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In amper honderd jaar tijd is er veel veran-
derd op het gebied van mobiliteit. Op de 
foto hierboven staat een van de trams die 
via de vele trambanen in onze provincie 
de steden en dorpen met elkaar verbond. 
Destijds de snelste vorm van vervoer: een 
tramritje Venlo - Nijmegen kostte je gemid-
deld bijna 3 uur (1929), tegenwoordig niet 
meer voor te stellen…

November 2016 - nummer 45

Dit nummer staat grotendeels in het  
teken van vervoer en mobiliteit. Immers, 
de manier van personenvervoer zal de 
komende jaren weer aardig gaan ver-
anderen. Om te beginnen neemt Arriva 
vanaf december het openbaar vervoer van 
Veolia over. Daarnaast wordt er steeds 
vaker, door met name ouderen die langer 
in eigen dorp of buurt blijven wonen, een 
beroep gedaan op lokaal maatwerkvervoer 
gereden door vrijwilligers. Denk hierbij aan 
de verschillende wensbussen maar ook 
de initiatieven die vanuit de gemeenschap 
ontstaan (buurtbussen en wijkbussen). 
Ook worden er proeven gedaan met zelf-
rijdende auto’s en deelauto’s, waarbij een 
auto door meerdere mensen in het dorp 
wordt gedeeld. Daarom stellen wij  
de vraag: waar gaat de reis naar toe? 

Waar gaat de reis naar toe?
Themanummer over mobiliteit in Limburg

Maasbuurtspoorweg Nijmegen - Venlo 
bron: vantoentotlater.nl
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Sinds 2014 loopt de pilot “Wensbus” van de  
provincie Limburg. Een pilot die inspringt  
op de behoeften van dorpen in Limburg 
om de gaten op te vullen die vielen in de 
ov-concessie. In die concessie werd een 
aantal dorpen niet (meer) aangesloten op 
het busnetwerk van Veolia wat dus zou 
betekenen dat zij minder goed bereikbaar 
zouden zijn. Deze Wensbusprojecten - 
kleinschalig maatwerkvervoer dat gerund 
wordt door vrijwilligers in kleine kernen en  
financieel mogelijk wordt gemaakt door de 
provincie - werden in zes kernen gestart. 
Later volgde er vijf nieuwe projecten. 
Vandaag gaan we op bezoek in Schinnen: 
een van de elf Wensbusprojecten. 

Voor mij zitten Jaap Meertens (planner/
coördinator), Jo Sturtz en Thei Trienes  
(beiden chauffeurs). We zitten in een 
kamertje dat net groot genoeg is voor een 
kast en een tafel. Maar toch is er genoeg 
ruimte om vanuit deze plek de Wensbus 
van Schinnen te laten rijden en chauffeurs  
elkaar te laten ontmoeten. Als ik de heren 
vraag wat nou precies hetgeen is wat 
de Wensbus doet, vertellen ze dat het 
redelijk vergelijkbaar is met het reguliere 
taxivervoer. Uitzondering hierop is dat het 
vervoer op maat is en van deur-tot-deur 
gereden wordt door vrijwillige chauffeurs. 
Maar dan wel betaalbaar en op tijd,  
grappen de heren. Iedereen is welkom in 
de Wensbus. Je moet alleen wel zelfstandig  
in- en uit kunnen stappen. Mensen in een 
rolstoel kunnen dus niet mee. Jaap geeft 
aan dat dit niet zozeer te maken heeft met 
het feit dat ze deze personen niet mee  
willen nemen, maar omdat het vervoer  
van iemand in een rolstoel nogal een  

verantwoordelijkheid met zich meedraagt. 
“Je moet er niet aan denken wat er gebeurt 
als een rolstoel losschiet. Daarnaast zit  
er in onze bussen ook geen rolstoellift”.  
In de praktijk zijn het vooral oudere mensen 
die gebruik maken van de voorziening. 
“Mensen die naar het ziekenhuis moeten 
of een afspraak hebben bij de huisarts. 
Ze kiezen voor de Wensbus omdat ze een 
reguliere taxi een ruime tijd van tevoren 
moeten bespreken. Daarnaast is een 
commerciële partij vaak meer bezig met 
efficiënt indelen van zaken. “Wij hebben 
de tijd om ons flexibel op te stellen,” zegt 
Thei. “Als reizigers ons vragen om een 
kwartiertje te wachten als ze even een 
kleine boodschap gaan doen, dan doen wij 
dat. Mits we daar de ruimte voor hebben 
natuurlijk. Bij een commerciële dienst-
verlener moet je dan een nieuwe afspraak 
maken en vervolgens minimaal een half 
uur wachten voordat je op wordt gehaald.”

