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De laatste maanden is de opvang van 
vluchte lingen veelvuldig in het nieuws 
geweest. Toch is dit geen nieuw fenomeen; 
al vele decennia krijgen we te maken 
met nieuwkomers van buiten Nederland. 
Ook in en nabij de kleine kernen op het 
platte land worden vaak mensen van elders 
gehuisvest. Dit kan op verschillende ma-
nieren: soms is er sprake van grootscha-
lige opvang in bijvoorbeeld een AZC, soms 
is er sprake van kleinschalige huisvesti-
ging van status houders. Ook de reden van 
de komst van de nieuwkomer verschilt. 
De een komt voor het werk, zoals we de 
arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen al 
langer kennen. De ander  is gevlucht voor 
oorlog en geweld, zoals bijvoorbeeld de 
mensen uit Syrie en Irak. 

In dit artikel gaan we in op de gevolgen 
van de komst van nieuwkomers in het 
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dorp. Hoe gaat het dorp om met het 
nieuws dat er (grote) groepen mensen 
gehuisvest gaan worden? Hoe verloopt de 
communicatie met elkaar en met de over-
heid? Hoe wordt contact gelegd met de 
nieuwkomers? Hoe verloopt de integratie 
op de langere termijn? Aan de hand van de 
bijdrage uit Baexem en een vraaggesprek 
met een beroepskracht gaan we op de vol-
gende pagina’s dieper op deze vragen in.
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Nieuwkomers
in het dorp

Heeft u in uw dorp ook te maken met 
de komst van nieuwkomers? Laat het 
ons weten! We zijn benieuwd naar uw 
ervaringen. Met de komst van grote 
groepen nieuwkomers krijgen steeds meer 
dorpen hiermee te maken. Van elkaars 
ervaringen kunnen we immers alleen maar 
leren. Neem contact met ons op via 
www.vkkl.nl of bel 077-3978503.
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Bij de aankomst van asielzoekers in Nederland hebben zij recht op opvang vanaf het moment dat zij asiel aanvragen totdat zij een 
verblijfsvergunning krijgen of het land worden uitgezet. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is al jaren verantwoordelijk 
voor de opvang van deze asielzoekers. In Baexem (gemeente Leudal) leven ze sinds de jaren ’90 samen met asielzoekers. Toen kreeg 
het dorp namelijk een asielzoekerscentrum (AZC). We spreken met Leonie Dekkers en Frans Benoit, inwoners van Baexem en beiden 
betrokken geweest bij de start van het AZC.

Baexem en een asielzoekerscentrum:
niet meer van elkaar te scheiden 

De opstart van het AZC in Baexem was niet 
bepaald soepel te noemen. Van de ene op 
de andere dag werd het dorp medegedeeld 
dat de leegstaande politieschool omge-
bouwd zou worden tot een opvangplaats 
voor asielzoekers. Opvallend was het aantal 
van 400 personen in een kerkdorpje met 
een inwonersaantal van – toentertijd – 2000 
inwoners. Inwoners van Baexem waren 
dan ook angstig over wat er op hen af zou 
komen. De gebrekkige communicatie vanuit 
het COA voedde deze angst. “Het was niet 
zozeer een dramatische start vanuit de 
bewoners, maar vanuit het COA zelf,” vertelt 
Frans. “Er werd slechts één informatieavond 
georganiseerd waarop mensen de mond 
werd gesnoerd. Dit roept uiteraard weer-
stand op.” Ook Leonie is niet tevreden over 
hoe er gecommuniceerd werd. “Ik weet nog 
dat Vluchtelingenwerk ook aanwezig was op 
deze avond, en daar werden ook vragen aan 
gesteld. Maar ze kregen de kans niet om er 
antwoord op te geven omdat de meneer van 
het COA er weer tussen zat,” vertelt ze. De 
buurt die op deze bijeenkomst afkwam, was 
benieuwd naar de afkomst van mensen die 
geplaatst zouden worden en men had angst 
voor incidenten. Omdat vragen onbeant-
woord bleven, bleef de onrust.

Ondanks de bezorgdheid van de Baexemse 
inwoners, werd het AZC toch een feit. “En 
achteraf is het eigenlijk allemaal best 
meegevallen,” vertelt Leonie verder. “Ja, er 
zijn wel incidenten geweest hoor.” “Maar 
die heb je hier in de lokale kroeg ook,” vult 
Frans haar aan. “Zet maar 425 Nederlanders 

in Mirabella, geheid dat die ook op de vuist 
gaan.” Na de beginfase is de communicatie 
wel verbeterd. Zo werden er open dagen 
gehouden, werd er een avond georgani-
seerd met informatie over alleenstaande 
minderjarige asielzoekers en is er een klank-
bordgroep geformeerd. In deze klankbord-
groep waren bewoners, het COA en politie 
vertegenwoordigd en kon informatie met de 
buurt sneller teruggekoppeld worden.

