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Inspiratie	opdoen,	kennis	delen	en	
contacten		leggen	met	de	provinciale	poli
tiek.	Het	gebeurde	allemaal	tijdens	de	
vijfde	editie	van	het	Limburgs	Plattelands
Parlement	op	zaterdag	22	november	
in	gemeenschapshuis	De	Pinnenhof	te	
Nederweert.	De	dag	begon	met	inleidingen	
door	onder	meer	burgemeester	Evers	van	
gastgemeente	Nederweert	en	gouverneur	
Theo	Bovens.		Anne	Pastors	verzorgde	ver
volgens	de	themalezing	over	‘De	Mobiel	’,	
haar	idee	over	we	onze	samenleving	
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toekomstbestendig	kunnen	inrichten.	Ton	
Weekers	gaf	tenslotte	aan	hoe	in	de	prak
tijk	de	samenwerking	tussen	verschillende	
(sport)verenigingen	op	gang	kan	worden	
geholpen.	Vervolgens	was	het	de	beurt	
aan	de	aanwezigen:	zelf	aan	de	slag	in	een	
van	de	10	gesprekstafels.	Op	de	volgende	
pagina’s	krijgt	u	een	impressie	van	enkele	
thema’s	die	deze	dag	in	de	verschillende	
gesprekstafels	aan	bod	zijn	gekomen.	
Op	onze	website	vindt	u	presentaties,	
verslagen		en	de	foto’s	van	deze	dag.
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Ons dorp

- vervolg op pagina 2 -

Met elkaar ideeën opdoen tijdens vijfde 
editie PlattelandsParlement Limburg

in beweging!
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Gesprekstafel Huis voor de Sport
Samenwerking	tussen	verenigingen	wordt	
steeds	belangrijker.	Binnen	het	sociaal	
domein	zijn	allerlei	ontwikkelingen	gaande	
om	de		leefbaarheid	in	wijken	en	kernen	te	
behouden	of	te	verbeteren.	Het	activeren	
van	verenigingen	om		samen	te	werken	kan	
een	oplossing	zijn.	Huis	voor	de	Sport	heeft	
een	methode	ontwikkeld	in	de	vorm	van	
een	spel,	dat	helpt	om	verenigingen	te	laten	
samenwerken.
In	dit	spel	worden	vragen	over	thema’s	op	
een	meetlat	gelegd.	Aan	een	zijde	van	de	
meetlat	kan	door	een	deelnemende	partij	
een	kaartje	worden	neergelegd,	aan	de	
andere	kant	door	de	andere	partij.	Dit	spel	
helpt	verenigingen	die	de	ambitie	hebben	
om	samen	te	werken,	de	samenwerking	con
creet	te	maken.	Allereerst	bedenken	vereni
gingen	wat	de	samenwerking	henzelf	moet	
opleveren.	Dat	is	de	allereerste	vraag	in	het	
spel.	Vervolgens	geven	alle	verenigingen	aan	
met	behulp	van	het	leggen	van	kaarten	langs	
de	meetlat,	wat	zij	meer	of	minder	belang
rijk	vinden.	Met	het	spel	is	helder		op	welk	
gebied	samenwerking	mogelijk	is,	namelijk	
daar	waar	beide	verenigingen	voordeel	te	
behalen	is.
Conclusies	die	we	getrokken	hebben	uit	het	
gebruik	van	dit	spel:
	•		Het	doel	van	een	vereniging	moet	duide

lijk	zijn:	visie,	stip	aan	de	horizon
•	 	Het	moet	voor	beide	partijen	iets	op

leveren	(economisch,	maar	dit	kan	ook	
gemeenschapszin	zijn,	elkaar	kennen,	etc.)

•	 Er	moet	draagvlak	zijn
•	 	Het	heeft	de	voorkeur	om	een	onafhan

kelijk	procesbegeleider	in	te	schakelen	
(Huis	voor	de	Sport,	VKKL,	….)

•	 	Er	moet	vertrouwen	ontstaan	(dit	is	een	
groeiproces)

Hay Engels

Gesprekstafel Huiskamer  
Nederweert
Tijdens	het	gesprek	bleek	dat	in	de	meeste	
gemeenten	reeds	initiatieven	zoals	een	
huiskamer	bestaan.		Wel	wordt	dit	dan	vaak	
gecombineerd	met	eten.	Of	men	had	het	
over	een	soort	van	inloopcafé	waar	mensen	
naar	toe	konden	gaan	en	samen	bijvoor
beeld	spelletjes	konden	doen	of	gewoon	iets	
lezen.
In	Nederweert	hebben	wij	dat	dus	allemaal	
apart	georganiseerd.	In	de	Borgh	is	een	
soort	van	inloop	waar	mensen	bij	elkaar	
komen.	Dit	is	echter	niet	de	doelgroep	
van	de	huiskamer.	Doordat	wij	alles	apart	
hebben		georganiseerd	biedt	dat	voor	men
sen	meer	mogelijkheden	om	even	van	huis	
(respijtzorg,	eenzaamheid	tegen	gaan	etc.)	
te	zijn	en	biedt	het	ook	voor	verschillende	
doelgroepen	mogelijkheden.	

Hoe	in	eigen	gemeenschap	aan	de	slag	en	
wat	is	daarvoor	nodig?
•	 	De	dorpsraad	benaderen;
•	 	Behoefteonderzoek	(enquête	uitzetten);
•	 	Zorgen	voor	activiteiten	voor	meerdere	

doelgroepen	(gezamenlijk	en	apart);
•	 	Zorgen	voor	extra	ondersteuning	

(verpleeg	kundige)	die	indien	nodig	er	bij	

kan	worden	geroepen.	Huiskamer	dichtbij	
een	verzorgingshuis	of	in	een	verzorgings
huis	maakt	dit	makkelijker	te	organiseren;

•	 	Project	dient	laagdrempelig	te	zijn	(kleine	
eigen	bijdrage)	zodat	iedereen	kan	deel
nemen		fondsen	en	gemeente	benaderen	
voor	subsidie;

•	 	Samenwerking	zoeken	met	andere	huis
kamers/organisaties	die	in	dat	kader	iets	
doen,	zodat	ideeën	uitgewisseld	kunnen	
worden	voor	bijv.	de	activiteiten	die	kun
nen	worden	aangeboden;

•	 	Vrijwilligers	zoeken/benaderen	(ook	vrij
willigers	die	mensen	kunnen	ophalen	en	
weer	naar	huis	toe	kunnen	brengen)	via	
bijv.	een	vrijwilligerspunt	maar	ook	vooral	
door	zelf	mensen	hiervoor	te	benaderen.

Verder	werd	de	leefbaarheid	van	de	kleine	
kernen	benadrukt:	dat	jong	en	oud	in	eigen	
dorp	wil	en	kan	blijven	wonen.	Dit	kan	onder	
meer	door	het	bouwen	van	levensloop
bestendige	woningen	en	starterswoningen	
voor	jongeren.	Als	er	geen	mensen	zijn	dan	
heeft	een	huiskamer	ook	geen	bestaans
recht.