Momenteel brengt de Wensbus in Schinnen  
zo’n 30 tot 40 personen per dag van A  
naar B. Een goede 800 passagiers per 
maand. Het is dan ook niet voor niets dat 
ze inmiddels met twee bussen rijden.
Volgens Thei en Jo is Jaap de kartrekker 
van de Wensbus in Schinnen. “Hij zorgt 
voor de planning, lijsten, het aannemen 
van chauffeurs en de hele logistieke 
achtergrond van het geheel,” vertelt Thei. 
Jaap is dan ook altijd logistiek manager 
geweest en houdt zich nu in zijn vrije tijd 
hier graag mee bezig.
Jo en Thei zitten op de bus. Vrijwilligers-
werk is niet vrijblijvend vertellen de heren  
mij. Ze zetten zich dan ook voor de volle  
100% in om het vervoer in de regio 

draaiende te kunnen houden. “En dat is 
niet altijd makkelijk,” vertelt Thei. “In de 
zomerperiode hebben we met vier man  
de twee bussen laten rijden. Dat is dus  
5 dagen per week met vier man bezetting. 
Dat hakt er dan ook wel in.” Gelukkig zijn 
ze verder heel erg te spreken over het 
rijden op de Wensbus. “Vooral het contact 
met de mensen spreekt mij erg aan,”  
vertelt Jo. “Je krijgt heel veel waardering 
van de gebruikers van de bus. Dat maakt 
mijn dag dan weer goed.” 
Stichting Wensbus Schinnen bereidt haar 
chauffeurs goed voor op hun taak. Zo 
moeten ze voorafgaand gekeurd worden 
door een bedrijfsarts en krijgen ze een in-
structie van Veolia over hoe de Wensbus te 
besturen is. De keuring van de bedrijfsarts 
houdt onder andere een ogentest in en er 
wordt gekeken of de lichamelijke gesteld-
heid goed is. Veolia maakt ze vervolgens 
wegwijs in de bus en op de weg. “Het rijden 
in een busje is natuurlijk net iets anders 
dan een personenwagen,” zegt Thei. 
Hoewel de heren heel tevreden zijn, is 
toch niet alles rozengeur en maneschijn 
in Schinnen. Zo geven ze aan dat ze zich 
op het moment wel zorgen maken om de 
financiering van het geheel. Voorheen was 
het zo dat provincie Limburg de volledige 
exploitatie bekostigde. Vanaf januari 2017  
zal de Wensbus echter zelf ook zorg moeten  
dragen over een gedeelte van deze 
exploitatie. Momenteel zijn ze daarom in 
gesprek met de gemeente Schinnen om te 
kijken of ze het gat dat daarbij ontstaat, 
gevuld kunnen krijgen. Als de gemeente 
hier echter niets, of te weinig in kan  
betekenen dan weten de heren nog niet 
hoe het verder moet met de Wensbus. 

Wensbus Schinnen:
inmiddels een begrip in de regio!

Meer informatie over de 
Wensbus in Schinnen is terug te 

vinden op hun website: 
www.wensbusschinnen.nl
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Naast de Wensbussen zijn er in Limburg 
ook een aantal vervoersinitiatieven die 
zelfstandig zorgen voor een alternatief 
op het reguliere openbaar vervoer in de 
provincie. Vaak met als doel om de minder 
mobiele medeburger - die anders thuis-
blijft - van A naar B te vervoeren. In Tege-
len, Tegelen op de Heide, Steyl en Belfeld 
rijdt sinds dit jaar ‘Uw Wijkbus’ die onder-
gebracht is in een stichting. Een initiatief 
dat gestart is zonder financiële steun van 
zowel lokale als provinciale overheid. 
Ruud Plum (voorzitter-secretaris) en  
Albert Bosch (bestuurslid) vertellen over 
het tot stand komen van deze vervoers-
dienst en de huidige stand van zaken.

Het allereerste idee van ‘Uw Wijkbus’ stamt 
al uit 2014. In een buurtoverleg van Tegelen 
werd toentertijd door een buurtbewoner 
de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn 
om een buurt-/ wijkbus te laten rijden in 
Tegelen. Deze bewoner wilde graag betaal-
baar en eenvoudig vervoer op maat.  
De bewonersondersteuner van de wijk wist 
deze vraag op te vangen en hierbij de juiste  
mensen te vinden die ermee aan de slag 
gingen. Een werkgroep van tien personen 
ontstond. De grootste opdracht was het 
financieel mogelijk maken van het idee. 
De werkgroep bekeek hierop een aantal 
opties en uiteindelijk is hier een samen-
werking uitgekomen met het Nationaal 
Ouderenfonds en Fondsenwerving Zuid-
Nederland. Het Nationale Ouderenfonds 
stelde de bus ter beschikking middels een 
leaseconstructie terwijl Fondsenwerving 
Zuid-Nederland zocht naar sponsoren die 
wilden adverteren op de bus. Daarnaast 
bond zij ook een aantal (grote) fondsen 
aan stichting Uw Wijkbus. Het Oranje 
Fonds is een van die fondsen die een 
bijdrage leverde aan de opstart van het 
initiatief. Albert geeft aan dat er meerdere 
financiers nodig waren om ‘Uw Wijkbus’ 
te laten rijden: ‘We hebben ook een aantal 
stille fondsen aan ons weten te binden: 
gulle gevers die graag willen bijdragen 
maar niet de publiciteit zoeken. Daarnaast 
betalen de mensen die in de bus stappen 
ook een ritprijs. Doordat we steun krijgen 
van de genoemde fondsen, kunnen we de 
ritprijs laag houden.’
De heren vertellen een helder doel voor 
ogen te hebben met ‘Uw Wijkbus’:  
het aanbieden van vervoer van deur-tot-
deur voor ouderen en mensen met een 
fysieke- of sociale beperking. Belangrijk 
hierbij vinden ze een aanvulling te kunnen  
zijn op het openbaar vervoer en het 
professionele taxivervoer. Het woord 