Hoewel de communicatie verbeterde, geven 
zowel Frans als Leonie aan dat dit nog 
steeds beter kan. “We hebben het COA va-
ker gevraagd om in het plaatselijke blaadje 
te schrijven wat er gaat gebeuren. Hier 
wordt dan eenmalig gehoor aan gegeven en 
vervolgens blijft het liggen,” vertelt Leonie. 
Frans gaat verder: “Ik vind dat ze hele goede 
dingen doen, dat meen ik serieus! Maar 
schrijf daarover en breng dit naar buiten.” 
Of dit ligt aan ondercapaciteit of onwil, 
weten beiden niet te vertellen.  
Naast het contact over het AZC, veranderde 
ook het contact met de bewoners van het 
AZC. De lokale voetbalclub heeft inmiddels 
een aantal spelers die woonachtig zijn in de 
voormalige politieschool. “Wel maar mond-
jesmaat,” geeft Leonie toe. “Ze kunnen 
natuurlijk ieder moment overgeplaatst wor-
den.” De taal schijnt hierbij wel nog eens 
een barrière te zijn. “De kinderen pikken dit 
makkelijk op maar de ouderen vinden dit 
vaak lastig.” Frans draagt bij aan een oplos-
sing voor dit probleem: “Ik ging laatst met 
de bus naar Roermond, om van daaruit de 
trein naar Eindhoven te pakken. Op een ge-

geven moment stapte er een statushouder 
bij mij in de bus (ik wist overigens toen nog 
niet dat hij een statushouder was). Hij zegt: 
U gaat met de bus? Waarop ik zei: Jazeker, u 
ook? Jaja, zegt hij. Sorry, Nederlands is een 
moeilijke taal.  
Vervolgens legt hij in gebrekkig Nederlands 
uit dat hij twee kinderen heeft waarvoor hij 
nog hulp in de Nederlandse taal en rekenen 
zoekt. Vanaf dat mijn moment geven mijn 
vrouw en ik wekelijks les aan deze kinderen. 
Dit allemaal sinds dat simpele contact in de 
bus.”

In de loop der jaren zijn Baexem en het 
AZC als Parijs en de Eiffeltoren geworden: 
onafscheidelijk van elkaar. Alleen al het feit 
dat er op de recent aangekondigde nieuwe 
stroom aan vluchtelingen lauw werd gerea-
geerd door de inwoners van Baexem, geeft 
aan dat men het heeft geaccepteerd en mis-
schien zelfs wel heeft omarmd. Als ik Leonie 
en Frans vraag of ze nog tips hebben voor 
dorpen en wijken die te maken krijgen met 
vluchtelingen of ander nieuwkomers geven 
ze aan: “Laat het op je afkomen en leer de 
mensen kennen. Het is altijd beter om MET 
Fahrid en Asmira te praten dan OVER ‘de 
asielzoekers’ in het asielzoekerscentrum”. 

Jacky Relouw 
 

Wilt u reageren n.a.v. dit artikel? 
Stuur dan een e-mail naar:  
vkkl@synthese.nl

Even voorstellen:
Nieuw Bestuurslid VKKL
Henk Lemmen

Ik ben getrouwd met Marjo en vader  
van twee (volwassen) zoons.

Wij wonen in Meterik (1.450 inwoners), 
gemeente Horst aan de Maas.
In het dagelijkse leven ben ik accountant 
manager grootzakelijke relaties bij  
de Rabobank. 

Mijn hobby’s zijn koken, spinning  
en wandelen. Daarnaast ben ik in mijn  
vrije tijd curator en behartig de belangen 
van mijn gehandicapte broer.
Binnen VKKL zal ik me bezig houden  
met financiële vraagstukken.
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’Ik heb altijd al bewondering en belang-
stelling gehad voor mensen die hun leven 
achter zich (moeten) laten om hun leven 
in een nieuw land weer helemaal op te 
bouwen ,’ vertelt Annie. ‘In mijn werk trok 
dit mij ook altijd enorm, vandaar dat ik 
lange tijd voor het COA gewerkt heb en 
sinds 10 jaar bij Synthese werk met als 
aandachtgebied vluchtelingen, arbeids-
migranten en nieuwkomers.’

Welke dorpen en/of wijken ben je bij be-
trokken die te maken kregen met nieuw-
komers?
In een aantal dorpen in de gemeente Horst 
aan de Maas wonen veel arbeidsmigran-
ten, in de gemeente Beesel wonen weinig 
arbeidsmigranten, maar wel een relatief 
grote groep (eerste generatie) Turkse- en 
Marokkaanse gastarbeiders. In tegenstel-
ling tot de huidige stroom van vluchtelin-
gen, is de groep gastarbeiders afhankelijk 
van werk in een bepaald gebied of streek.

Hoe gingen deze dorpen en wijken 
hiermee om?
Dat is heel verschillend. Als er één of 
enkele  gezinnen komen wonen is er 

Nieuwkomers in buurten en dorpen
Door de ogen van een 
ondersteunende beroepskracht
Vluchtelingen en arbeidsmigranten die zich vestigen in je (kleine) kern of wijk. Het is logisch dat dit vragen oproept. ‘Hoeveel 
vluchtelingen komen er naar ons dorp?,’ ‘Hoe kunnen wij als inwoners ervoor zorgen dat ze zich bij ons thuis voelen?’ ‘Hoe laten we de 
arbeidsmigranten bij ons in de straat meedoen?’. Over deze en andere vragen spreken we met Annie Korstjaans, projectmedewerker 
vluchtelingen en arbeidsmigranten bij Synthese Welzijn. We zijn benieuwd hoe verschillende bewonersgroepen omgaan met dit thema 
en hoe Annie als beroepskracht hier tegenaan kijkt.

meestal een open houding en een bereid-
willigheid om deze mensen een plek te 
geven. Als er grotere groepen komen 
wonen is er in het begin vaak weerstand. 
Deze weerstand verandert als men went 
aan de nieuwe situatie en ontdekt dat alle 
“beren die men op de weg zag” niet reëel 
waren. Elkaar ontmoeten en leren kennen  
zorgt voor een ander beeld over de nieuw-
komers.