Karin van Diessen

- vervolg van pagina 1 -

“Als Sinterklaas merk ik de gevolgen van de krimp.
Er worden substantieel minder snoepzakjes uitgedeeld.”
Burgemeester Evers van Nederweert (treedt rond 5 december regelmatig op als Hulpsinterklaas)



3

Gesprekstafel Zorgcoördinator  
Koningsbosch
Een	goed	gevulde	tafel	met	een	divers	
gezelschap	(bestuurders,	mensen	uit	
Koningsbosch	en	leden	van	dorpsraden)	
ging	in	gesprek	over	de		stand	van	zaken	in	
Koningsbosch	rondom	de		zorgcoördinator	
en	het	wijkteam.	Met	name	dit	laatste	was	
voor	veel	aanwezigen	een	vorm	die	veel	
vragen	opriep:	‘hoe	is	het	praktisch	georga
niseerd?’,	‘waar	komt	geld	vandaan’,	‘wie	
zitten	erin’,	‘hoe	heb	je	toegang	tot	zorg	die	
niet	in	het	team	zit?’	Vanuit	Koningsbosch	
zijn	er	nog	de	nodige	wensen	voor	de	korte	
periode	(tot	juli)	die	de	pilot	nog	duurt.	Hoe	
het	verder	loopt,	is	nog	niet	duidelijk.
De	rol	van	de	gemeente	(als	facilitator)	en	
welzijnsorganisatie	Menswel	is	van	belang	
voor	de	totstandkoming	van	de	pilot.	Ook	de	
ligging	van	Koningsbosch	(relatief	afge
legen),	speelt	een	rol.	Inmiddels	wordt	in	
enkele	andere	kernen	binnen	EchtSusteren	
ook	met	de	zorgcoördinator	samengewerkt.
Aan	tafel	werden	veel	vragen	over	de	
wissel	werking	tussen	gemeentebestuur	en	
initiatief	nemers	gesteld,	zowel	door	wet
houders	als	door	dorpsraden:	de	decentrali
satie	van	de	zorg	maakt	dat	overal	gekeken	
wordt	naar	best	practices.	Het	mooie	van	het	
wijkteam	is	dat	dit	dichtbij	de	mensen	staat.	
Succes	komt	mede	doordat	de	zorgcoördi
nator	heel	erg	zijn	best	heeft	gedaan	om	erg	
zichtbaar	te	zijn	in	het	dorp.

Johan Hoenink

Gesprekstafel Stichting Leefbaar 
Buitengebied Nederweert
De	voorzieningen	in	kleine	kernen	staan	
onder	druk.	Daarnaast	komen	er	in	het	
buitengebied	steeds	meer	activiteiten	naast	
de	agrarische	sector.	Hoe	zorgen	we	ervoor	
dat	ook	in	de	kleine	kernen	en	op	het	plat
teland	er	een	gezonde	lokale	economie	blijft	
bestaan?
Hierover	heeft	Stichting	Leefbaar	Buiten
gebied	Nederweert	een	toelichting	gegeven	
over	de	aanleiding,	over	het	proces	van	
de	dialoog	de	afgelopen	jaren,	het	project	
van	Buitengebied	in	balans	en	over	hun	rol	
hierin.	De	leden	van	de	stichting	hebben	
gaandeweg	inzicht	gekregen	in	de	onder
nemers	en	overheden	en	begrip	gekregen	
voor	de	situatie	van	de	ondernemer	en	
ambtenaar.	Hoewel	zij	aanvankelijk	de	me
ning	waren	toebedeeld	dat	het	“probleem”	
via	dialoog	oplosbaar	zou	zijn	omdat	er	
voldoende	bewezen	technieken	beschikbaar	
zijn,	hebben	zij	ingezien	dat	deze	weg	voor	
vele	ondernemers	niet	haalbaar	is.	
Ondanks	dat	het	resultaat	niet	hetgeen	

heeft	opgeleverd,	dat	iedereen	tot	nu	toe	
hoopte,	is	de	reactie	van	de	stichting	niet	
“Zie	je	wel!”,	maar	willen	ze	samen	met	de	
onder	nemers	en	gemeente	met	behulp	van	
de	Raad	van	Inspiratie	verder	gaan	op	de	
zoektocht	naar	een	oplossing	voor	de	vele	
overlastsituaties	die	er	momenteel	zijn	in	de	
gemeente	Nederweert.

Na	de	presentatie	van	Peter	Nossin	zijn	dit	
de	belangrijkste	op	en	aanmerkingen	van	de	
deelnemers:	Naast	de	herkenbaarheid	van	
de	problematiek	bij	bijna	alle	deelnemers	
richtten	de	opmerkingen	zich	vooral	op	het	
verlangen	van	de	rol	welke	een	dorpsraad	in	
dit	proces	zou	moeten		hebben.
Belangen	behartigen	leidt	tot	behoud	van	
wat	wij	hebben;	belangen	vertegenwoor
digen	is	gericht	op	de	toekomst.	Belangrijk	
hierbij	is	dat	het	verhaal	van	de	ander	er	toe	
doet;
Naast	de	eigen	werkelijkheid	is	er	ook	de	
werkelijkheid	van	de	ander.	Voor	de	dorps
raad	zou	het	streven	moeten	zijn	om	met	
behulp	van	VKKL	hierbij	ondersteuning	te	
kunnen	bieden;

Het	burger	–	burger	(ondernemer)	gesprek	
vraagt	andere	competenties	dan	het	burger	
–	overheid	gesprek.	Hierbij	verwachten	de	
dorpsraden	dat	ondersteuning/training	
wenselijk	is;
Verantwoordelijkheid	nemen	is	iets	anders	
dan	verantwoordelijkheid	afgeven.	De	
gemeente/provincie	als	ondersteuner,	facili
tator	en	gesprekspartner	moet	betrouwbaar	
zijn.	Zeggen	het	te	doen	en	vervolgens	niets	
doen	is	dodelijk	voor	de	dialoog;
Van	middel	naar	doelsturing	(Niet	Vinken	
maar	Vonken	–	casus	Oirlo)	Het	verhaal	van	
de	ander	is	ook	belangrijk;
Eigenaarschap	en	verantwoordelijkheden	
op	de	juiste	plaats	en	daar	ook	ruimte	
geven.	Dat	betekent	ruimte	geven	door	
de	gemeente		om	de	dialoog	te	voeren.	We	
komen	er	zelf	wel	uit,	daar	hebben	we	de	
overheid	niet	voor	nodig;
Een	enkele	deelnemer	geeft	aan	een	
betrouw	bare	gesprekspartner	in	de	toe
komst	te	zien	als	nieuw	business	model.

