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Sedert 2013 zijn in het kerkdorp Meerlo
bewoners actief in het NaoberzorgPunt Meerlo. Met het bewonersinitiatief wil men de oude burenhulp in ere
herstellen; weliswaar in een modern jasje
en op dorpsniveau. De bewoner staat
daarbij centraal en de dorpsbewoners
helpen elkaar op vrijwillige basis, zodat er
niet meteen een beroep hoeft te worden
gedaan op de vaak kostbare professionele organisaties. Er wordt veel energie

gestoken in het zoeken van verbindingen
tussen de bewoners onderling, lokale
initiatieven en activiteiten alsook met de
professionele organisaties. En hoewel het
initiatief nu nog wordt ondersteund door
de gemeente, wordt er naar gestreefd
om binnen drie jaar onafhankelijk van de
gemeente te kunnen functioneren. In dit
artikel in vogelvlucht een overzicht van
ontstaan, werkwijze en ontwikkelingen van
het NaoberzorgPunt in Meerlo.
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Coördinatieteam
Elke maandag zijn er minimaal twee
vrijwilligers van het coördinatieteam
aanwezig om mensen met vragen te woord
te staan in het centraal gelegen Gezondheidscentrum ‘t Raadhuis in Meerlo.
Gemiddeld komt er 1 hulpvraag per week
binnen. De afhandeling van een hulpvraag
vergt gemiddeld drie gesprekken. Na de
intake van de hulpvraag volgt meestal een
huisbezoek bij de hulpvrager. In de volgende stap wordt er door het coördinatieteam bekeken welke vrijwilligers geschikt
zouden zijn om de hulpvraag op te pakken.
Als laatste stap volgt er een gezamenlijk
gesprek met hulpvrager en vrijwilliger om
te zien of een match haalbaar is.
“We stellen een top drie van namen samen
omdat niet elke hulpaanbieder zich eigent
voor elke hulpvraag”, aldus Leo Beterams,
secretaris van het NZP Meerlo.
Wanneer de hulpvraag binnenkomt middels een professionele routing is er een
extra gesprek nodig en wordt er gestart
met een gesprek tussen de professional en
het NZP - coteam.
Zorgondersteuning
Het heeft even geduurd voordat de
bewoners het NZP met vragen in het kader
van de zorgondersteuning wisten te vinden.
De eerste hulpvragen kwamen ongeveer
een half jaar na het opstarten binnen
en de eerste match werd gerealiseerd in
mei 2014. In de tussenperiode wisten de
professionele organisaties ons te vinden.
Het lukte NZP bijvoorbeeld om voor hulpvragen met betrekking tot dementie, die
bij de Zorgondersteuner al een geruime
periode open stonden, in relatief korte tijd
geschikte vrijwilligers te vinden.
Iedereen meedoen
Het viel echter op dat de hulpvragen die
het NZP bereikten voornamelijk afkomstig
waren van ouderen en mensen met een
beperking. De voorbeelden genoemd in de
eigen enquête waren daar ook vooral op
gericht. Ten onrechte naar ons later bleek,
we willen er zijn voor elke inwoner in
Meerlo met een terechte hulpvraag.
Hoewel meerdere organisaties binnen
Meerlo (denk hierbij aan kerk, KBO en
dorpsraad) vanaf het begin het initiatief
ondersteunden, is er nadien actief gezocht
naar aansluiting bij de basisschool in
Meerlo. Tijdens de periode in aanloop naar
de Kerst van 2014 zijn er bijvoorbeeld
veertien vrijwilligers ingezet om te ondersteunen bij workshops op de basisschool.
Het contact met de basisschool is gebleven
en verder geïntensiveerd. Zo is er onlangs
een prijsvraag uitgeschreven voor de
basisschoolleerlingen. Centraal thema was
naoberzorg en wat betekent meedoen voor