aanvulling wordt in het gesprek tweemaal 
benadrukt. ‘We kiezen er heel bewust voor 
om alleen in een afgebakend gebied te 
rijden. Daarnaast is een voorwaarde om 
mee te rijden dat mensen zelfstandig met 
ons meekunnen,’ geeft Ruud aan. 
Albert en Ruud zijn voorzichtig positief 
over hoe het op het moment gaat. Dit heeft 
onder andere te maken met het feit dat ze 
niet een grondige behoeftepeiling hebben 
gedaan en het daardoor ook moeilijk in te 
schatten was hoe goed de ‘zaken’ zouden 
lopen. Dit was overigens een bewuste 
keuze, vertelt Ruud: ‘Het was voor ons erg 
lastig om de behoefte te peilen. Je kunt op 
maandag vertellen dat je behoefte hebt 
aan het vervoer van een wijkbus en als  
die bus er op vrijdag rijdt je toch laten  
vervoeren door je zus, om wat voor een 
reden dan ook.’ Inmiddels rijdt de bus een 
500 ritten per maand en is er nog steeds 
groei zichtbaar. Ook voert de stichting 

Uw Wijkbus Tegelen-Steyl-Belfeld: 
eigenzinnig en goed doordacht

gesprekken met andere buurt- en wijk-
bussen in Venlo en provincie Limburg om 
te kijken waar samenwerking en uitbreiding 
mogelijk is. Daarmee geeft Ruud ook al 
heel voorzichtig aan dat er eigenlijk veel 
tijd in gaat zitten om het initiatief te draaien 
en draaiende te houden: ‘Ja eigenlijk zijn 
we het vrijwilligerswerk al een beetje 
ontsprongen. Toen ik begon dacht ik dat 
we de bus lieten rijden en het daarmee 
afgerond was. Dat is dus echt niet zo.  
We bekijken constant waar we de dienst-
verlening kunnen verbeteren en blijven 
onze vrijwilligers steunen met opleidingen. 
Inmiddels is het zo dat onze vrijwilligers 
participeren in het bestuur om recht-
streeks vanuit chauffeurs en gastheren/ 
-dames te horen hoe we ervoor staan.’ 
Albert vult aan: ‘Je hebt een verplichting 
naar iedereen. Je hebt een verplichting 
naar iedereen: vrijwilligers, partners en 
inwoners van Tegelen, Steyl en Belfeld 
rekenen op je. Je kunt niet zeggen we  
hebben vandaag geen zin om te rijden.  
Dit geldt zowel voor de chauffeur als ook 
voor bestuursleden die mensen niet in de 
steek kunnen en mogen laten.’
Positief en geënthousiasmeerd als Albert 
en Ruud zijn, maken ze zich ook een  
beetje zorgen over de verre toekomst: 
‘We zitten nu midden in de ontwikkeling 
van ‘Uw Wijkbus’, maar we moeten naar 
de toekomst wel gaan kijken dat we ons 
plezier en enthousiasme over weten te 
dragen naar de volgende generatie vrij-
willigers en bestuursleden. Toch ben ik 
ervan overtuigd dat we ook die wel weer 
zullen vinden,’ geeft Albert aan. We blijven 
met belangstelling volgen waar ‘Uw Wijk-
bus’ de komende tijd naar toe gaat.  
Zowel letterlijk als figuurlijk uiteraard. 

‘Ga maar eens mee met ‘Uw Wijkbus’. 
Als je ‘Uw Wijkbus’ pakt en de 
deur van de bus gaat open… 

dan is je dag als vrijwilliger goed. 
Die mensen die met ons meegaan 

die hebben een verhaal. 
Of dat nu gaat over een 

familiebezoek of dat ze eindelijk 
weer eens bij ‘’t Vaerhóes’

koffie kunnen drinken. 
Voor deze mensen, 

daar doe je het allemaal voor!’ 
Ruud Plum

Meer informatie over stichting 
‘Uw Wijkbus’ is terug te vinden op 
hun website: www.uwwijkbus.nl
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Toen we als VKKL op 19 december 2012 
onze eerste stappen zette op het gebied 
van Openbaar Vervoer (OV) hadden 
we geen idee waar we aan begonnen. 
Onze insteek op dat moment was wel: 
waarom integreren we het OV niet met 
het doelgroepenvervoer (DGV) en lokale 
vervoerinitiatieven? Want dat moest toch 
economischer en efficiënter kunnen dan al 
die lege buslijnen en halfvolle WMO-taxi’s 
die bovendien nog meer dan de helft van 
de tijd leegstonden! 