Hans Corsten

Een Limburgse  
plattelands agenda
Voor	bewonersinitiatieven	is	er	maar	
één	overheid.	De	werkelijkheid	is	dat	die	
overheid	verdeeld	is.	Soms	ligt	de	verant
woordelijkheid	bij	de	gemeente,	soms	
bij	de	provincie	en	soms	bij	het	rijk.	Hoe	
vindt	je	dan	je	weg	als	bewoner?	Het	twee	
jaarlijkse	PlattelandsParlement	van	de	VKKL	
is	bedoeld	om	bewonersinitiatieven	en	de	
provincie	te	verbinden.	In	de	slotronde	van	
het	PlattelandsParlement	2014	leek	het	
er	even	op	dat	de	provinciale	politici	zich	
verscholen,	door	vooral	naar	de	gemeente	
te	wijzen	als	aanspreekpunt	voor	bewoners.	
Natuurlijk	is	de	gemeente	belangrijk,	maar	
wie	neemt	de	verantwoordelijkheid	voor	het	
platteland	als	geheel?	Ligt	daar	niet	juist	
een	taak	voor	de	provincie,	was	mijn	vraag	
aan	de	Statenleden?	Veel	bevoegdheden	
zijn	bij	de	provincie	gelegd:	ruimtelijke	
ordening,	economisch	beleid,	natuurbeleid,	
openbaar	vervoer	enz.		
Momenteel	gaat	in	ons	land	veel	aandacht	
uit	naar	de	stad	als	economische	motor.	
Daar	is	niks	mis	mee,	maar	is	er	naast	die	
stedelijke	agenda	niet	ook	een	plattelands
agenda	nodig?	En	zou	de	provincie	niet	de	

overheid	moeten	zijn	die	dat	oppakt?	Mijn	
oproep	om	daarmee	aan	de	slag	te	gaan	
werd	goed	ontvangen.	Het	CDA	heeft	een	
voorstel	aangenomen	om	zo’n	plattelands
agenda	te	gaan	maken.	Inmiddels	is	een	
werkgroep	met	dat	vraagstuk	aan	de	slag	
gegaan.		
Kleine	kernen	en	het	platteland	hebben	te	
maken	met	belangrijke	vraagstukken.	Zo	is	
krimp	vooral	een	plattelandsopgave,	onder	
andere	omdat	jongeren	naar	de	stad	trek
ken.	In	de	dorpen	is	sprake	van	toenemende	
leegstand	en	het	verdwijnen	van	voorzienin
gen,	een	snel	industrialiserende	landbouw	
en	het	verdwijnen	van	vertrouwde	maat
schappelijke	kaders.	Tegelijkertijd	zien	we	
dat	plattelanders	zelf	veel	oplossen.		
Stad	en	platteland	hebben	elkaar	nodig.	
Maar	ze	hebben	ieder	hun	eigen	kwaliteiten.	
Het	samenspel	wordt	alleen	maar	beter	
als	er	naast	de	Stedelijke	Agenda	ook	een	
Plattelandsagenda	komt.	Hopelijk	wordt	die	
gedachte	opgepakt	in	de	nieuwe	bestuurs
periode	van	Provinciale	Staten	die	start	met	
de	verkiezingen	van	18	maart.
Ben van Essen (Voorzitter VKKL) 



Einighausen telt ong. 1400 inwoners. 
Een kleine hechte kern met een rijk 
verenigingsleven en nog een behoorlijk 
saamhorigheid. Bij uitstek geschikt om 
te starten met een burgerinitiatief? De 
decentralisaties van de centrale overheid 
en de opdracht voor de lokale bestuurders 
bieden een kans voor burgerinitiatieven. 
Zorg in Einighausen! is zo’n burger
initiatief.

Zorg	in	Einighausen!	(ZiE!)	wil	burgers	met	
elkaar	te	verbinden	om	voor	de	toekomst	
de	inwoners	in	staat	te	stellen	zo	lang	als	ze	
dat	kunnen	en	willen	in	hun	eigen	omgeving	
te	blijven	wonen.	Dit	is	wat	de	landelijke	
overheid	en	gemeenten	ook	van	de	samen
leving	van	de	toekomst	vraagt.		
ZiE!	bestaat	uit	vier	bestuursleden,	zeer	
diverse	persoonlijkheden,	geboren	0en	
getogen	in	Einighausen.	Ze	hebben	zich	in	
de	zomer	van	2014	voorgesteld	aan	het	dorp	
en	hun	ideeën	gepresenteerd.		Dit	werd	
positief	ontvangen;	bewoners	deelden	de	
zorgen	voor	de	toekomst:	wie	kijkt	er	naar	

VKKL verwelkomt haar  
100e lid ZiE! uit Einighausen

mij	om	als	ik	oud	ben,	wie	helpt	me,	ik	wil	
graag	in	Einighausen	oud	worden	enz.	Om	
de	behoeftes	van	de	inwoners	te	peilen,	
hebben	ze	afgelopen	zomer	een	enquete	
gehouden.	Bij	een	groot	percentage	van	de	
respondenten,	jong	en	oud	staat	elkaar	ont
moeten	hoog	op	de	verlanglijst.	Hier	willen	
ze	graag	bij	aansluiten:	elkaar	ontmoeten	
is	het	begin	van	elkaar	kennen	en	elkaar	
helpen.		
ZiE!	zoekt	op	dit	moment	naar	een	geschikte	
ruimte	in	Einighausen	om	ontmoeten	
concreet	vorm	te	geven.	Samen	gezellige	
dingen	doen,	luisteren	wat	professionals	
voor	de	inwoners	kunnen	betekenen	en	
matchen	wie	wat	voor	de	ander	kan	doen:	
boodschappen	meebrengen	voor	een	ander	
als	je	toch	naar	de	winkel	gaat,	een	lamp	
ophangen	of	oud	papier	buiten	zetten.	Het	
gaat	vaak	om	kleine	dingen.	
	
ZiE!	droomt	van	een	gezellige	huiskamer,	
een	leefbaar	dorp,	jong	en	oud	die	elkaar	
groet	op	straat.	Hiervoor	zoeken	ze	samen
werking	en	verbinding	met	bestaande	
structuren	zoals	de	Bond	van	Ouderen,	de	
Zonnebloem,	de	diverse	verenigingen	en	
met	alle	inwoners	van	het	dorp.	Belangrijk	
is	de	samenwerking	met	de	basisschool.	
De	school	wil	actief	mee	vorm	geven	aan	
maatschappelijke	participatie:	de	jeugd	
leren	weer	oog	voor	elkaar	te	hebben	en	
iets	voor	elkaar	betekenen.	Nu	komt	het	aan	
op	het	realiseren	van	deze	droom.	Dat	kan	
het	bestuur	van	ZiE!	niet	alleen;	ook	hier	is	
het	zoeken	naar	strategische	partners	en	
overleg	met	de	lokale	overheid	van	belang.	
Zoeken	naar	versterking	van	onderlinge	
krachten.	
	
Voor	wat	hoort	wat.	De	Rabobank	heeft	een	
klein	startbedrag	ter	beschikking	gesteld.	
Voor	de	nieuwe	Rabobankcampagne	‘een	

aandeel	in	elkaar’	heeft	ZiE!	de	personages	
voor	de	foto	geregeld.	Samenwerken	met	
partners	uit	de	regio	is	ook	participatie,	
burger	participatie.
Zo	verbind	je	ook!
	