de leerlingen? Per klas zijn in een aantal
weken activiteiten bedacht die tot
doel hadden om zoveel mogelijk alle
Meerlonaren te laten participeren. Voor de
prijswinnaar is een bedrag gereserveerd
om de winnende activiteit ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. De winnaar is
groep vier geworden die een Meerloos
Ganzebord heeft ontworpen, waarbij
gezellige activiteiten zijn verbonden met
buren- en klussenhulp. Een onbedoeld
positief neveneffect van deze activiteiten
is dat sommige kinderen al zelfstandig op
pad zijn gegaan in Meerlo om klusjes aan
te bieden aan de dorpsbewoners. Inmiddels
is er het plan gerezen om een soort Junior
NaoberzorgPunt op te gaan richten.
Verbinden in en zelfs buiten Meerlo
Naast de verbindingen met de bewoners,
professionals, kerk en basisschooljeugd
wordt er gezocht naar aansluiting met
andere initiatieven in het dorp. Op zondag
28 juni namen meer dan 250 wandelaars
deel aan de muzikale wandeling die door
de Muziekfabriek als onderdeel van de
fanfare onder de titel “Amuzant - een
muzikale wandeling “ voor de derde keer
werd georganiseerd. Het NZP heeft voor
het tweede jaar op rij gezorgd voor huifkarren zodat ook mensen die minder goed
ter been zijn aan dit evenement konden
deelnemen. Ruim veertig mensen maakten
van die mogelijkheid gebruik. Met de huifkar gingen veel inwoners en oud-inwoners
van Meerlo mee. Voor het eerst was er dit
jaar ook de mogelijkheid voor inwoners
van Tienray om deel te nemen. Dit werd
mogelijk gemaakt door samenwerking met
het NaoberzorgPunt Tienray: KANZ. Verder

was er een groep deelnemers die gebruik
maken van de SamenUitBus uit Horst aan
de Maas. Een voorbeeld van het zoeken
naar verbindingen en het versterken van
lokale initiatieven dus.
Wonen met zorg
In Meerlo hebben we zelfs geen aanleunwoningen, laat staan dat wonen met zorg
tot de mogelijkheden behoort. Dit terwijl
het aantal alleenstaanden, dat in een te
grote woning met vaak een voor hen te
grote tuin woont, toeneemt. Neemt daarnaast de zorgbehoefte toe dan resteert uiteindelijk geen andere keus dan het dorp
te verlaten, omdat in de eigen woning
en woonomgeving veelal niet die hulp
geboden kan worden die noodzakelijk is.
Verder neemt de druk op mantelzorgers
alleen maar toe. Als we voor al deze ontwikkelingen onze ogen sluiten dan hebben
we een probleem. Om te voorkomen dat
mensen in de lastigste fase van hun leven
voor hulp- en zorgondersteuning Meerlo
moeten verlaten heeft het NZP studenten
van de HAN uit Nijmegen gevraagd om
een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren
naar de mogelijkheden van kleinschalig
wonen in Meerlo. Vooralsnog toont het
onderzoek aan dat o.a. volgens de demografische prognoses in Meerlo kleinschalig
wonen met 7 x 24-uurs zorg, ook financieel
gezien, tot de mogelijkheden behoort.
De volgende stap zal zijn om de bevolking
hierover breed te informeren en op zoek
te gaan naar draagvlak en de werkelijke
lokale vraag en behoefte.
Toename vrijwilligers
De enquête van het NZP uit eind 2013
leverde 85 vrijwilligers op. Dit aantal is
gestaag gegroeid, waarbij opvalt dat zich
steeds meer vrijwilligers melden met
een specifiek aanbod. Het is bovendien
opvallend dat de vrijwilligers, ruim een
jaar na het invullen van de enquêtelijst,
zich hierop nog steeds laten aanspreken.
Onder andere daarom is het mogelijk om
vanaf oktober a.s. een klussendienst op te
kunnen starten.
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Es de noead
ech ane man of vrouw is
door Pierre Bakkes
Liek ‘t stök van Remunj wo ich noe woon
op ‘t dörp wo ich in bön opgegrujdj?
In e paar opzichte dudelik neet, in anger
gevalle zeker waal.
In mie dörp zags se-n ederein de
gojendaag, toet de klènste kinjer toe.
Vraemdje luuj kregen ouch de gojendaag.
Kalle, ouch döks prazele, deeds se veural
mit de femielje, dien vrunj en gooj bekindje. Bekans eder plaetsken in ‘t dörp
waas good genóg veur get kal: bie de kèrk
nao de hoeames (zoea hètj die sónjese
gezónge mès ech in Mofert) mer ouch
midden op ‘t veldj es emes aan ‘t sjoefele
waas. Graadje, de lèste sjieëper oet
‘t dörp, kaldje mit alle luuj, terwiel hae zie
sjieëpersjöpke gebroekdjen es steun.
Mit de naobers hads se weer get mieër op
es mit anger luuj in ‘t dörp. Doe kindjes
natuurlik ederein in ‘t dörp. Ederen ajere
mansmiens sprooks se aan mit ‘ome’, en
eder ajer vrouw mit ‘tant’ of ‘tante’.
Allein de miensen oet de femielje krege
daonao de veurnaam te huuere: ome
Pieëter, ome Sef, tant Truke, tante Betje.
Es se good mit de naobers euverwaeg kós,
krege die ouch häöre veurnaam te huuere:
tante Greet, tante Plien, tante Jaan, tant
Mrie, ome Chris, ome Teun, ome Pjaer,
ome Lei.
Dao woren ouch naobersplichte. Es emes
doead waas, waas inèns alles geregeldj:
- de naober vannen doeaje dae korter bie
de kèrk woondje, mós de klok loeje, es
d’n doeaje euverloedj waerdje.
Det gebeurdje drie kieër achterein, mit
korte pauzes;
- de naober oet ‘t hoes wiejer vanne
kèrk aaf mós in ‘t dörp alle femielje
vannen doeaje ‘ter liek baeje’. Det is:
de femielje toet innen twieëdje graod
- omes tantes, naeven en nichte - gaon
aanzègke det dae of dae doead waas
en die miense nuuejen óm nao de
begrafenis te kómme;
- wiejer naobers móste de kis drage,
van ‘t sterfhoes nao de kèrk, inne kèrk,
en nao de mès vanne kèrk nao de kèrkhaof. Graadje waas d’n doeajegraever:
dae waas dao al veur beneump.
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Column
Naobershulp waas ouch: oethelpen es
emes get tekort kwaam. Es bie ós de
sókker op waas, zag mam: ‘Gank ‘ns
effekes nao tante Greet (of tante Plien)
óm e paar laepele sókker. Zèk waal det ze
det trök krieg!’ Dae sókker kreegs se en
det trökgaeve waas neet nuuedig.
Es e verke geslach waerdje (toet 1955
waas det gans gewuuen inne dörper)
preufdje de naobers dao ouch get van.