Voor de lege buslijnen zijn criteria gesteld 
door de ambtelijke werkgroep OV van de 
provincie waardoor locaties, waar zich 
niet of nauwelijks reizigers bevinden, niet 
meer door OV-bussen worden bediend. 
Maar daarmee ontstond wel een vervoers-
behoefte bij de anderhalve reiziger in die 
kernen die wel afhankelijk was van de bus 
en/of trein. Om dit probleem te inventari-
seren, is door gedeputeerde Patrick van 
der Broeck een elftal Wensbus-projecten 
gestart in 2014. Deze pilots kwamen echter 
tot de conclusie dat slechts een zeer klein 
percentage (1-2%) van haar reizigers de 
verbinding met een OV-halte of station 
zocht. Het gros van de gebruikers van de  
Wensbus/ -auto wenste vervoer naar lokale 
voorzieningen, zoals winkels, banken,  
artsen, therapeuten, multifunctionele  
centra (MFC’s), e.d., of voor familiebezoek.  
Daarnaast was er veel vraag naar z.g. 
puntbestemmingen, zoals de diverse 
ziekenhuizen. Daarmee werd duidelijk dat 
de vervoersbehoefte veel meer te maken 
had met de sociale- dan de OV-agenda! 
En dat vormt een mooi bruggetje naar het 
doelgroepenvervoer.

Elke dag maakt een gigantische hoeveel-
heid mensen gebruik van het WMO-vervoer  
ofwel de Regio-taxi, dan wel andersoortig 
speciaal vervoer, zoals leerlingenvervoer, 
zittend ziekenvervoer, WSW-vervoer etc.
 Veelal rijden deze bussen maar een (zeer) 
beperkt aantal uren van de dag en staan 
dergelijke voertuigen de rest van de tijd 
stil. Onze gedachte is dan: waarom maak 
je op die tijden of bij halfvolle bussen geen 
gebruik van de mogelijkheid om tante 
Truus naar de huisartsenpost dan wel de 
markt te brengen. Wanneer men dit via een 
goede regiecentrale regelt, kunnen we die 
bussen veel efficiënter en economischer 
inzetten. Daarbij is wel de uitdaging om 
het professionele vervoer en het vervoer 
gereden door vrijwilligers (o.a. de Wens-
bus, maar ook vele lokale initiatieven) 
beter op elkaar te laten aansluiten, zonder 

dat het eigenaarschap en de autonomie  
bij het vrijwillige initiatief verdwijnt.  
Het vervoerssysteem moet dan echter wel 
zodanig worden ingericht dat ze net zo 
betrouwbaar gaat rijden als nu de lokale 
initiatieven. Want uit de evaluaties die zijn 
uitgevoerd door het provinciaal Wensbus-
team voor de Wensbus-pilot kwam  
nadrukkelijk naar voren dat die betrouw-
baarheid, zeg maar het op tijd rijden,  
voor de overgrote meerderheid de 
beweeg-reden was om de Regio-taxi 
links te laten liggen. En daarmee heeft 
de Wensbus/-auto thans een ijzersterke 
troefkaart in handen. Naast de betrouw-
baarheid is de bekendheid met de chauf-
feurs en coördinatoren ook een sterk punt. 
Maar wanneer ik in mijn eigen omgeving 
rondkijk, kom ik tot de ontdekking dat ik 

de chauffeur van Post-NL, die geregeld 
pakketjes in onze buurt rondbrengt,  
beter herken dan sommige van mijn buurt- 
bewoners. Dus komt de Regio-taxi  
frequenter in de kleine kern of wijk reizigers 
ophalen, zal daarmee de bekendheid van 
de chauffeurs ook toenemen, lijkt me.

Concluderend kunnen we stellen dat de 
VKKL “stip-op-de-horizon” is dat er straks 
slechts één professioneel vervoersysteem 
overblijft, dat goed samenwerkt met  
de lokale initiatieven gereden door vrij-
willi-gers. Kunt u gebruik maken van het 
OV door ernaar toe te lopen of te fietsen 
(fiets/e-bike e.d.) dan is er verder geen 
probleem. Bent u in uw verplaatsings- 
mogelijkheden echter beperkt en wilt  
u van A naar B, dan benadert u de  
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Op weg naar 
één regionaal vervoersysteem!