Zeer positief dus! Kun je daar een concreet 
voorbeeld van geven?
Jazeker. In Venray zijn alle dorpsraden 
verenigd in een dorpsradenoverleg. Zij 
hebben collectief afgesproken dat elk 
dorp zich in gaat zetten om minimaal één 
vluchte lingengezin te huisvesten in de 
eigen kern en ze hierbij te ondersteunen. 
Of het dorp America waar de verschillende 
buren gezamenlijk “kumpel” zijn voor een 
Poolse moeder die wil oefenen met het 
spreken van de Nederlandse taal.
Daarnaast ken ik ook wat individuele 
gevallen waarbij vluchtelingen spontaan 
oudere alleenstaande buurtbewoners een 
warme maaltijd gaan brengen, een Pools 
gezin dat de buren zelfgemaakt gebak 

brengt met een verjaardag.
Essentieel voor het succesvol slagen van 
deze contacten onderling is het (gedeel-
telijk) spreken van elkaars taal. Een 
nieuwkomer die zich verstaanbaar kan 
maken in de Nederlandse taal, maar ook 
een Nederlander die niet in het dialect een 
gesprek voert. 

Brengt een situatie waarbij men nieuw-
komers in de wijk krijgt mensen dichter bij 
elkaar, of drijft het ze juist uit elkaar?
Het is in een buurt vaak een gespreks-
onderwerp als er nieuwkomers in de wijk 
komen  wonen. Dat betekent nog niet dat er 
contact is met de vluchtelingen zelf. Vaak 
zie je een verlegenheid in het leggen van 
contact van beide kanten. Deze verlegen-
heid kan nog eens versterkt worden, 
omdat  men onzeker is over wat gebrui-
kelijk is in de andere cultuur en een soort 
angst voor het onbekende. In bepaalde 
buurten ontstaat er juist een verbonden-
heid door komst van vluchte lingen en 
biedt men gezamenlijk ondersteuning. In 
buurten waar men terug houdender is zie 
je dat nieuw komers een meer geïsoleerd 
leven leiden en men elkaar niet kent, maar 
wel tolereert.

Wat is jouw rol als beroepskracht in een 
situatie waarbij er nieuwkomers in de wijk 
komen?
Als beroepskracht is het belangrijk om te 
luisteren naar wat er leeft en verbindingen 
te leggen tussen de nieuwkomers en hun 
woonomgeving en omgekeerd. Door ont-
moetingen te stimuleren en te faciliteren 
neem je drempels weg en kunnen er hele 
bijzondere onderlinge contacten ontstaan. 
Kijk ook vooral naar welke talenten nieuw-
komers hebben om in te zetten in het voor-
deel van een dorp of wijk. Op deze manier 
verander je meteen de beeldvorming over 
nieuwkomers. 

Annie, bedankt voor je reactie. Het geeft 
een mooie kijk op je werk. 
Graag gedaan.

Een Poolse arbeidsmigrant en 
een Nederlander maken samen muziek
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Bewonersinitiatieven in Limburg zijn 
vaak goed georganiseerd en maken 
deel uit van grotere netwerken
Wetenschapswinkel Wageningen Universiteit presenteert 
uitkomsten onderzoek naar burgerinitiatieven in Limburg
In opdracht van de VKKL heeft de Weten-
schapswinkel van de Wageningen Universi-
teit de afgelopen 2 jaren een onderzoek uit-
gevoerd naar de ondersteuningsbehoeften 
van Limburgse bewonersinitiatieven. Het 
onderzoek is grotendeels door studenten 
uitgevoerd. Het onderzoeksrapport kunt u 
vinden op onze website www.vkkl.nl. 

Tijdens het afgelopen inspiratiefestival in 
Landgraaf heeft Jeroen Kruit, onderzoeker 
aan de Wageningen Universiteit/Alterra, het 
rapport overhandigd aan onze voorzitter 
Ben van Essen. De belangrijkste conclusies 
uit het rapport op een rijtje:

• Sarah Nietiedt onderzocht in haar Master 
thesis hoe bewonersinitiatieven die hun 
omgevingskwaliteit willen verbeteren, 
samenwerken met andere partijen als 
overheden en ontgrondingsbedrijven. Het 
blijkt dat er wederzijdse afhankelijkheids-
relaties bestaan.

• Daarnaast deed Karim van Knippenberg in 
zijn stage onderzoek naar bewonersinitia-
tieven in Limburg die zich specifiek bezig 
houden met erfgoed. Het instandhouden 
van dit erfgoed kan doordat bewoners 
zich sterk identificeren met dit erfgoed en 
zich voor behoud en ontwikkeling willen 
inzetten. Daarbij enthousiasmeren ze 
vaak ook lokale overheden en bedrijven 
om aan hun projecten mee te werken.

• Tenslotte verkenden de studenten Nienke 
Sijtsma, Ivo van Brandenburg, Desirée 
Hessels, Elena Johannsen en Renate de 
Waard de relatie tussen bewonersinitia-
tieven en de VKKL. De praktijk laat zien 
dat de VKKL lang niet altijd de logische 
partner is voor bewonersinitiatieven. Dit 
heeft enerzijds te maken met de soms 
slechte zichtbaarheid van deze initiatie-
ven en anderzijds ook met het netwerk 
van de VKKL en de interpretatie van 
waaruit de VKKL met bewonersinitiatie-
ven werkt.