In klein gemeinsjappe kins se gaw
ederein, neet allein van naam, mer ouch
van aafkóms. Doe wits presies waem ouch
mer e bietje femielje van dich is, det det
lieëts se-n oppertied blieke mit vraoge
wie: ‘Wie geit ‘t nag mit de femielje?’
Of: ‘Ha vollen achternaef! Blie det ich dich
nag ‘ns zeen!’
Meh dök zat geit en ging det väöl wiejer
es allein meh mit kal.

Die naobersplich ging wiejer. In miene
jóngen tied höb ich dök zat mitgemaak
det de miensen ouch veurein zorgdje.
Dao gebeurdje natuurlik alle meugelike
versjrikkelike dinger:
- ’n jóng moder stórf in ‘t kinjerbèd en
häöre miens bleef mit ‘n deil klein kinjer
zitte;
- ’ne jónge vader stórf en zien vrouw
bleef mit ‘n deil kinjer en e boerebedrief
achter;
- ’ne boer zie paerd ging kepot (det waas
de kal; noe gaon paerd ‘doead’) en toch
mós ‘t landj bewèrk waere;
- veur kinjer mit te min verstandj, of die
mit mankementen aan ‘t lief waerdje
gebaore, waerdje bezónjer gezorg;
- ajer miense verkiensd je meh ginge
toch nag de straot op; ederein hólp die.

Ging det altied zoea ideaal in zón klein
dörper?
Natuurlik neet. Alle slechte eigesjappe
van miense zoten en zitten ouch in
miensen oet klein dörper. Dao woren ouch
femieljes die jaor in jaor oet de grótste
herrie mit ein hawwe, die zich de köp in
sloge en zich neet aankeken es ze zich
oppe straot passeerdje. Dao woren ouch
naobers die neet mit ein euverwaeg kóste.
De meiste kwesties gingen euver deile
naodet emes - veural de ajers - doead
wore.