Knooppunt 
Zorgen voor elkaar Limburg 
komt Oppe Koffie…
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Moferter bewaege zich…
door Pierre Bakkes

‘t Veurnaamste verveurmiddel in Mofert is 
en blief de beinwage. Es v’r oos eige bein 
neet hawwe, wore v’r neet wied van kwaolik! 
‘t Maak neet oet of ‘t lang, korte, dieke of 
dun bein zeen, mansluuj- of vrouljebein.  
En ouch: v’r mótten oppe bein blieve! Es se 
dao van aaf bös, is ‘t neet in orde…

Noe op vandaag deentj ‘de beinwage’ dök 
zat óm anger en flotter verveur te regele. 
Me witj te koppele, te óntkoppele, gaas te 
gaeve, te remme. Daovan kums se-n euver ‘t 
algemein neet aan ‘t zweite. Van allein meh 
de beinwage te gebroeke dök zat waal…

Mien oma Mrie (‘Maria van Ophoven’), ge-
baoren in 1885, vertèldje det zie geregeldj 
te voot mit eier nao de mert in Remunj ging. 
Det is tieën kilemaeter veurzichtig loupe;  
en weer tieën trök minder veurzichtig.  
Gaar gei probleem. Remunj, en veural d’n 
tore vanne kathedraal zuus se vanaaf  
‘t Bósserveldj in Mofert al ligke. Dao stóng 
gans Mofert in 1892 te kieke wie daen tore 
daovan in brandj stóng, oma Mrie mit.

Mien euvergroeatvader, Joean van Pieterke 
vanne Waart (‘Johannes Mooren’) waas eine 
vanne ieëste dae die get rieker Moferter 
vanne bein aaf hólp. Inne alderieëste  
Moferter vastelaovesgezèt, oet 1906,  
maak hae in e gedichske in ‘t plat reklaam 
veur ziene wage-mit-paerd-d’rveur dae ge-
regeldj op en aaf nao stad (det is: Remunj) 
ging: mit miensen en vrach. ‘Ne wage mit 
zitplaatse! 

Det Joean det ging doon, zal gein waelj 
gewaes zeen. Es se ‘nen dieke boer woors, 
hoofdjes se zoeaget neet te óngernumme.
Inne twintjiger jaore vanne vurge ieëw  
kochte Baer Munnings en meister Hecker 
zich de ieëste persoeanenauto’s. Det mót 
get zeen gewaes. Zónger paerd, ós of vaar-
koe op veer (!) rajer veuroetkómme!  
En flotter dan es se rens.

Tot hoever gaat de verantwoordelijkheid 
van een vrijwilliger? Hoe gaan andere 
Dorpsdagvoorzieningen om met demente-
rende deelnemers? Hoe maken we een 
exploitatiebegroting en waar halen we de 
inkomsten vandaan? Wij hebben een goed 
idee, hoe zorgen we dat onze wijk enthou-
siast wordt?

Zomaar een aantal vragen, uitdagingen en 
thema’s waar bewonersinitiatieven op het 
gebied van zorg en welzijn mee te maken 
krijgen. Knooppunt Zorgen voor elkaar 
Limburg verbindt initiatieven die spelen 
met eenzelfde vraag tijdens zogeheten 
Oppe Koffie’s.

Op locatie, om de keukentafel, van een van 
de initiatiefnemers wordt een interessante 
bijeenkomst georganiseerd waarin kennis 
uitwisselen en ervaringen delen centraal 
staat. Daarnaast is het voor het gastinitiatief 
een mooie gelegenheid te laten zien wat er 
op hun locatie gebeurd. 

Heeft u een vraag en bent u benieuwd hoe 
andere bewonersinitiatieven hier mee om-
gaan? Nodig ons dan uit Oppe Koffie…

Contactgegevens en meer informatie over 
het Knooppunt vindt u in bijgevoegde flyer 
of op www.zorgenvoorelkaarlimburg.nl 

Die Moferter snake hawwe gaw inne gate 
wie ze Baer kóste plaoge. Zie lagte stökker 
hout óngere asse vannen auto, zoeadet Baer 
die neet kós zeen wie hae mit daen auto 
weg wól. De moter van daen auto mós se-n 
in daen tied nag aanzwingele: det haw hae 
al gedaon. Meh wie hae ‘t dink aan ‘t  
pruttelen haw, drin ging zitten en koppeldje, 
bleef alles oppe plaats staon en huuldje de 
moter allein meh. Wie Baer det weer tegooj 
hae gekrege, zaet ‘t verhaol neet. Hólpe die 
snake?
In daen tied zoeaget mót ouch d’n ieëste 
vrachwage euvere zandjwaeg in Mofert zeen 
gekómme. Matje haet dem gezeen en vroog 
toen ane anger kiekers: “Zoot dao ouch 
emes in?”

