kunnen alle
zestigplussers van het dorp dagelijks
gezellig bij elkaar komen. Meer dan 20
vrijwilligers dragen hun steentje bij aan
deze voorziening.
Meer info: www.ven-zelderheide.nl.

www.vanmeernaarbeter.nl
Demografische krimp is een ontwikkeling die voor héél Nederland steeds
dichterbij komt. Op www.vanmeernaarbeter.nl worden alle feiten en nieuws
rond krimp verzameld. Per dorp is
een overzicht van de verwachte
bevolkingsdaling te downloaden.
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