Dao wore bekans altied miense die hólpe.
Bie Teun ging ‘t paerd kepot en de cente
veur e nuuj kome pas langsaam inne
buuers. Neet allein de naobers ploogdjen,
aegdje, mejdje en kultefaterdje, ouch de
miense die landj hawwe naeve of inne
buurt van zie landj. Teun zag later:
‘Ich hoofdjen allein mer e palmteksken op
‘t landj te staeken op Palmzónjig en
‘t landj ín te zejje!’
Harie en Lei hawwe get min verstandj
mitgekrege van Hiebaove. Zie sjoekdje
gaer door ‘t dörp op en zie zagten ederein
de gojendaag. Dem krege ze natuurlik
ouch van ederein trök. En es zie get wied
van ‘t ajershoes wore - ederein wis wo zie
woondje - dan waerdje ze oppen trökwaeg
gezatj.
De meiste miense trèkke veural veur
degene die nej bie häör zeen: veur häöre
partner, veure kinjer, veure kleinkinjer,
veur naeven en nichte, veur vrunj en
bekindje. Es se-n oet e klein dörp kums,
höbs se groeate kans des se mit die
opgesomdje miense veur ‘t half dörp
trèks. Wie kan det?

Wie is det op vandaag ane Kepel in
Remunj?
Ich zèk lang neet ederein oppe straot de
gojendaag. Waal alle bekindje, natuurlik.
Ouch klein kinjer.
Naobersplichte mit begrafenisse bestaon
neet mieë: de begraenisóngernummer
duit alles waat vreuger de naobers móste
doon.
Paerd en kuuj gaon bekans neet kepot
ane Kepel. De verzekering guuef oetkóms.
En es ‘t modern paerd, d’n trakter, kepot
is, kump ‘ne monteur. Meh dae mót waal
betaaldj waere; die naobers van vreuger
neet!
Emes helpe ploge, ègke, kultefatere,
mejje hoof neet mieë. Waem kan det trouwens nag, op vandaag?
E paar laepele sókker lieëne duis se neet
mieë. Es se mankaasje höbs, geis se gaw
nao de supermert: die is ieëwig en altied
aope…

Mer es de noead ech ane man of vrouw
is, zeen die Kepelse net zoea hertelik wie
die aaj Moferter. Emes erg krank? Gaw
effekes haer gaon, en get mitnumme.
Geit get baove de mach vanne naober,
beveurbeeldj doordet get te zwaor of te
ingewikkeldj is, dan hulps se. Emes zitj innen ozel? Effe mithelpe. En: kalle mit ein:
det is mesjien ‘t allerveurnaamste.
Volges mich zitj de werreld vol mit aaj
Moferter…
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De drie decentralisaties
4
op het gebied van zorg
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Vanuit het oogpunt van de gemeente
Benieuwd naar de gevolgen van de decentralisatie maatregelen voor de gemeentelijke organisatie hebben we twee gemeentelijke medewerkers opgezocht en hen een
aantal vragen gesteld. Michel Vogelaar is
transformatiemanager van de gemeente
Leudal. Hij is de contactpersoon van de
regionale samenwerking gemeentes,
accountmanager van de welzijnsinstelling
en projectleider van het sociaal gebiedsteam Leudal West. Ingrid van Enckevort is
werkzaam voor de gemeente Peel en Maas
als Beleidsmedewerker Sociaal
domein en is regisseur WelzijnWonenZorg.

De hele transformatie valt of staat met
gedrag en houding. Dit vormt de sleutel tot
succes. De weg er naar toe is er een van
onoverzichtelijke bochten, hobbels en het
loslaten van gebaande paden. Geen gemakkelijke opgave waarbij telkens een balans
gezocht moet worden tussen resultaten
op korte termijn (bijvoorbeeld inzicht in
budgetten) en de lange termijn (gewenste
gedragsverandering).
Het voelt momenteel vrij chaotisch in een
zoektocht naar verandering. Maar er is ook
een spreuk die luidt dat alle grote veranderingen voorafgegaan worden door chaos.