Wie de lektris in Mofert waerdje aangelag, 
vroog éín vrouw: “Mós se die lampe dan  
mit zwaegelkes aanmake, veurdes se-n  
‘t knuupken ómdrejts?”
En dao waas ‘n vrouw die zich ‘ne sjoeane 
sjolk aandi-j es d’n telefoon ging: “Die luuj 
mótte toch zeen det ich ordentelik drop-
staon!”
 
Pas op: dink noe neet det die Moferter neet 
mobiel zeen! Veer höbben e spraekwaord 
det allein in oos dörp bekindj is: Moferter 
en mösse kums se-n euveral taenge. Of det 
klop, det spraekwaord? V’r vraoge det neet 
aan boetedörpse luuj, meh v’r weite veur ós 
eige det det klop. Oppe gekste plaatse kums 
se bekindje taengen oet ‘t dörp.

Aan alles waat in Nederlandj óngernómme 
waerdje, di-jje veer mit. V’r ginge nao Indië 
óm dao te laeve, v’r ginge nao Indië óm 
dao seldaot te mótte zeen, v’r emigreerdje 
nao Nuuj-Zieëlandj, nao Australië, nao 
Canada, nao Amerika. V’r gingen op ‘t Belsj 
en op ‘t Pruses wonen en euveral door gans 
Nederlandj op. Zèk mer èns det veer geine 
mobiele geis höbbe. En dan höbbe v’r nag 
neet èns gekaldj euvere autocoureurs die in 
Mofert häören ieësten aom höbbe gehaoldj. 

Wie mobiel is Mofert?
Veur ószelf: max-imaal!

(professionele) regiecentrale die in  
samenspraak met u de reis uitstippelt.  
Of dat nou van uw huis in Evertsoord naar 
het MFC in Kronenberg is, van uw woning 
in America naar de huisarts in het dorp of 
van uw woonadres in de wijk Lotbroek van 
Hoensbroek naar de woonboulevard of 
het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, het 
maakt allemaal niet uit. Op basis van uw 
profiel weet de regiecentrale of u in een 
rolstoel zit, beperkt bent in loopafstand 
of andere beperkingen kent. Het voor u 
noodzakelijke voertuig stopt voor de deur 
en brengt u naar waar u zijn moet/wil.  
Zou dat niet prachtig zijn?! Voor ons als 
VKKL ligt dit toekomstbeeld niet al te ver 
in het verschiet. Het is slechts een kwestie 
van willen en kunnen!

Ton Ory

Column
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Een nieuw gemeenschapshuis 
voor Schimmert
Aan het Oranjeplein in Schimmert  
(gemeente Nuth) wordt momenteel 
gebouwd aan een splinternieuw gemeen-
schapshuis. Het nieuwe pand zal voldoen 
aan de eisen van deze tijd. De voorgevel 
krijgt een grote glazen pui en er komen 
zonnepanelen op het dak.

De totale oppervlakte van het nieuwe 
‘Dörpshoes’ is 960 m2. De zaal biedt 
ruimte aan 550 personen en krijgt een  
vast en een demontabel podium. Het café 
aan de voorkant van het gebouw heeft een  
oppervlakte van 150 m2.
De grote uitdaging waar de gemeenschap 
van Schimmert nu voor staat is een  
gezonde exploitatie.
Spirato zal, indien nodig en gewenst, het 
bestuur van Stichting Gemeenschapshuis 
Schimmert daarbij adviseren.

Het huidige gemeenschapshuis…

…en het toekomstige

Nieuwe bestemming voor ‘oude’  
gemeenschapshuis De Ellenhof
Ook in Ell, gemeente Leudal, is middenin 
het dorp een fonkelnieuwe accommodatie 
gerealiseerd. Op de plek waar voorheen de 
Rabobank was gehuisvest, is een moderne 
Brede Maatschappelijke Voorziening 
tot stand gekomen. De bewoners en de 
verenigingen van Ell kunnen gebruik gaan 
maken van een prachtige accommodatie 
die aan de huidige eisen voldoet.
Voor de ‘oude’ Ellenhof is gezocht naar een 
nieuwe bestemming. Een groep jongeren 
zet zich al geruime tijd in om huisvestings-
mogelijkheden voor hun leeftijdsgroep in 
Ell te realiseren. De dorpsraad heeft dit 
initiatief vanaf het begin ondersteund. 
Het resultaat van die inspanning is de 
intentieovereenkomst die op 8 september 
is ondertekend door de gemeente Leudal 
en Wonen Limburg. Met deze overeen-
komst committeren gemeente en woning-
corporatie zich aan het onderzoeken van 
de mogelijkheden voor het realiseren van 
woonruimtes in het voormalig gemeen-
schapshuis van Ell.