VKKL	geeft	burgerinitiatieven	ook	gelegen
heid	om	te	verbinden.	Het	bestuur	van	ZiE!	
heeft	al	dankbaar	gebruik	gemaakt	van	de	
kennis	die	bij	de	initiatieven	binnen	VKKL	
aanwezig	is.	Netwerken	is	van	groot	belang;	
je	hoeft	niet	iedere	keer	het	wiel	opnieuw	
uit	te	vinden.	VKKL	biedt	hiervoor	een	
podium.		
Als	100e	lid	hebben	we	een	geldbedrag	van	
61000	gekregen	van	VKKL.	Met	dit	bedrag,	
samen	met	het	geld	van	de	Rabobank	
hebben		we	een	startbedrag	als	vliegwiel	om	
ZiE!	in	de	lucht	te	brengen.
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Doe mee aan de prijsvraag 
“Uw landschapsdroom 
voor 2015”

Stichting	IKL	organiseert	een	prijsvraag	
voor	burgers,	organisaties	en	overheden	
om	het	landschap	in	en	om	hun	dorp	of	
buurt	te	verfraaien.	Het	landschap	is	im
mers	altijd	al	het	product	geweest	van	de	
activiteiten	van	mensen	in	dat	landschap.	
Door	deel	te	nemen	aan	landschapsactivi
teiten	maak	je	eigenlijk	je	tuin,	misschien	
wel	je	wereld,	een	fiks	stuk	groter.	Of	je	
nu	door	het	landschap	wandelt,	fietst,	er	
bloemen	plukt	of	speelt,	er	is	altijd	een	
nog	mooier	landschap	denkbaar.	
Tot	en	met	31	maart	2015	kunnen	privé
personen,	organisaties	en	overheden	hun	
dromen	indienen	bij	IKL.		
Kijk	voor	meer	informatie	en	ideeën	op	
www.landschapsdromen.nl.
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Column
Börgemeisters zónger beneu
ming

Gelökkig zeen neet alle ‘börgemeisters’ dore 
Kroean beneump!
‘Waat kriege v’r noe!’dink g’r.
Nae, ech neet: de Kroean (de keuning of 
keuningin) beneump allein de offesjeel börge
meisters vanne ‘echte’ plaatsen in Nederlandj. 
Meh dao zeen nag hieël get anger plaatse wo 
anger ‘börgemeisters’ zeen.
D’n ieëste dae ich höb mitgemaak van det 
saort waas Teunke. Hae waerdjen in Mofert 
‘de börgemeister vanne Berg’ geneump. De 
Berg is ’t deil van Mofert det ane weskantj van 
’t Vlaot lik. ’t Vlaot is de baek die van Postert 
nao Mofert en dan nao Lin stroump. Mofert 
besteit oet twieé deiler: ‘’t Dörp’ en ‘De Berg’. 
Vreuger bómmeldje De Berg meh get d’rbie: 
die van ’t Dörp vónje die vanne Berg meh vazel 
Moferter. Geer veultj ’t al: ich bön vanne Berg.
Teunken haet inne fieftiger en sèstiger jaore 
gezorg veur emancipatie van die vanne Berg. 
Waas hae beneump? Gaar neet! Mer es hae 
örges get móch zègke, zag hae altied get in ’t 
veurdeil van die vanne Berg. Det dij hae gans 
oet zien eige. Hae waas… ouch vanne Berg.
Det versjiensel, miensen oet klein gemein
sjappe binne grótter plaatse die oet häör eige 
trèkke veure kleine groep, vinj ich prachtig.
Ane Kepel in Remunj is Bert d’n ónbeneumdje 
börgemeister. Alle leef en leid vanne Kepelsen 
is bie hem terechgekómme. Wo hae kan, 
trèk hae duchtig pertie. En dök zat mit succes.
In Pej is Thei dao e good veurbeeldj van. 
Hae haet die Pejjer geëmancipeerd taenge
neuver alles en ederein in Ech. Euveral wo die 
Pejjer get óngergeduudj waere, hulp Thei die 
weer d’r baovenop.
Op ’t Räötje (e gehuch binne Berg, Nederlands: 
St.Odiliënberg) is Pjaer toet aan zien inj 
‘börgemeister’ gewaes. Alles dao pakdjen 
hae op. Hae kaldje mit ederein, ouch mit de 
jóngste Räötjeser kinjer. Alles wis d’r, ouch al 
van generaties trök. En alle wiesheit en veur
zichtigheid zat hae in veur zie Räötje.
Waat duit butereedner Pjaer inne Brachter
baek? Prónt zoeaget.
Deep respek höb ich veur die ónbeneumdje 
börgemeisters. Dök zat zeen ’t zelfs biech
vaders veur ‘häör’ luuj. Zie loesteren en dóón 
get!
Eder klein gemeinsjap gun ich e Teunke, ‘nen 
Thei of ‘ne Pjaer. En ich wach gaer op 
taengeberichten euver vroulje die ónbe
neumdje börgemeisteresse zeen in van die 
klein gemeinsjappe…

Column
Inne heukskes wonen ouch luuj!

Mien mam haw vreuger bie ós heim werk zat. 
Eder handj die häör in ‘t hoes kós helpe, waerd
je ingezatj. Mien henj natuurlik ouch. De vloer 
van ‘t gans hoes mós minsten éíne kieër per 
waek mit ‘nen haore bessem  zoea neumdje ze 
‘ne zaachte bessem  gekaerd waere. Det waas 
dökker saoterdeswerk veur mich. ‘Nen haore 
bessem, bleek en handjvaeger gepak, en dan 
begós ‘t speel. 
Natuurlik dij ich neet altied alles tegooj, volges 
mam. Ich leet staof ligke, veural inne heukskes. 
Dus: dao mós de bessem obbernuuj euverhaer. 
Väöl dökker es èns haet mam mich op ‘slech 
kaerwerk’ geweze mit dees zin: ‘Inne heukskes 
wonen ouch luuj!’ natuurlik mit naodrök op 
‘ouch’. 
Ich maakdjen oet die zin op, det veer zelf neet in 
‘n heukske woondje. Meh: waem woondje dan 
waal in ‘n heukske? Mam goof es antjwaord: 
‘Vraog det mer aan die oet G’n Hook!’ 
‘G’n Hook’ (mit ‘t aad aanwiezendj veurnaam
waord ‘g’n’; det waord is femielje van ‘t Duits 
waord ‘jene’ en get minder van ‘t Nederlands 
waord ‘gindse’) is noe nag altied ‘n prachtige 
aaj witte boerderie vlak bie de kèrk in Mofert. 
De ganse boew lik get trök vanne straot die ‘Aan 
het Water’ hètj: in ‘nen echten hook dus. ‘Die 
oet Gen Hook’ höb ich noeats nao ‘t praoper 
kaere mit d’n haore bessem gevraog, mer die 
‘heukskes’ van oos mam höbbe mich lang 
beziggehaje. Toet ich inne opleiingNederlands 
te make kreeg mit plaatsnaamkunde! 
‘Hook’ of ‘heukske’ is inne naamkunde ‘n klein 
verzameling hoezer die op aafstandj ligke van ‘n 
grótter kern, meistal op ‘n kruutsing van waeg. 
En natuurlik woondje  en wone dao nag ummer 
 oos mam häör ‘luuj’. 
Inne Limburgstalige namelies van Frens 
Bakker  oet 2002 staon twieë heuk geneump: 
de Meulenhook bie Moeak, De Graashook in 
Helje. De Liskeshook in Nijwieërt steit neet inne 
lies. In gans Nederlandj vinjs se d’r hieël get. 
De ZieëwsVlaomse plaats ‘Hoek’ is waal de 
dudelikste. 
Es se straotname en neet allein buurte in 
Limburg  geis verzamele, kómme waarsjienlik 
mieër ‘heuk’ veureborde. 
Dao blief e probleem: de femieljenaam ‘Van 
Hook’ kin ich neet in ‘t plat, mer ich kin waal 
väöl miense die zich ‘Van Eck’ sjrieve. Zówwe de 
veurajers van die luuj ouch inne heukskes ge
woondj höbbe? Zówwe die good kónne kaere? 
Det oos mam zónnen echte naamkundige naam 
gebroekdje: e wónjer? Nae huuer: zie kindjen 
häör plat toet inne uterste heukskes…