Voor de VKKL biedt het onderzoeks rapport 
concrete aanknopingspunten voor het 
nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020. 
Naast de conclusies uit het onderzoek 
zal ook gevraagd worden om een actieve 
bijdrage van onze leden. Hierover ontvangt 
u de komende maanden bericht.

Inspiratiefestival
in Zuid-Limburg
Op 23 maart vond er weer een editie van het 
inspiratiefestival plaats. Op een inspiratie-
festival ontmoeten sociale- en bewoners-
initiatieven elkaar met als doel te leren en 
inspireren. Ditmaal waren we te gast in de 
gemeente Landgraaf in Ubach over Worms. 
Thema’s die centraal stonden waren: zorg, 
Euregionale samenwerking, landschaps-
ontwikkeling en het financieel mogelijk 
maken van initiatieven. Voor meer infor-
matie en de foto’s kijkt u in onze nieuwsbrief 
of op www.vkkl.nl 

Even voorstellen:
Nieuw Bestuurslid VKKL
Monique Steijvers - van der Veer, 51 jaar
Mij is gevraagd om me als nieuweling bij het 
bestuur van de VKKL voor te stellen.
Al mijn hele leven, met uitzondering van 
de Eindhovense studententijd, woon ik in 
de Westelijke Mijnstreek. Na het eerste ge-
deelte van mijn jeugd in Geleen gewoond te 
hebben, verhuisde ons gezin toen ik 12 jaar 
was, naar buurgemeente Beek. Daar ben ik 
blijven plakken en wel in het kerkdorp Neer-
beek. Ik woon er nog steeds en graag samen 
met mijn man Maurice en onze zonen Niels 
en Jelle. Naast mijn baan bij de Provincie 
Limburg, ben ik actief (blazend en organi-
serend) bij het muziekkorps van ons dorp, 
volgen we onze handballende zonen op de 
voet en ga ik dit jaar een fietsuitdaging aan. 
Met mijn man en zus mountainbiken we 
in september een 700 km lange tocht om 
aandacht te vragen voor de spierziekte  
Duchenne. Om het benodigde sponsor-
bedrag bij elkaar te krijgen organiseren we 
allerlei leuke activiteiten in ons dorp. 

Ik verveel me nooit, ik ben graag creatief 
bezig.
In 2013 ben ik als vrijwillig procesbegeleider 
met de VKKL in aanraking gekomen via mijn 
toenmalige collega Ben van Essen. In een 
aantal dorpen in de Westelijke Mijnstreek 
werd ik betrokken bij het voeren van de 
dialoog over leefbaarheid in krimpgebie-
den. Het is prachtig om te zien hoe actief 
inwoners van een dorp zijn en wat zij samen 
voor elkaar kunnen krijgen. Zowel via de 
Provincie Limburg als via de VKKL mag ik 
daar nu mijn steentje aan bijdragen.
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Twieë dörpsfilms  
van diek fieftig jaor trök

Van inj november 1961 toet begin 
oktoeaber 1963 mós ich Nederlandj 
es seldaot mit veilig haje. Ich waas 
deensplichtige seldaot. Waas ‘t veiliger 
door mich? Ich zal ‘t dao meh neet euver 
höbben en ouch neet euver of miene 
kiek oppe werreld in die 22 maondj sterk 
verangerd is. Waal waas ‘t veur ‘t ieës in 
mie laeve – boete de evacuatie oet Mofert 
nao Zittert van 25 januari 1945 toet zeker 
april van det jaor – det ich daag en nach 
boete Mofert waas.

In mienen deenstied is get gebeurd in 
Mofert en in Postert – ‘t dörp wo-in mie 
vader is opgegrujdj – wo ich noe nag altied 
stilkes plezeer van höb, en ouch e klein 
bietje spiet.

Loupendje films make waas in daen tied al 
diek ‘n half ieëw meugelik.  
Mer det waas nag altied get gans apaarts. 
De alderriekste miensen hawwen al 
inne jaore-dertig, veuren oorlog dus, 
‘ne filmcamera wo ze dinger die ze zelf 
intresant vónje mit vaslagte. Meh det waas 
riekeluujswaelj.

Inne jaore-sèstig is ‘n filmmaatsjepie op  
‘t idee gekómmen óm films te maken 
euver eder apaart dörp.

Det belaofdje ech get: ‘n film die dich leet 
zeen wie alles in ‘t dörp leep!!!

Ich waas vanaaf 1952 lid vanne fómfaar 
in Mofert. Wie ich in deens waas en wie 
‘t euver die film begós te gaon, waas ich 
allein inne weekends (det waord bestóng 
nag gaar neet) in ‘t dörp. Oos fómfaar haw 
de waekelikse repetiesje sónjessmorges 
nao de hoeames: dao kós ich dus bie zeen. 
Dao huuerdjen ich van det idee van die 
film. Ich vónj ‘t geweldig, mer ich kós neet 
d’rbie zeen. Dus kós ich ouch neet mitdoon 
ane speciaal excercitie die de fómfaar mós 
gaon doon óm good in beeldj te kómme. 
Die film zów zónger geluid zeen: det waas 
in daen tied nag gans normaal. Sjoeane 
meziek make ónger ‘t marchere haw 
dus neet väöl zin. Meh dao mós meziek 
gemaak waere bie die opname, want waat 
is ‘n fómfaar die allein marcheert! Doe 
mós op zie mins zéén det meziek gemaak 
wuuert, dus: die instremente ane móndj 
en veure joeks spele!