Wat is er te merken van de invoering van
de decentralisaties in de gemeente?
Michel: Er is nog weinig verschil te merken
wat betreft maatregelen als gevolg van de
nieuwe regelgeving vanuit de Wmo.
Het anders werken en anders invullen is een
proces dat tijd vraagt, en doordat veel praktische zaken nog ingeregeld moeten worden
(zoals systemen, facturering e.d.) ligt hier
momenteel wegens tijdgebrek niet de focus
op. De benodigde transformatie komt moeizaam op gang, waarbij het dagelijks zoeken
is naar mogelijkheden en onmogelijkheden.
Veel tijd gaat zitten in afstemming.
Eén van de vernieuwingen binnen het
sociaal domein is het op proef werken met
een sociaal gebiedsteam in vijf kernen van
de gemeente Leudal. Het sociaal gebiedsteam bestaat uit een maatschappelijk
werker, wijkverpleegkundige en een opbouwwerker. Bewust is vanuit flexibiliteit en
deskundigheid gekozen voor deze samenstelling. Het gebiedsteam voert de gesprekken bij een Wmo-melding. Gemeentelijke
“bemoeienis” is er alleen nog bij de formele
afhandeling van de aanvraag. Zeg maar de
controle op volledigheid van stukken en het
daadwerkelijk versturen van de beschikking.
Gemeenten worden geconfronteerd met
megabezuinigingen. De grote onzekerheid
over de toereikendheid van budgetten in het
kader van de decentralisaties daarbij nog
niet eens meegenomen. Vanuit financieel
perspectief wil je de ondersteuningsvraag
zoveel mogelijk beperken terwijl je tegelijkertijd ook een passende ondersteuning
wil blijven bieden. Dit levert in de praktijk
spanningen op.

Ingrid: In de gemeente Peel & Maas zijn we
op het gebied van wonen, welzijn en zorg
al jaren bezig met het programma ‘Leven in
het dorp’. Hierbij staat de bewoner centraal
en de kwaliteit van leven. We hebben
sinds 2007 de huishoudelijke hulp bij de
gemeente ondergebracht en hebben er
nu de begeleiding bij gekregen. En met de
komst van de jeugdwet en participatiewet
hebben we als gemeente steeds meer
mogelijkheden gekregen. En ondertussen
blijft de samenwerking tussen de Noord- en
Midden-Limburgse gemeenten.
Centraal staat daarbij lokaal waar het kan
en regionaal waar het moet.
Daarentegen hebben we wel veel minder
financiële middelen te besteden. Waarbij
we de bewoners die ondersteuning nodig
hebben willen blijven ondersteunen.
Daarom kijken we naar andere vormen van
ondersteuning. Zo zijn er in bijna alle kernen
van de gemeente Peel en Maas dorpsdagvoorzieningen die door vrijwilligers, onder
begeleiding van een professionele kracht,
worden geëxploiteerd. Naast dat de kwetsbare burger kan deelnemen aan de dorpsdagvoorziening biedt een dorpsdagvoorziening ook een stukje ontlasting voor een
mantelzorger. De gemeente Peel en Maas
organiseert regelmatig bijeenkomsten voor
de stichtingen van de bewonersinitiatieven
om ervaringen te delen en welzijnsorganisatie Vorkmeer organiseert bijeenkomsten
voor de beroepskrachten.
De dorpsdagvoorzieningen functioneren
zelfstandig en de keuze voor een beroepskracht ligt bij de vrijwilligers. De beroepskracht kan dus worden geleverd door de
verschillende zorgorganisaties en het komt
inmiddels ook voor dat dit door een zzp’er
wordt ingevuld. Er is sprake van maatwerk
omdat elk dorp voor zijn eigen oplossing
kiest en de inzet van verschillende professionals leidt tot accentverschillen per dorp.

In de praktijk merken we dat, mede als
gevolg van de campagne ”Nederland
verandert, de zorg verandert mee”, meer
begrip en/of terughoudendheid is ontstaan
in aanvragen voor ondersteuning.