Pierre Bakkes

Als	deelnemer	aan	het	plattelandsparle
ment	op	zaterdag	22	november	2014	in	
Nederweert		wil	ik	allereerst	de	VKKL	compli
menteren	met	de	organisatie.	
Het	programma	bood	een	breed	scala	aan	
onderwerpen	over	initiatieven	met	raakvlak
ken	aan	“leefbaarheid”	in	kleine	kernen.	De	
tijd	bood	slechts	ruimte	om	kennis	te	nemen	
van	en	deel	te	nemen	aan	de	discussie	over	
twee	van	de	zes	aangeboden	onderwerpen.	
Bij	elke	discussiegroep	werd	druk	geschre
ven	aan	steekwoorden.	Daardoor	zou	je	
verwachten	dat	aan	het	einde	van	de	dag	nog	
teruggeblikt	zou	worden	om	iedereen	aan	
alle	onder	werpen	te	laten	proeven.		
Aan	het	einde	van	de	dag	was	echter	alleen	tijd	
ingeruimd	voor	leden	van	provinciale	staten.	
Deze	mochten	hun	partijpunten	naar	voren	
brengen	en	reageren	op	vragen	uit	de	zaal.		
Naar	mijn	mening	voegden	de	door	de	
staten	leden	geuite,	vrij	algemene,	stand
punten	weinig	of	niets	toe	aan	de	discus
sieonderwerpen	van	voor	de	pauze.	Deze	
persoonlijke	mening	wil	overigens	geen	
afbreuk	aan	het	werk	dat	statenleden	doen	

Ingezonden brief
Plattelandsparlement zaterdag 22 november 2014

op	provinciaal	niveau;	deze	middag	hadden	
de	aanwezigen	weinig	aan	hun	inbreng.	
Als	inwoner	van	een	kleine	kern	(Buggenum)	
vraag	ik	mij	wel	af	of	het	rigide	woningbouw
beleid	voor	kleine	kernen,	dat	vanuit	de	pro
vincie	decennia	lang	is	gevoerd	cq	dwingend	
aan	de	gemeenten	werd	opgelegd,	niet	mede	
debet	is	aan	de	kleine	kernenproblematiek	
i.c.	het	moeizaam	tot	niet	op	peil	kunnen	
houden	van	het	voorzieningenniveau.		
Als	je	daarenboven	als	kleine	kern	nog	eens,	
wat	bouwmogelijkheden	betreft,	feitelijk	
jarenlang	op	slot	gaat	vanwege	vliegtuig
lawaai,	dan	is	het	des	te	vranger	dat	nu	niet	
meer	de	mogelijkheid	wordt	geboden	om	een	
inhaalslag	te	maken	en	aldus	de	opgelopen	
achterstand	in	te	halen.	Bestuurlijk	wordt	nl.	
aangevoerd	dat	in	de	grotere	kernen	een	te	
grote	voorraad	aan	bouwmogelijkheden	is	
en		die	zelfs	ten	dele	onbenut	moet	worden	
afgeschreven.	
Succes	bij	het	organiseren	van	het	volgende	
plattelandsparlement.

Harrie Sleutels

Jong Markant uit Venray
wint eerste prijs kern met pit 2014

Zaterdag	24	januari		zijn	de	predicaten	kern	
met	Pit	2014	uitgereikt.	Dit	vond	plaats	in	
de	Preuverie	Nassaurie	in	Grathem.	In	de	
ochtend	was	er	eerst	een	presentatie	van	
de	projecten	die	hadden	ingeschreven		voor	
2015	om	in	aanmerking	te	komen	voor	het	
predicaat	kern	met	Pit.	
Kees	van	Rooij	voorzitter	van	de	Koninklijke	
Nederlandse	Heidemaatschappij	afdeling	
Limburg	opende	de	bijeenkomst	en	gaf	aan	
dat	de	14	projecten	die	zich	in	de	ochtend	
hadden	gepresenteerd	doorgaan	voor	de	
kern	met	pit	2015	.	
Dhr	.	Kees	van	Rooij	vroeg	ook	aandacht	
voor	een	documentaire	met	als	titel	Doen
denkers	waarin	3	projecten	in	Limburg	
zijn	gevolgd.	De	documentaire	is	een	co
productie	van	de	KNHM	en	L1	en	gemaakt	
door	Wiek	Lensen	en	Diana	Vousten.	Dhr.	
Leo	Hauben	hoofdrecacteur	bij	L1	gaf	een	
toelichting	hierop.	De	documentaire	is	op		
21	februari	jongstleden	uitgezonden	in	
Limburg	Doc	op	L1	televisie.	
Aansluitend	lazen	de	projectcoördinatoren	
het	juryrapport	voor		van	de	deelnemende	
projecten	voor	de	kern	met	pit	2014.	Elf		
projecten	uit	Limburg	ontvingen	daarna	uit	
handen	van	de	voorzitter	Kees	van	Rooij	en	

Wim	van	Osch	secretaris	
en	coördinator	Kern	met	
Pit	Limburg	het	predi
caat	kern	met	pit	en	een	
cheque	van	6	1000,00.	
Dhr.	Theo	Bovens	gouverneur	van	Limburg	
gaf	in	zijn	woordje	aan	dat	de	projecten	aan
tonen	hoe	actief	Limburg	is.	Limburgerschap	
noemt	hij	dit	want	Limburg	en	Limburgers	
participeren	al	heel	lang	.	De	kern	met	pit	is	
een	stukje	erkenning	van	initiatieven.	Hart
verwarmend	gaf	hij	aan	om	te	zien	wat	er	
allemaal	gebeurt	in	Limburg	en	wat	er	nog	
gaat	gebeuren	.	Voor	meer	informatie	over	
alle	deelnemende	projecten	in	2014		maar	
ook	voor	2015	zie	de	website	www.knhm.nl.	
Tot	slot	maakte	de	gouveneur	de	eerste	
prijs	bekend.	Deze	ging	naar	Jong	Markant	
uit	Venray.	Zij	dragen	de	geschiedenis	van	
Venray		uit	aan	de	jeugd	door	een		inno
vatieve,	interactieve	ontdekkingstocht		te	
ontwikkelen,	gericht	op	kinderen	van	11/12	
jaar:		Op	een	leuke,	speelse,	uitdagende,	
interactieve	manier	krijgen	kinderen	van	
basis	scholen	en	toeristen	inzicht	in	de	his
torie	en	cultuur.	Jong	Markant	zal		Limburg	
ook	vertegenwoordigen	tijdens	de	lande
lijke	finale	voor	de	gouden	kern	met	pit.	
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Toen	Spirato,	het	steunpunt	voor	gemeen
schapsaccommodaties	in	Limburg,	na	
de	oprichting	vanuit	de	VKKL,	de	interne	
organisatie	ging	inrichten	doemde	al	snel	
de	vraag	op	hoe	de	organisatie	de	bestu
ren	van	gemeenschapsaccommodaties	
het	beste	zou	kunnen	bereiken.	Naast	het	
formeren	van	een	bestuur,	en	het	inzet
ten	van	professionals	als	ondersteunend	
kader,	bleef	bovenstaande	vraag	nog	even	
hangen.	Bestuur	en	kader	kozen	er	uit
eindelijk	voor	om	regioadviseurs	te	gaan	
werven.	Deze	vrijwilligers	zijn	de	ogen	
en	oren	van	Spirato	in	hun	eigen	regio	en	
hebben	de	taak	om	daar	waar	nodig	de	
diverse	accommodaties	te	bezoeken	om	