Pas väöl later kreeg ich die film te zeen, 
bie Toeam inne zaal. Ram vol mit miense 
die zichzelf gaer zoge…

Óngertösse haw ich gehuuerd det in 
Postert al get vreuger zón film gemaak 
waas. Postert waas en is e lankgerèk dörp 
mit versjillendje buurtsjappe mit hoezer. 
Es se wes-oeas inne richting vanne grens 
geis vanoet Berg (‘St.-Odiliënberg’), kums 
se-n euveren Dónk, dan dore Wieje, dan 
door ‘t Dörp, euvere Winkel nao de Borg, 
en dan pas bös se ane Duitse grens mit 
Kerke (‘Karken’). Det is ‘ne waeg van 
zeker drie kilemaeter. En dan ligke de 
buurtsjappe ‘De Hols’ en ‘De Varsj’ neet 
èns aan dae waeg.

Mien opa Sjeng, e stök inne tachetig 
en benuudj nao alle werreldnuuts, 
woondjen indertied oppen Dónk in ‘t 
Keutelsjträötsje. Wie hae, volges mien 
tant Anna, van die filmopnames huuerdje, 
pakdje d’r dalik de fiets en ging kieke wo 
zich det gedoons allemaol aafspeeldje. Det 
waas oppe Winkel. Wie hae gezeen haw 
det det allemaol neet väöl veurstèldje, 
ging hae weer op zie gemaak trök nao d’n 
Dónk. Bie ‘t kepelke ane viefsprunk dao, 
goof hae geine veurrang en waas hae 
bekans RIP gewaes.

Die films zeen indertied mer éíne keer in 
die dörper gedrejdj. Ich waas in deens en 
zoog dus nieks. Waal huuerdjen ich de 
kal dao-euver. Pas mieër es 50 jaor later 
zeen die op cd-rom gezatj en te koup 
aangebaoje.
De sjoonste miens op die twieë films 
is mienen opa Sjeng oet Postert. 
Hae steit tössen alle miense vanne 
Winkel te kieke. Effe later is hae te 
zeen in ‘t Keutelsjträötsje (noe: ‘Burg. 
Geradtssjtraot’). Mien oma Mechel waas al 
vanaaf 1945 doead.

Oppe Moferter film is opa Piet te zeen es 
hae nao zien sjötterie-Urbanus kiek. Mien 
oma Mrie lieëtj zich neet zeen: zie heel 
neet van al det gedoons. Mien ajers zeen 
ich ouch neet trök, mien breurs en zösters 
nag minder.

Die films gaeve gaar gei beeldj van waat 
inne dörper speeldje. Zie zeen veural ‘n 
inventaris vanne miense die zich oppe 

straot lete zeen. Vereiniginge die zich oppe 
straot kóste presentere, wie sjötterieje, 
trómmelkorpse en hermenie en fómfaar 
trèkken aan dien oug veurbie. 

Dökker zuus se ouch nag waal waat de 
luuj aan ‘t doon zeen. Van alle gezichter 
straoltj plezeer aaf det ze gefilm waere. 
Wie ‘t dörp inein zoot, mèrks se dao neet 
aan.

Later is geluid bie die films gezatj. Emes 
vertèltj dich waem se zuus en waat die 
miensen eventueel aan ‘t doon zeen, of 
waatveur functie zie höbbe. Veur Postert 
höb ich noe in dezen tied det geluid 
nuuedig, veur Mofert stuuert det mich, 
veural ómdet de biename neet presies 
genóg geneump waere. In Mofert wore die 
bienamen ech nuuedig ómme luuj tegooj 
oetrein te haje.

Waas det noe e veur- of e naodeil det ich 
in naam vanne keuningin in daen tied ‘t 
landj mós verdeidige? Mót ich spiet d’rvan 
höbbe det ichzelf neet op die films staon? 
Op die Moferter film is gei gaat te zeen in 
mien fómfaar...

Pierre Bakkes
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Onlangs heeft Stichting Gemeenschapshuis 
Evertsoord zich aangemeld als lid van de 
vereniging van gemeenschapsaccommo-
daties in Limburg. Daarmee bereikt Spirato 
haar – eerste – mijlpaal van 100 leden. 
Bestuur, medewerkers en adviseurs van 
Spirato ondersteunen de vrijwillige besturen 
en beheerders van gemeenschapsaccom-
modaties in de hele provincie. 
De Smêlentôs in Evertsoord
Evertsoord is een kleine kern in de gemeen-
te Horst aan de Maas en telt 265 inwoners. 
Voor die 265 inwoners is gemeenschaps-
huis De Smêlentôs van groot belang. Het is 
voor hen de enige plek in het dorp waar men 
elkaar kan ontmoeten en waar activiteiten 
kunnen worden georganiseerd.
De Smêlentôs wordt bestuurd en beheerd 
door Stichting Gemeenschapshuis Everts-
oord. Een bestuur dat bestaat uit vrijwilli-

gers. Samen met de inwoners van Everts-
oord hebben zij het gemeenschapshuis 
gemaakt tot kloppend hart van het dorp.
Spirato gaat samen met bestuur en dorps-
overleg de komende tijd aan de slag met het 
ontwikkelen van een visie op de toekomst 
van De Smêlentôs. Een toekomstscenario 
waarin behoud van de functie van het 
gemeenschapshuis voor de inwoners van 
Evertsoord centraal staat. 