Er is in het algemeen wel een omslag nodig
in denken van de bewoners en er is een
spanningsveld omdat lange tijd vrijwel alles
kon. Bij een hulpvraag wordt er nu gekeken
naar wat is de vraag achter de vraag en ook
naar andere levensdomeinen dan waarvoor
in eerste instantie hulp wordt gevraagd.
En onderzoek je tevens wat de mogelijkheden zijn vanuit de eigen kracht van de
mensen. Vervolgens kijk je naar de mogelijkheden van het sociaal netwerk en de algemene voorzieningen, zoals de genoemde
dorpsdagvoorzieningen.
Is er een toename van
bewonersinitiatieven in de dorpen?
Michel: Vanuit historie zijn er allerlei verschillende initiatieven die bijdragen aan de
gewenste veranderingen. Bestaande voorbeelden van bewonersinitiatieven, zonder
hiermee uitputtend te willen zijn, zijn in
Roggel het NaoberzorgPunt en het Jozefhuis.
Ell heeft zijn eigen inloophuis. In Heythuysen
is het project burenhulp gestart. Enerzijds is
er een toename van initiatieven te constateren en anderzijds vindt er een doorontwikkeling van bestaande initiatieven plaats.
De bestaande voorbeelden dienen mede
als inspiratie voor de opstartende initiatiefgroepen.
De focus zal de komende tijd nog meer
komen te liggen op een vruchtbare samenwerking met de inwoners. Even los van de
ontwikkelingen binnen het sociaal domein
wordt het voor plattelandsgemeenten
steeds lastiger om (alle) voorzieningen te
continueren. Dit vraagt of noopt om een
bijdrage vanuit de samenleving. Je kunt als
gemeente best optreden als gelijkwaardige
partner en de dialoog aangaan met de
bewoners. Sleutelwoorden zijn daarbij
communicatie en het uitspreken van elkaars
verwachtingen. We hebben belang bij de
bewonersinitiatieven en kunnen hierin een
ondersteunende rol spelen middels bijvoorbeeld het opbouwwerk. De illusie moet
echter niet zijn dat alle ondersteuning met
behulp van vrijwilligers is in te vullen. Er zal
hoe dan ook in de toekomst altijd professionele ondersteuning nodig blijven.

Ingrid: We gaan door op de ingeslagen weg
waarbij zelfsturing en bewoners in de eigen
kracht zetten een belangrijk uitgangspunt
zijn. We zijn samen met de dorpen aan het
kijken of we hulp bij het huishouden op
een andere manier kunnen organiseren,
meer onder regie van het dorp. In 2016 gaan
we hiervoor pilots in Kessel/Kessel-Eik,
Koningslust en Meijel draaien.
Een ander dorpsinitiatief vindt plaats in
Meijel. De dorpsgemeenschap heeft samen
met Vorkmeer, zorgcentrum St Jozef en de
KBO onlangs de sociale kaart voor Meijel
gepresenteerd. Deze kaart beoogd het
verbinden tussen informele en formele
netwerken waardoor de betrokken partners
elkaar sneller kunnen vinden.
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Landelijk PlattelandsParlement op 14 november in Zutphen

Steeds meer dorpen willen de regie
terug. Ze pakken zelf zaken op en boeken
successen in tijden van bezuinigingen en
bevolkingskrimp. Door heel Nederland
zien we deze ondernemende dorpen; op
het terrein van zorg, van energie, vervoer,
woningbouw, maar ook kleine zaken zoals
burenhulp, speeltuin, etc. Het PlattelandsParlement 2015 biedt deze ondernemende
dorpen een podium. Door met elkaar in
gesprek te gaan over ideeën, wensen en
zaken waar we tegenaan lopen en deze
kennis te delen met Tweede Kamerleden.
Zo is de locatie een indrukwekkend voorbeeld van herbestemming van cultureel
erfgoed, het Koelhuis in Zutphen.
We bevelen deze bijeenkomst van harte
aan en hopen dat er net als andere jaren
weer een mooie vertegenwoordiging
namens onze dorpsraden en gemeenschapshuizen aanwezig is.
Programma in vogelvlucht
Het programma kent dit jaar een breed
programma: De hoofdthema’s focussen
zich op de bewonersinitiatieven op het
gebied van Zorg&Welzijn en herbestemming
van (maatschappelijk) vastgoed. Daarnaast
is er ook aandacht voor o.a. snel Internet
(glasvezel), vervoer door vrijwilligers
(o.a. de Wensbussen) en de positie van
kleine scholen. Ook zijn er workshops over
overheidsparticipatie (de rol van overheid
bij bewonersinitiatieven), het werven van
fondsen en het opzetten van een succesvol
bewonersinitiatief.
Ook voor gemeenschapshuizen
Het programma is dit jaar ook bijzonder
interessant voor gemeenschapshuizen.
Op de agenda staan workshops over WMO
en gemeenschapshuizen en het opstellen
van Dorpsaccommodatieplannen waarin
breder gekeken wordt naar behoud van
accommodaties in het dorp. En daarnaast
is er de mogelijkheden om met de mensen
achter Dorpshuizen.nl in gesprek te gaan
en je vraag te stellen.
In gesprek met Tweede Kamerleden
Het landelijke PlattelandsParlement
focust zich net als ons Limburgse PlattelandsParlement op het gesprek tussen
actieve bewoners van kleine kernen en de
politiek. Op landelijk niveau zijn dat vooral
de leden van de Tweede Kamer. In het verleden kwamen gemiddeld 10 Kamerleden
naar het landelijke PlattelandsParlement.