Via	het	eigen	netwerk	werd	ik	benaderd	
door	de	beleidsmedewerker	van	Spirato	
met	de	vraag	om	als	vrijwillige	regio
adviseur	voor	Spirato	op	te	treden.	Met	de	
inmiddels	verworven	kennis	op	het	gebied	
van	exploitatie	van	gemeenschapsac
commodaties	leek	het	een	goed	plan	om	
deze	kennis	daar	waar	nodig	te	ventileren.	
Door	de	beleidsmedewerkers	en	bestuur	
werden	de	organisatiestructuur	en	de	
taken	nog	eens	verduidelijkt	waarna	ik	
als	de	vierde	regioadviseur	startte	met	
de	werkzaamheden.	Bij	Spirato	komen	
dagelijks	vragen	binnen	over	een	veel
heid	aan	onderwerpen	welke	meestal	met	
advies	,	en	een	verwijzing	naar	de	vraag
baak	door	de	beleidsmedewerker	van	
antwoord	voorzien	kunnen	worden.	Voor	
andere	zaken	wordt	er	een	beroep	gedaan	
op	de	regioadviseur.	In	Meers	was	voor	mij	
de	eerste	halte.	Hier	werd	een	ambitieus	
plan	ontwikkeld	om	een	brede	maat
schappelijke	voorziening	op	te	starten.	
Advies	was	nodig	inzake	de	bouwkundige	
plannen	en	het	juridische	deel.	Daarnaast	
was	de	rol	richting	gemeente	nog	niet	
helemaal	helder.	Inmiddels	lijkt	dit	project	
succes	vol	afgerond	te	worden	door	enkele	
enthousiaste	kartrekkers	uit	Meers	die	
dankbaar	van	de	inbreng	van	Spirato	
gebruik	hebben	gemaakt.	De	volgende	
halte	lag	bij	een	workshop	in	Veltum	
(Venray).	Inmiddels	draait	daar	ook	een	
project.	Ook		ben	ik	samen	met	Jan	Pollen	

problemen	en	/	of	vragen	rechtstreeks	
met	besturen	te	bespreken.	In	de	visie	van	
Spirato		betekent	dit	dat	er	een	direct	con
tact	wordt	gelegd	met	de	accommodaties	
door	vrijwilligers	die	als	vertegenwoor
digers	van	Spirato	op	locatie	fungeren.	
Het	voordeel	daarvan	is	al	snel	duidelijk	
geworden.	Een	lage	drempel	en	parate	
kennis	die	ter	plekke	kan	worden	ingezet.	
Spirato	kan	momenteel	rekenen	op	de	
inzet	van	regioadviseurs	met	verschillende	
kwaliteiten	waardoor	de	verschillende		
aandachtsgebieden		bereikt	kunnen	wor
den.	Daarnaast	beschikt	iedere	regioad
viseur	over	een	netwerk	dat	ingezet	kan	
worden	om	complexere	problematieken	

in	het	zuiden	van	het	land	bezig	om	een	
aantal	problemen	te	inventariseren	en	van	
passend	advies	te	voorzien.	Een	Bench
mark	en	een	WMO	scan	zouden	daar	wel	
van	toepassing	kunnen	zijn.	De	gemeente	
Valkenburg	is	collectief	lid	van	Spirato	en	
maakt	hier	dankbaar	gebruik	van.	Spirato	
is	bezig	om	een	Benchmark	op	te	zetten		
waar	mijn	medewerking	als	regioadviseur	
nodig	bleek.	De	eerste	aanzet	hiertoe	ligt	
bij	het	bestuur	van	Spirato	ter	controle.	
Ook	de	WMO	ontwikkelingen	lopen	als	
een	rode	draad	door	de	activiteiten	van	de	
regioadviseur	door.	In	de	gemeente	Leudal	
is	Spirato	de	komende	drie	maanden	
bezig	om	een	eerste	collectieve	WMO	scan	
te	doen.	Het	gaat	over	zestien	gemeen
schapsaccommodaties	met	ieder	hun	

het	hoofd	te	bieden.	De	regioadviseurs	
worden	uiteraard	ondersteund	door	de	
beleidsmedewerkers	van	Spirato.	Op	dit	
moment	zijn	er	vier	regioadviseurs	betrok
ken	bij	Spirato.	Dit	zijn	Piet	Geurts,	Jan	
Pollen,	Piet	ten	Haaf	en	Thijs	Rutten.	Dat	
aantal	zou	in	het	zuiden	van	de	provincie	
nog	uitgebreid	moeten	worden	om	tot	een	
goede	regionale	dekking	te	komen.	De	
regioadviseurs	werken	enerzijds	in	hun	
eigen	regio	en	anderzijds	specifiek	op	
basis	van	vraagstellingen	vanuit	de	leden	
en	potentiele	leden.	
Wilt	u	meer	weten	of	wilt	u	zich	aanmelden	
als	regioadviseur	van	Spirato,	mail	dan	
naar:	m.welten@spirato.nl.

eigen		organisatie.	Na	de	afronding	van	
deze	scan	heeft	iedereen	een	goed	beeld	
van	de	mogelijkheden	en	onmogelijkhe
den	met	betrekking	tot	het	uitvoeren	van	
de	WMO.	Naast	de	benoemde	projecten	
komen	er	tal	van	vragen	voorbij	die	op	
termijn	weer	uit	kunnen	monden	in	de	
advisering	in	grotere	problemen.	Het	feit	
dat	Spirato	een	snel	groeiend	ledenaantal	
heeft	waaronder	enkele	gemeenten	in	
Limburg	laat	zien	dat	de	organisatie	nuttig	
werk	doet.	Deze	regioadviseur	is	hier	in	
ieder	geval	van	overtuigd.

Piet ten Haaf 
Vrijwillige regioadviseur Spirato

Vrijwillige regioadviseurs 
van Spirato

Regioadviseur bij Spirato: een afwis-
selende en dynamische werkomgeving 
voor een vrijwilliger

Onze leden vormen de basis van een sterk steunpunt voor gemeenschaps
accommodaties in Limburg. Spirato ondersteunt en faciliteert hen waar 
gewenst. Op hun beurt voeden onze leden ons met informatie en signalen zodat 
wij onze dienstverlening continue kunnen afstemmen op de praktijk van alledag 
in het gemeenschapshuis.