De oude Ellenhof…

…en de nieuwe Brede Maatschappelijke 
Voorziening

Heeft u een vraag over het bestuur en beheer  
van gemeenschapshuizen? Bijvoorbeeld 
over beleid, wet- en regelgeving, exploitatie, 
personeel, PR, gebouw of anderszins?  
Kijk dan voor meer informatie op de Vraag-
baak op onze website www.spirato.nl.  
De Vraagbaak wordt beheerd en onder- 
houden door de gezamenlijke consulenten  
van de provinciale steunpunten voor  
gemeenschapshuizen.

Heeft u een vraag en komt u er niet uit? 
Neem dan contact op met de consulent  
van Spirato: Marianne Welten, 
tel. 06 44281777 of mail naar  
m.welten@spirato.nl. 
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De Bij heeft het moeilijk! Juist zij hebben een 
zeer belangrijke functie bij de bestuiving.
Zorgelijk is de afname van de biodiversiteit, 
dus bloemen, planten.

Provincie Limburg wil dit graag een halt 
toeroepen en actief wat doen! 

Onder leiding van de Plattelandscoöperatie 
willen we in 2017 in vele dorpen een bijen-
oase creëren, samen met Dorpsraden, 
agrariër, imker, scholen, natuurmensen, 
zodat we laten zien dat er vele mogelijk-
heden om met biodiversiteit de bijen en 
vlinders weer drachtplanten te bieden.

12 oktober jl. konden actieve burgers  
elkaar weer inspireren op een nieuwe  
editie van Inspiratie uit de Regio. Het was 
de beurt aan Midden-Limburg en daarbij 
werd gekozen voor de gemeente Weert.  
In het prachtige wijkgebouw Keenterhart  
kon men aan de slag met thema’s als 
Groen in de Wijk, financiering van bewoners- 
initiatieven, veiligheid middels buurt-what-
sapps, de rol van een school in de wijk,  
Zorgen voor elkaar en zelf je broek op-
houden voor buurt- en wijkaccomodaties. 
Voorafgaand aan de inspiratiebijeenkomst 

Inspiratie uit de Regio: Midden-Limburg
Inspiratiebijeenkomst gecombineerd met ALV’s van Spirato en VKKL

Tijdens het Plattelandsparlement op 26 
november worden de subsidiekaders 
aangegeven, waarna de Dorpsraden in 
workshop aan de slag gaan: nadenken, 
ontwerpen waar en op welke wijze in 
hun dorp deze bijenoase gecreëerd kan 

Dorpsraden en provincie aan de slag 
voor de Bij en biodiversiteit!
Bijeen voor Bijen in Limburg in de praktijk in ieder dorp?

vonden de Algemene LedenVergaderingen 
(ALV’s) van Spirato en de VKKL plaats. 
Op de ALV’s konden de leden van beide 
verenigingen meepraten over de plannen 
van de komende jaren. Aan het einde van 
de ALV van de VKKL werd afscheid genomen 
van bestuursleden Tiny Reijnders en  
Rinus Janssen. Ook Ben van Essen nam 
afscheid als voorzitter van de vereniging. 
Hij zal voorlopig nog wel aanblijven als 
interim-voorzitter. De plaatsen van Tiny en 
Rinus zullen per januari opgevuld worden 
door Monique Steijvers en Joep Kleinen. 
Vanaf 20.00 uur ging de inspiratiebijeen-
komst van start. Ben van Essen heette 
iedereen van harte welkom en gaf vervol-
gens het woord door aan Jan Ploumen, 
regisseur wijkgericht werken binnen  
de gemeente Weert. Jan wist op een  
inspirerende wijze de aanwezigen te  
vertellen over het werk wat gemeente 
Weert verzet en de geschiedenis van het 
gebouw Keenterhart. Zijn volledige  
openingswoord is terug te zien op YouTube: 
http://bit.ly/ploumenweert

Na het openingswoord konden bewoners in 
gesprek met elkaar en sociale initiatieven. 
Zo vertelden bewoners van de regio Weert 
over hoe ze aan de slag gingen met hún 
Luuëkerpark, bewoners van Weert Zuid 
vertelden over hoe zij zelf aan de slag  
gingen met een buurtpreventie-app en  
Fatima aan Zet vertelde over hun wijk-

onderneming en het realiseren van een 
ontmoetingsplaats. Naast bewoners- 
initiatieven namen ook Yes We Do Fondsen- 
werving, IKL, WABP en Spirato deel aan de 
inspiratiebijeenkomst. Meer foto’s zijn te 
vinden op onze website: www.vkkl.nl of 
via onze Facebookpagina.

Via deze weg spreken we graag nog een 
speciaal woord van dank uit naar Punt-
Welzijn in de persoon van Bouke Kouters 
en gemeente Weert in de persoon van Jan 
Ploumen voor hun inzet en gastvrijheid. 

worden. Wat zijn de mogelijkheden op 
een plek, met wie, welke inrichting en 
beheermaatregelen en hoe betrekken we 
de mensen uit het dorp er bij?

Inspiratie voor het provinciale subsidie- 
kader en voor de dorpen om in de start-
blokken te staan om in 2017 hun bijenoase 
tot werkelijkheid te zien worden.