Ook vertegenwoordigers van o.a. zorgverzekeraars, woningcorporaties, landelijke fondsen, gemeenten en provincies
zijn vaak aanwezig. We hopen een aantal
concrete afspraken te kunnen maken met
de aanwezige Kamerleden zodat de problematiek van de kleine kernen weer hoog
op de politieke agenda komt te staan.
Met de bus naar Zutphen
Bij voldoende aanmeldingen, is er de
mogelijkheid om per bus naar Zutphen
te rijden. De bus vertrekt waarschijnlijk
vanuit Maastricht zal via A2 en A73 naar
het noorden rijden. Bij aanmelding kun
je aangeven of je gebruik wil maken van
deze bus. Aan het busvervoer zijn voor de
deelnemers geen kosten verbonden.

Wees er bij!
Meld jezelf en je collega bestuursleden
snel aan want de ervaring leert dat er
veel animo is.
Neem ook geïnteresseerde
werkgroepleden of dorpsbewoners
mee en nodig ook je wethouder uit om
mee te gaan.
Nieuwsgierig? Aanmelden kan op
www.plattelandsparlement.nl.
Ook is hier het volledige programma te
vinden.

LimburgLab 2015
28 november in Sittard
Op 28 november vindt LimburgLab 2015
plaats in Congrescentrum Fortunato in
Sittard, met als slogan: Samen sterk voor
mensen in Limburg! De derde editie van
LimburgLab staat in het teken van 8 Labs.
In deze Labs komen thema’s als vrijwilligers,
samenwerken, jeugd & jongeren, veiligheid, voorzieningen en zorg aan bod. Het
gaat hier bewust niet alleen over succesverhalen; ook problemen en knelpunten
komen uitgebreid aan bod.
Zo organiseren Spirato en Spel samen de
workshop ‘Jouw buurt, jouw talent’.
De uitdaging is om van je buurt of dorp een
gezellige plek te maken. Elkaar ontmoeten
en elkaar (leren) kennen is voorwaarde
voor een goede verhoudingen en een
gezond dorp. In de workshop worden
plannen besproken om de ontmoetingen
in de wijk te bevorderen. We hebben
voorbeelden, maar ook alle ruimte om je
eigen idee, plan, uitdaging of succes te
bespreken. Het mag gaan om werkelijke
plekken zoals een speelplek, wijkhuis of
ontmoetingstuin, maar ook om activiteiten
die het ontmoeten kunnen bevorderen.
Handen uit de mouwen en schouders
eronder, letterlijk of figuurlijk, want
denkkracht is daarin net zo belangrijk als
menskracht.
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Editie 2015:
Voor ondernemende dorpen!

Een ander voorbeeld is de workshop
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’
die wordt georganiseerd door een groot
aantal organisaties, waaronder ook de VKKL.
Er is behoefte aan nieuwe woonvormen
omdat door de nieuwe regelgeving mensen
genoodzaakt zijn langer zelfstandig te
moeten blijven wonen in een eigen dorp/
buurt/wijk. En voor sommige doelgroepen
zijn de huidige zorgwoonvoorzieningen
niet geëigend/toegankelijk. Zijn er alternatieven wanneer je niet naar een verzorgingstehuis wil? Het Mehrgenerationshaus uit Duitsland is een mooi voorbeeld
van intergenerationeel samenwonen in
een huis. In de eerste workshop staan de
presentaties en het inspireren over nieuwe
woonvormen centraal. De aansluitende
workshop biedt ruimt voor interactie en
een behoeftepeiling d.m.v. een brainstorm
met deelnemers van de workshop.
Voor meer informatie en opgeven:
www.limburglab.nl.