Spirato telt momenteel 66 leden. Naast de individuele gemeenschaps
accommodaties kiezen ook steeds vaker Limburgse gemeenten voor een 
collectief lidmaatschap van Spirato, zoals recentelijk Roermond, Valkenburg en 
Mook en Middelaar.



kloppend	hart	van	het	dorp	waar	vele	
verenigingen	onderdak	vinden	voor	haar	
reguliere	activiteiten,	uitvoeringen,	etc.	
De	stichting	is	o.a.	initiatiefnemer	van	een	
eetpunt	voor	senioren,	een	dagopvang	
voor	ouderen,	een	seniorenbibliotheek,	
een	biljartclub	enz.		en	wordt	ondersteund	
door	een	groep	van	50	vrijwilligers,	actief	
als	gastheer/vrouw,	in	het	klusteam,	
enz.		Gemeenschapshuis	De	Torrekoel	is	in	
2003	gerealiseerd.		In	2012	werd	de	BMV	
Kronenberg	Evertsoord	geopend	en	hierin	
vinden	naast	basisschool	De	Kroevert	ook	
een	verder	uitgebreid	gemeenschaphuis	en		
gymzaal	de	Torrekoel	onderdak.		
De	Stichting	Welzijn	Kronenberg		Everts
oord,	sinds	2013	actief,	en	waaronder	op	
dit	moment	2	grotere	activiteiten	vallen	n.l.	
Dorpsdagvoorziening	“De	Kompeniej”	en	
de	Wensbus	Kronenberg		Evertsoord.	DDV	
de	Kompeniej	is	opgestart	nadat	in	2012	
het	(mede	hiervoor	aangepaste)	gemeen
schapshuis	was	uitgebreid	en	aangepast	
en	de	hiervoor	benodigde	voorzieningen	
waren	gerealiseerd.	Een	groep	van	25	
vrijwilligers,	met	beperkte	ondersteuning	
van	een	beroepskracht,	verzorgt	deze	
opvang	gedurende	3	dagdelen	per	week.	
De	bijna	20	deelnemers	krijgen	een	gevari
eerd	aanbod	aan	activiteiten	aangeboden	
inclusief	een	warme	maaltijd.	Wensbus	
Kronenberg	–	Evertsoord,	is	een	van	de	6	
pilotprojecten	van	de	provincie	Limburg	
waarin	al	bijna	een	jaar	geëxperimenteerd	
wordt	met	dorpsvervoer	uigevoerd	door	
vrijwilligers.	Een	groep	van	15	vrijwillige	
chauffeurs	verzorgt	m.b.v.	een	speciaal	
ingericht	busje	dagelijks	het	vervoer	van	de	

van een kleine kern…
Kronenberg een levendig dorp

Portret

Kronenberg is een van de 16 kernen van de 
gemeente Horst aan de Maas en telt op dit 
moment ongeveer 1175 inwoners.  In het 
dorp zijn, naast diverse verenigingen, een 
drietal organisaties actief op het gebied 
van leefbaarheid die, waar nodig, met 
elkaar samenwerken. 

De	Dorpsraad	Kronenberg,	met	8	leden	
en	al	22	jaar	actief,	is	vaak	aanjager	van	
bepaalde	initiatieven	in	het	dorp	waarbij	
meestal,	om	meer	draagvlak	te	creëren,	
een	werkgroep	wordt	gevormd	bestaande	
uit	betrokken	inwoners	en,	indien	nodig,	
ondersteund	door	externe	specialisten	of	
adviseurs.	Op	deze	wijze	is	in	de	afgelo
pen	jaren	o.a.	het	volgende	gerealiseerd	
in	Kronenberg:		dorpsommetje	“de	8	van	
Kronenberg	”,	een	Jeux	de	boules	baan	in	
het	centrum,		een	blauwdruk	voor	de	herin
richting	van	het	centrum	opgesteld	en	wordt	
op	dit	moment	gewerkt	aan		een	BIEB	pro
ject	(bouwen	in	eigen	beheer),	Maar	ook	is	
een	Greenteam	opgericht,	een	enthousiaste	
groep	vrijwilligers	die,	in	nauwe	samen
werking	met	de	gemeente,	grote	delen	van	
het	groen	onderhoud	in	het	centrum	van	
Kronenberg	voor	hun	rekening	nemen.		
Op	dit	moment	werkt	de	dorpsraad	samen	
met	bewoners	aan	het	DOP	3,	een	volgende	
update	van	het	Dorps	Ontwikkellings	
Programma	(DOP	1,	2004		DOP	2,	2008)	dat	
wederom	de	basis	zal	gaan	vormen	voor	
diverse	nieuwe	projecten	op	het	gebeid	van	
leefbaarheid	en	sociale	cohesie	in	het	dorp.	
De	Stichting	Gemeenschapsvoorzieningen	
Kronenberg	beheert	en	exploiteert	gemeen
schapshuis	en	gymzaal		De	Torrekoel,	het	

Gemeenschapshuis De Torrekoel
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kleinste	schoolkinderen	uit	Evertsoord	naar	
de	basis	school	in	Kronenberg	en	ouderen	
naar	DDV	de	Kompeniej,	Activiteitenhuis	de	
Pastorie	(een	particuliere	dagopvang),	naar	
de	dokter,	fysiotherapeut,	het	ziekenhuis,	
etc.

Kronenberg	kent	gelukkig	nog	een	uitge
breid	en	sterk	verenigingsleven	en	ook	
daarin	zijn	veel	vrijwilligers,	van	jong	tot	
oud,	actief.	Niet	alleen	in	gemeenschaps
huis	de	Torrekoel	zoals	b.v.	fanfare	Monte	
Corona	maar	ook	bij	de	SV	Kronenberg	
waarin	de	voetbalclub	en	beugelclub	ODL	
op	hun	eigen	sportaccommodatie	De	
Heesbergen	samenwerken	en	waarbij		ook	
volleybalclub	Set	Point	is	aangesloten	en	
die	voor	haar	trainingen	en	wedstrijden	
weer	onderdak	vindt	in	de	gymzaal	van		
De	Torrekoel.		Behalve	bij	de	SV	Kronen
berg	vindt	de	jeugd	van	het	dorp	onderdak	
bij	de	KJEM	(Kronenbergse	Jongens	En	
Meisjes).
Kronenberg	werkt	overigens	op	een	aantal	
terreinen	en	verenigingen	al	jarenlang	
intensief	samen	met	de	kleinste	kern	van	
Horst	aan	de	Maas,	nl.	Evertsoord	dat	zo’n	
275	inwoners	telt.	Een	samenwerking	in	
de	vorm	van	gezamenlijke	verenigingen	en	
ook	het	gebruik	van	accommodaties.	
Tenslotte	mag	niet	onvermeld	blijven	dat	
op	dit	moment	een	groep	enthousiaste	
ouders	bezig	is	met	de	verfraaiing	en	her
inrichting	van	het	Dorpsplein	/schoolplein	
met	raad,	daad	en	financieel	ondersteund	
door	de	dorpsraad	en	diverse	Kronen
bergse	bedrijven.		Uit	bovenstaande	moge	
duidelijk	zijn	dat	veel	inwoners	op	diverse	
manieren	betrokken	zijn	bij	het	wel	en	wee	
in	het	dorp	en	ook	bereid	zijn	daarvoor	
de	handen	uit	de	mouwen	te	steken	en	
met	elkaar	hierin	de	samenwerking	te	
zoeken.	Niet	voor	niets	was	Kronenberg	in	
2013	finalist	in	het	kader	van	de	Lande
lijke	Dorpsvernieuwingprijs;	een	mooi	
compliment	voor	hetgeen	in	de	afgelopen	
jaren	met	elkaar	is	bereikt.	Het	dorp	en	de		
dorpsraad	blijven	echter	niet	stil	zitten	en	
met	de	update	van	DOP	3	worden	geza
menlijk	weer	de	lijnen	uitgezet,	waar	in	de	
komende	jaren	aan	gewerkt	gaat	worden	
en	zodoende	Kronenberg	niet	alleen	een	
levendig,	maar	ook	een	leefbaar	dorp	kan	
en	mag	blijven.	

Dorpsraad Kronenberg 
Ger Janssen, Piet Selen

Eetpunt in  
De Torrekoel
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De	uitgave	van	de	Kleine	Kernen	Krant	is	mede	
mogelijk	gemaakt	door	de	Provincie		Limburg.