Vereniging Spirato
In mei 2012 is de vereniging Spirato 
opgericht met als doel de gemeenschapsac-
commodaties in Limburg te adviseren en te 
ondersteunen. Daarnaast richt Spirato zich 
op kennisdeling en belangenbehartiging. 
De uitdaging waar vrijwel alle gemeen-
schapsaccommodaties voor staan is het in 
stand houden van de accommodatie voor 
de gemeenschap. Want ondanks dat e-mail, 
Twitter, Whatsapp, Snapchat en Instagram 
tot de dagelijkse vanzelfsprekendheden 
zijn gaan behoren, blijft de behoefte aan 
menselijk contact, aan fysieke ontmoeting, 
bestaan. Een gemeenschapsaccommoda-
tie voldoet uitstekend aan die behoefte, 
Zeker in een kleine kern als Evertsoord. De 
Smêlentôs speelt een ondersteunende rol in 
behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van 
het dorp.

Spirato verwelkomt  
100e lid!

Joep Kleinen

Mijn naam is Joep Kleinen, getrouwd 
en vader van 3 volwassen kinderen. Ik 
woon in Rimburg, een kerkdorp van 650 
inwoners in de gemeente Landgraaf. 43 
jaar heb ik bij de gemeentelijke overheid 
gewerkt, de laatste 30 jaar in de gemeente 
Landgraaf. Door mijn opleiding als 
Maatschappelijk Werker, aangevuld met 
diverse managementopleidingen, heb ik 
verschillende functies mogen vervullen, 
zoals medewerker en later teamleider bij de 
afdeling Sociale Zaken, Coördinator van de 
Vrijwilligerscentrales in Landgraaf, Brunssum 
en Onderbanken en hoofd van de afdeling 
Zorg en Welzijn. In die laatste functie was ik 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

Wmo, het Leerlingenvervoer, de Wet op de 
nieuwkomers en het vrijwilligerswerk.  
In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van POVL, 
een maatschappelijk organisatie die het 
vrijwilligerswerk in Limburg ondersteunt.  
Ik ben voorzitter van de Dorpsraad in Rimburg 
en vanuit die hoedanigheid lid van het 
Platform Zorgcollectieven van de VKKL.  
Ik wandel en fiets veel. In 2013 ben ik naar 
Rome gefietst en in 2015 vanuit Saint Jean 
Pied de Port naar Santiago gelopen. Een 
afstand van 800 km. Daarnaast speel ik gitaar 
in Wasted Nights, een rockband, bestaande 
uit leeftijdsgenoten die samen muziek maken 
fantastisch vinden en de wekelijkse repetities 
wil ik dan ook absoluut niet overslaan. 
Sinds november 2015 ben ik bestuurslid 
van Spirato. De noodzaak om een 

vertegenwoordiger uit het zuiden van de 
Provincie in het bestuur te hebben was 
merkbaar, vandaar dat ik daarvoor ben 
benaderd. 
Vanuit mijn werk en vanuit het 
Vrijwilligerswerk weet ik hoe belangrijk 
gemeenschapshuizen in een samenleving 
zijn. Mensen komen er samen, verhalen 
worden er verteld, ideeën geboren en 
uitgevoerd. Ik weet ook dat het voor sommige 
gemeenschapshuizen elk 
jaar weer moeilijk is om 
de exploitatie overeind te 
houden. Voor zover dat in 
mijn vermogen ligt wil ik 
daar graag mijn steentje 
aan bijdragen. 
Ik heb er zin in!

Ger Timmermans

Sinds medio 2014 heb ik mee mogen draaien 
als kandidaat-bestuurslid voor Spirato. 
Deze ‘inwerktijd’ heeft mij overtuigd van de 
nadrukkelijke meerwaarde die het werk van 
Spirato voor de leefgemeenschappen van 
dorpen en steden heeft. 
Mijn naam is Ger Timmermans en in het 
dagelijks leven werkzaam als directeur van 
de Thuiszorgorganisatie Helpende Hand 
met  als werkgebied Venlo-Beesel en Peel en 
Maas. Hoewel ik dit jaar 65 jaar word, blijf ik 
nog minimaal 3 jaar als directeur voor deze 
fantastische organisatie werkzaam.
Ondergetekende kijkt met veel genoegen 

terug op een mooie en gevarieerde werk-  
en politieke carrière.
Mijn betrokkenheid met mensen is 
tevens mijn motivatie om met voldoening 
terug te mogen kijken op ruim 13 jaar 
raadlidmaatschap voor de gemeente Helden, 
later Peel en Maas, onderbroken door 8 jaar 
Provinciale Staten van Limburg. 
Mijn werkcarrrière ben ik begonnen als 
horeca-uitbater in Panningen (Tim’s Bar).  
Na het behalen van mijn doctoraal Nederlands 
recht ben ik gestopt en begonnen aan mijn  
ambtelijke carrière: bij de gemeente Venlo,  
daarna Arcen en Velden en de laatste drie jaar 
in Sint Anthonis. De laatste 7 jaar van mijn 
ambtelijke carrière als algemeen directeur en 

gemeentesecretaris. Een geweldige tijd  
in super fijne gemeenten.
Naast politiek en werken leg ik mijn 
energie in enkele mij zeer aansprekende 
bestuursfuncties in Panningen, zoals de 
Harmonie, de Dagvoorziening, de KBO,  
de VvE De Kaupman en bezwaarschriften-
commissies in Venlo en Sittard.  
Naast werken en 
besturen en dus het 
belangrijkste zijn mijn 
geweldige vrouw, Tiny, 
onze zonen Nick en 
Kenneth, schoondochters 
en speciaal onze drie 
kleindochters.

Nieuwe bestuursleden Spirato



toestellen. Het onderhoud wordt samen 
gedaan  met de buitendienst van de gemeen-
te Bergen.