Inspirerend, leerzaam, tastbaar en leuk;  
u bent er toch ook Bij??

Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio
077-3061744

V.l.n.r.: Rinus Janssen, Tiny Reijnders en 
Ben van Essen.

Bewoners vertellen over hun buurtwhatsapp.

In gesprek met IKL, 
landschapsontwikkeling in Limburg.
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De uitgave van de Kleine Kernen Krant is mede 
mogelijk gemaakt door de Provincie  Limburg.

26 november
PlattelandsParlement

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl 

Agenda VKKL 2016

Het Knooppunt Zorg binnen de VKKL wil voor 
alle Limburgse burgerinitiatieven op het 
gebied van “zorgen voor elkaar” betekenis 
hebben. Bij “alle Limburgse zorginitiatieven” 
moet u denken aan honderden vrijwilligers 
die dag in dag uit aan de slag zijn.

Wat houdt deze mensen gaande? 
Waarom doen ze dat? 

Het Knooppunt Zorg van de VKKL wil:  
1. Ondersteunen waar nodig;  
2. Elkaar inspireren; 3. Kennis delen;  
4. Belangen behartigen.

Ondersteunen, kennis delen en belangen 
behartigen daar heeft iedere vrijwilliger op 
gezette tijden behoefte aan. Dat doen we 
alleen of samen en daar kunnen we ook een 
professional voor aanstellen. Intrigerender 
vind ik: Elkaar inspireren. Daar zit een we-
derkerigheid in. Het houdt volgens mij ook 
nooit op. Maar wat zegt het woord “inspire-
ren” nu precies?

Ik ben gaan zoeken en zal u (kort) deelge-
noot maken van mijn zoek- en vindtocht.

Allereerst kwam ik op een site over “vrijwil-
ligerswerk”. Dat verbaast me niets, want 
dat soort werk heeft alles te maken met 
“inspiratie” en “elkaar inspireren”.

Op de site van Movisie staat een definitie 
van vrijwilligerswerk: “werk dat in enig 
georganiseerd verband, onverplicht en 
onbetaald wordt verricht ten behoeve van 
anderen of de samenleving”. 

“Ach en waar blijft hier de inspiratie?, denk 
ik. Uit onderzoek van datzelfde Movisie blijkt 
dat het in de praktijk lastig is de veelzijdig-
heid van vrijwilligerswerk in één definitie 
te vatten. Daarom ontwikkelde Movisie de 
“Draaischijf Vrijwillige Inzet”. 

De draaischijf is een zakelijk verhaal, een in-
vuloefening waar ik niet echt mee op schiet. 
Alleen bij het eerste item waar het gaat over 
het motief waarom mensen vrijwilligerswerk 
doen, veer ik op. Daar staat bij de keuzes 
o.a.: Zinvolle tijdsbesteding, sociale contac-
ten en omdat dit hoort (sociaal, religieus, 
politiek). Dit brengt me enigszins bij “elkaar 
inspireren”. 

Mijn voorzichtige conclusie na dit korte rond- 
gangetje op internet is dat er té weinig aan-
dacht is voor de spirituele kant (inspiratie) 
van waaruit mensen vrijwilligerswerk doen. 
Bij vrijwilligerswerk is je ziel betrokken,  
we doen het met hart en ziel, vanuit je hart. 
Zonder “ziel”, “bezieling” en inspiratie be-
staat er volgens mij geen vrijwilligerswerk!

Inspiratie (Latijn: inspiratio) betekent 
letterlijk: inblazing, goddelijke ingeving, 
aanvuren.

En dat, beste mensen, wil het Knooppunt 
Zorg bereiken. Dat we elkaar aanvuren, 
geestdriftig maken, het (goddelijk) vuurtje 
dat in ieder van ons smeult, aanblazen om 
ons in te zetten voor anderen.

Alice Frijns-Stassen
Bestuurslid VKKL

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg

Twitter: @vkklimburg #vkkl

VKKL en het Knooppunt 
Zorgen voor Elkaar Limburg

van het bestuur

26 November: zesde editie van het 
Plattelandsparlement in Roerdalen

dorpsraden en bewonersorganisaties  
in contact brengen met de leden van  
Provinciale Staten.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
door te mailen naar: vkkl@synthese.nl. 

Meer informatie vindt u op de website: 
www.vkkl.nl. Deelname aan de bijeen-
komst is gratis.

De volgende editie van het Plattelands-
Parlement komt eraan! Dit jaar nodigen we 
u uit in het prachtige kasteel Daelenbroeck 
in Herkenbosch (gemeente Roerdalen). 
De Provincie speelt een belangrijke rol in de 
leefbaarheid op het Limburgse platteland. 
Toch weten veel dorpsraden de weg naar 
de Provincie niet te vinden. De VKKL wil 
met het PlattelandsParlement de leden van 