Colofon:
De	Kleine	Kernen	Krant	Limburg	is	een	
uitgave	van	de	Vereniging	Kleine	Kernen	
Limburg	en	wordt		verspreid	onder	de	
leden	van	de	VKKL	en	abonnees.

Redactie:
Tiny	Reijnders,	Wim	Desserjer,	
Ralph	Tangelder.

Met bijdragen van:
Moderatoren	PlattelandsParlement,		
Ben	van	Essen,	ZiE!	Einighausen,		
Pierre	Bakkes,	Harrie	Sleutels,		
Marianne	Welten,	Piet	ten	Haaf,	Dorpsraad	
Kronenberg,	Els	Dorssers	en	Bart	Janssen.

Deadline kopij:
inleveren	van	kopij	voor	de	volgende	
uitgave	uiterlijk	15	mei

Realisatie:
Weemen	Drukwerk	&	Communicatie,	
Grubbenvorst.	100%	ecoproof.

Abonnementen:
Leden	van	de	VKKL	ontvangen	de	
Kleine	Kernen	Krant	Limburg	gratis.	
Een	jaarabonnement	kost	€	20,	en	voor	
instellingen	en	overige	organisaties	€ 50,.

VKKL, 
Bemmelstraat 2, 
5961 HN Horst

T	0773978503
VKKL@synthese.nl
www.vkkl.nl

27 mei
Inspiratiebijeenkomst	NoordLimburg

04 november
Algemene	Leden	Vergadering	VKKL

14 november
Nationaal	PlattelandsParlement

28 november
LimburgLab

Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl 

Agenda VKKL 2015

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg

Twitter: @vkklimburg #vkkl

Tijdens	de	presentatie	vorig	jaar	van	de	
uitgave	een	regenboog	aan	zorgcollectieven	
in	Wittem,	hebben	zich	een	aantal	geïnte
resseerden	opgegeven	om	mee	te	denken	
over	de	ondersteuning	van	de	Limburgse	
Zorgcollectieven.	Er	is	een	platform	opge
richt	met	de	volgende	deelnemers:	ZIE!	
(Zorg	in	Einighausen),	DOP	Meers,	Zorgen	
voor	elkaar	Vijlen,	Dorpsdagvoorziening	
de	Kompeniej	Kronenberg	en	de	dorpson
dersteuner	uit	America.	Verder	zijn	bij	het	
platform	aangesloten:	medewerkers	van	de	
gemeente	Peel	en	Maas	en	de	gemeente	
Leudal	en	een		adviseur	versterking	Wmo.	
Inmiddels	hebben	er	twee	bijeenkomsten	
plaatsgevonden	en	uit	deze	bijeenkomsten	
is	naar	voren	gekomen	dat	er	behoefte	is	
aan	een	Knooppunt.	Het	Knooppunt	heeft	
als	belangrijkste	taken:	praktische	onder
steuning,	kennisdeling	en	belangenbeharti
ging	van	de	zorgcollectieven.

In	NoordBrabant	is	er	een	beweging	
gaande	van	zorgcoöperaties	en	bestaat	er	
het	platform	Zorgen	doe	je	samen.
Het	platform,	bestaande	uit	initiatiefnemers	
van	de	eerste	zorgcoöperaties,	wordt	onder
steund	door	het	Samenwerkingsverband	
Regio	Eindhoven		(SRE)	en	de	Vereniging	
Kleine	Kernen	Noord	Brabant.	
Om	kennis,	over	de	bewoners	die	zorg	en	
welzijnstaken	zelf	gaan	regelen,	te	bun
delen	en	te	ontsluiten	heeft	de	VKKL	zich	
aangesloten	bij	het	Brabantse	platform.	In	
dit	kader	zijn	er	contacten		gelegd	met	de	
zorgverzekeraar	CZ.

De	Rabobank	heeft	in	de	afgelopen	decen
nia	een	ontwikkeling	doorgemaakt	waarbij	
steeds	is	aangesloten	bij	de	belangen	van	
haar	klanten/leden	in	het	werkgebied.	Daar	
waar	vele	jaren	geleden	nog	sprake	was	van	
ongeveer	1.000	lokale	banken	in	Nederland	
zijn	dat	er	nu	ruim	100.	Grote	veranderingen	
die	voornamelijk	aansloten	bij	gewijzigde	
klantbehoeften.	In	haar	langdurig	bestaan	
hebben	de	Rabobanken,	ieder	met	een	voor	
haar	van	toepassing	zijnde	lokale	werkwijze	
en	keuze	van	doelgroepen,	invulling	gege
ven	aan	de	verbetering	van	leefbaarheid	
en	vitaliteit	van	de	leefgemeenschappen	
waarvoor	zij	opgesteld	staan.	Vele	vereni
gingen	en	initiatieven	in	de	dorpen/steden	
hebben	in	het	verleden	vaak	met	succes	een	
beroep	kunnen	doen	op	de	Rabobank	voor	
sponsoring	of	een	bijdrage.	Ook	zijn	diverse	
projecten	ondersteund	met	bijdragen	vanuit	
het	zogenaamde	winstuitkeringsfonds.	
Meerdere	Rabobanken	kiezen	er	voor	om	
een	deel	van	de	winst	toe	te	voegen	aan	
het	zogenaamde	winstuitkeringsfonds	om	
daarmee	initiatieven	van	velerlei	aard	te	
ondersteunen.	Een	aantal	lokale	banken	
kennen	zogenaamde	coöperatiefondsen	om	
initiatieven	te	kunnen	ondersteunen,	ook	op	
het	gebied	van	leefbaarheid	en	vitaliteit.		

De	Rabobank	is	niet	van	aandeelhouders	
maar	van	leden.	Elke	Rabobank	kent	ook	
een	ledenraad.	Ledeninvloed	is	essentieel	
voor	het	doen	en	laten	van	de	coöperatieve	
Rabobank.	De	leden	bewaken	en	beïnvloe
den	de	koers	van	de	bank.	De	leden	brengen	
de	buitenwereld	binnen	en	bevorderen	de	
externe	oriëntatie	van	de	bank.	Vanuit	de	
Ledenraad	is	er	veelal	ook	een	oriëntatie	op	
de	betekenis	die	de	lokale	Rabobank	heeft	in	
haar	werkgebied.		
Zoals	reeds	gezegd	kennen	meerdere	lokale	
Rabobanken	een	coöperatiefonds.	Indien	er	
binnen	de	leefgemeenschap	een	initiatief	
leeft,	waarmee	de	vitaliteit	en	leefbaarheid	
bijzonder	positief	wordt	beïnvloed,	is	het	
goed	om	in	de	mogelijke	fondswerving	ook	
te	beoordelen	of	de	lokale	Rabobank	een	
fonds	heeft	waar	mogelijk	ook	een	beroep	
op	gedaan	kan	worden.	De	criteria	waaraan	
een	aanvraag	moet	voldoen	zijn	verwoord	in	
een	reglement.	Mijn	advies	is	om	de	website	
van	de	lokale	Rabobank	te	bezoeken	en	na	
te	gaan	of	er	een	mogelijkheid	is	om	een	
(financieel)	beroep	te	doen.	

Bart Janssen,  
Penningmeester VKKL en Directeur  
Bedrijfs management Rabobank De Kempen

Oprichting 
Platform Limburgse 
Zorgcollectieven

Platform Zorgen  
doe je samen  
Noord Brabant