In 2010 is de Mariakapel in het dorp van 
aanstraalverlichting voorzien. Dit is mede 
gefinancierd met behulp van restgeld van 
een tafelvoetbalvereniging die is opgeheven. 
Zij wilden met het kasgeld dat over was een 
goed doel steunen in het dorp. Omdat dit 
bedrag niet toereikend was, hebben wij een 
beroep mogen doen op het Fonds Maat-
schappelijke Betrokkenheid van de Rabobank 
Land van Cuijk en Maasduinen. 
Verdere projecten die de Dorpsraad in het 
verleden onder handen heeft gehad zijn o.a. 
het aanleggen van de skate-ramp voor de 
jeugd, het oorlogsmonument realiseren bij 
de ruïne, het helpen bij de totstandkoming 
van het succesvolle huiskamerproject. Het 
mozaïekkunstwerk is gerestaureerd en dat 
zal binnenkort een mooi plaatsje in ons 
dorp krijgen. De Dorpsraad organiseerde de 
verkiezingsdebatten voorafgaand aan de 
gemeenteraadverkiezingen.

Vanuit het DOP, het Dorp OntwikkelingsPlan, 
kwam in 2008 de wens naar voren om op 
de plek in het bos, waar tot begin jaren 70 
van de vorige eeuw een brandtoren heeft 
gestaan, een uitkijktoren te bouwen. Dit 
plan werd met enthousiasme ontvangen, 
ook door de gemeente en de grondeigenaar 
Staatsbosbeheer. Er werd bij verschillende 
leveranciers inlichtingen ingewonnen en 
offertes aangevraagd. Molenbouwer Beijk 
bij ons uit Afferden hoorde van de plannen 
en liet ons weten dat hij ook wel interesse 

van een kleine kern…
Afferden (L.)

Portret

De Dorpsraad van Afferden is opgericht in 
1983 na een leefbaarheidsonderzoek.
In het begin werden er om de 4 jaar, gelijk-
tijdig met de provinciale staten, verkiezingen 
gehouden voor een nieuwe Dorpsraad. Op 
een gegeven moment waren er niet genoeg 
kandidaten om verkiezingen te houden en 
sindsdien worden mensen hiervoor persoon-
lijk benaderd.
De Dorpsraad vergadert ongeveer 10 x per 
jaar; de meeste vergaderingen zijn openbaar. 
De raad wil in eerste instantie een overleg-
orgaan zijn dat het luisterend oor van de 
Afferdse gemeenschap wil zijn en een schakel 
tussen het dorp en gemeente Bergen. In het 
verleden, maar ook nu nog, heeft de Dorps-
raad zich bezig gehouden met ook andere 
projecten voor de Afferdse gemeenschap.
Verschillende malen heeft de Dorpsraad deel-
genomen aan de actie “Kern met Pit” van de 
Koninklijke Nederlandse Heidemaat schappij. 
Zo werden er een Wegkruis en vissteigers 
voor mindervaliden gerealiseerd. Ook werd in 
1986 de Poaterskapel in het bos van Bleijen-
beek in samenwerking met de L.T.S. (lagere 
technische  school) uit Gennep opgeknapt.

Het Heijmanspark in Afferden kreeg door 
toedoen van de Dorpsraad een ander aanzien. 
Met behulp van vrijwilligers werd de verlich-
ting eigenhandig aangelegd, werd er een 
muziekkiosk gebouwd en via een sponsoractie 
werden er bomen en struiken geplant. 

De speeltoestellen in de speeltuin in het 
park zijn door de Dorpsraad met behulp van 
fondsen bij elkaar gebracht. Hierbij is gekeken 
naar goedgekeurde en vandalismebestendige 

Heijmanspark en Kiosk
foto: Jos Zwart
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had om deze toren te bouwen. Dit bleek 
een schot in de roos. Hij heeft werkelijk een 
prachtige uitkijktoren ontworpen. Toen wij 
als Dorpsraad met de fondsenwerving wilden 
beginnen, kwam het bericht van Nationaal 
Park Maasduinen en de gemeente dat het 
geld er was en dat fondsenwerving niet meer 
nodig was.  Op Hemelvaartsdag 2011 is de 
toren bij stralend weer feestelijk geopend en 
aan Staatsbos beheer overgedragen. De toren 
wordt het hele jaar door vele dorpsbewoners 
en toeristen beklommen en staat op een 
prachtige plek in de Afferdse bossen.
De afgelopen jaren is er nauw contact 
geweest tussen de provincie en de Dorps-
raad omtrent de aanpassingen aan en bij de 
N271 (de provinciale weg van Nijmegen naar 
Venlo).
Het ging hierbij o.a. over een veilige over-
steek vanuit het dorp Afferden naar het veer 
richting Sambeek.
De Dorpsraad is betrokken bij de participatie-
wet en zijn we bezig met de coöperatie-
gedachte. 

Sinds een aantal jaren krijgt iedere dorpsraad 
in de gemeente Bergen een dorpsbudget dat 
men naar eigen goeddunken kan gebruiken. 
De Dorpsraad van Afferden heeft er voor 
gekozen om dit te gebruiken om initiatieven 
vanuit het dorp te ondersteunen. Diversen 
verenigingen hebben in de afgelopen jaren 
reeds een bijdrage uit dit dorpsbudget 
ontvangen. Het kan gaan om heel kleine 
bedragen, maar ook grotere. Ook worden 
verenigingen die met soortgelijke vragen 
bij de gemeente komen naar de Dorpsraad 
verwezen. De Dorpsraad heeft op de website 
van Afferden een eigen pagina en ook worden 
er met enige regelmaat stukjes geplaatst in 
het dorpsblad “de Knikkerkoerier”. 
Op deze manier houden we de inwoners van 
Afferden op de hoogte. 

Dorpsraad Afferden

Kapel Afferden
foto: Jos Zwart

Paoterskapel
foto: Jos Zwart

Uitkijktoren
foto: Theo Hermsen
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De uitgave van de Kleine Kernen Krant is mede 
mogelijk gemaakt door de Provincie  Limburg.

Onze weg naar  
Santiago de Compostela

van het bestuur

De redactie van de Kleine Kernen Krant 
Limburg vroeg mij om een artikel te schrij-
ven over onze (mijn vrouw Jacqueline en ik) 
Pelgrimstocht te voet van 3 maanden naar 
Santiago de Compostela in het najaar van 
2015. In eerste instantie vroeg ik mij af wat 
de relatie is tussen een dergelijke tocht en de 
onderwerpen die spelen bij de VKKL en haar 
leden.
Al snel kwam ik erachter dat er een hele-
boel parallellen te trekken te zijn. Als je een 
dergelijke tocht succesvol wilt volbrengen 
vraagt het om een gedegen voorbereiding. 
Hierbij moet je o.a. denken aan de tijd van 
het jaar dat je wilt vertrekken, welke route je 
gaat lopen, opbouw van de fysieke conditie. 
Wat neem je mee in je rugzak, te denken aan 
kleding, schoeisel en andere attributen die 
onmisbaar zijn voor onderweg. Welke zaken 
moet je nog geregeld hebben voor je vertrek 
met betrekking het thuisfront. Het is van 
belang om je goed te informeren, wat zo’n 
tocht inhoudt. Boekwerken en vooral ook 
internet kunnen daar een belangrijke rol in 
spelen, maar ook het luisteren naar mensen, 
die al eerder een dergelijke tocht hebben ge-
lopen, om niet in dezelfde valkuilen terecht te 
komen als zij. Ook kunnen zij vaak goede tips 
geven, oftewel het wiel hoeft niet opnieuw te 
worden uitgevonden. 
Er kan een parallel worden getrokken met 
allerlei leefbaarheidsinitiatieven. Goede 
voorbereiding en leren van elkaar. Ook heb 
je een (gezamenlijk) doel nodig, gemoti-
veerde ‘kartrekkers’ en vooral mensen met 
doorzettingsvermogen, die niet bij een beetje 
tegenwind het bijltje er bij neergooien, maar 
met vasthoudendheid toch hun doel willen 
bereiken. 
Onderweg tijdens zo’n tocht krijg je te maken 
met honger en mogelijk dorst, vermoeid-
heid, blaren en andere fysieke ongemak-
ken. Externe invloeden zoals regen, storm, 
onweer, kou, hitte, slecht begaanbare wegen 
en paden over bergen spelen ook een rol. 
Ook kan je de weg kwijt raken, geen over-
nachtingsadres kunnen vinden, weinig en/of 
slecht eten, heimwee, onhygiënische refuges 

(herbergen ), etc. kunnen voorkomen. Deze 
zaken zal je moeten overwinnen, om uiteinde-
lijk deze tocht te volbrengen.
Dit geldt tevens voor leefbaarheidsinitiatie-
ven, die vrijwel nooit zonder tegenvallers zul-
len worden uitgevoerd. Om deze  projecten 
succesvol af te ronden, vereist dit veel van 
betrokkenen. Belangrijk hierbij is om door 
te zetten als het tegen zit en vertrouwen te 
houden dat het samen met de anderen gaat 
lukken om je doel te bereiken.
Onze tocht ging van thuis (America) via 
België en Frankrijk naar Spanje. In Frankrijk 
en Spanje kom je onderweg door erg veel 
uitgestorven gehuchten. Vaak zie je niemand, 
voorzieningen (als die er al zijn) zijn vaak ge-
sloten. De jeugd heeft hier geen toekomst en 
trekt naar de stad, waar werk is. Wat overblijft 
is een steeds kleiner wordende vergrijsde 
gemeenschap.
Uiteraard is hier ook een parallel te trekken 
met Nederland, denk hierbij o.a. aan Oost-
Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg, waar 
bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing 
bekende fenomenen zijn. Echter het is hier 
toch (nog) minder ernstig dan momenteel in 
Frankrijk en Spanje. Waarschijnlijk zal deze 
ontwikkeling zich in Nederland in mindere 
mate voor gaan doen, door de kortere afstan-
den naar de economisch sterke regio’s. Ook 
thuiswerken en een goed Openbaar Vervoer 
hebben een positieve invloed op deze ontwik-
keling. Deels kunnen we ook deze problema-
tiek voor de toekomst  verminderen door nog 
meer leefbaarheidsinitiatieven te starten, 
door en voor inwoners in onze dorpen (denk 
o.a. aan zorg- en dorpscoöperaties). Ik heb 
vertrouwen in deze nieuwe ontwikkelingen  
en zie de toekomst voor ons en onze (klein-)
kinderen daarom zonnig in.

Wij hebben deze tocht als een verrijking 
in ons leven ervaren. Het was een tijd van 
buiten actief zijn, bezinning, natuur, prachtige 
landschappen, internationale contacten, 
cultuur, en avontuur. Wij voelen het als een 
voorrecht om deze tocht te hebben mogen 
maken.

Hay Engels, Bestuurslid VKKL