Plattelandscoöperatie verbindt dorp
6
met het agrarische platteland
De Plattelandscoöperatie Peel & Maas
regio vormt in Noord en Midden Limburg
actief een brug tussen boerderij en maatschappij. Vanuit deze gedachte, zet ze zich
in om de verbinding tussen dorp en platteland te verstevigingen. Zo zijn een tweetal
varkensstallen in de regio dagelijks te
bezichtigen, wordt er gewerkt aan de verfraaiing van het platteland, is er aandacht
voor duurzaamheid en natuurwaarden, en
zijn er wandelnetwerken uitgerold.
Kortom: het platteland mag gezien worden!
Plattelandscoöperatie
Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio
begon in 1995 als ‘Milieucoöperatie Peel en
Maas’, een groep agrariërs die op een proactieve manier invulling wilden geven aan
de uitvoering van de wetgeving van de overheid. In 2010 werd de naam veranderd naar
Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio, in
de volksmond ‘Plattelandscoöperatie’.
Inmiddels bestaat de Plattelands-coöperatie 20 jaar, en heeft ze meer dan 400 leden
die de visie van de Plattelandscoöperatie
ondersteunen.
Het bureau wordt gevormd door Ron
Janssen, Hanny Kuijpers en Lisa Gijsen,
aangestuurd door het bestuur met als voorzitter Anton Gijsen en secretaris
Herm Neessen.
Verbinding dorp/kern en platteland
De Plattelandscoöperatie vindt het belangrijk om verbindingen te leggen tussen agrariërs en de samenleving, de spreekwoordelijke brug tussen boerderij en maatschappij.
Want: zonder boerderij geen maatschappij,
maar zonder maatschappij ook geen boerderij! Hiervoor zijn tal van projecten en adviezen tot uitvoering gebracht. Soms meer
de nadruk op agrarisch, soms meer nadruk
op maatschappelijk. Zo zijn twee varkensstallen omgedoopt tot ‘zichtstal’, waar
bezoekers dagelijks zonder afspraak binnen
mogen lopen en (achter glas) kunnen kijken
hoe de varkens leven. Via informatie-panels
wordt hier alles over de bedrijfsvoering en
de varkens uitgelegd. Hoogtepunt is een
bezoek aan de biggenstal, waarbij de kleine
biggetjes vaak net zo nieuwsgierig zijn naar
de bezoeker, als andersom.
Zeer veelvuldig wordt er gewerkt aan de
verfraaiing en verduurzaming van het
platteland. De Plattelandscoöperatie is als
gebiedscoördinator aangesteld, om het
agrarisch natuurbeheer in goede banen
te leiden. Hierdoor wordt er bijvoorbeeld
op kansrijk grasland later dan gebruikelijk
gemaaid, om ervoor te zorgen dat weidevogels hun nesten kunnen uitbroeden.

Bij verschillende bedrijven en woningen
wordt de landschappelijke integratie en
erfbeplanting uitgewerkt in plannen die
voldoen aan criteria gesteld vanuit de
overheid. Hierdoor worden de bedrijven
en woningen aangepast aan de landelijke
stijl, zodat het gebouwde ‘opgaat’ in zijn
omgeving. Agrariërs krijgen de mogelijkheid om een bloemrijke akkerrand aan te
leggen, wat vaak leidt tot een oase voor
vlinders en een lust voor het oog. Vanuit de
Plattelandscoöperatie worden poorten geplaatst op karakteristieke plaatsen, waarin
in het plaatselijke dialect de naam van het
gebied staat gegraveerd. Deze inzet leidt

er vaak toe dat het platteland onbewust
als ‘natuurlijk’ en ‘rustiek’ wordt ervaren,
terwijl er wel degelijk hard nagedacht wordt
over de uitstraling!
Meer informatie vindt u op
www.plattelandscooperatie.nl

Succesvolle start
verenigingen Heibloem
44 Leden van verenigingen uit Heibloem
hebben zaterdag 29 augustus hard gewerkt
in de voormalige fazantenkwekerij aan
Caluna nabij Heibloem. Op deze dag en nog
drie zaterdagen in september verwijderen
ze 13.000 m2 netten uit een naaldbos. Met
dit werk verdienen de verenigingen middelen voor hun clubkas. Hier wordt invulling
gegeven aan het motto van IKL:
Alle Limburgers maken Limburg mee.

kwekerij gevestigd geweest. Om de
fazanten binnen te houden zijn hekwerken
geplaatst en netten aangebracht. IKL gaat
dit bosperceel opruimen zodat het omgevormd kan worden in een inheems loofbos.
De verenigingen uit Heibloem zorgen voor
het verwijderen van de netten. Het is zwaar
werk maar de sfeer was prima. Het werk
vorderde beter dan gedacht en bovendien
weten ze waarvoor ze werken. Een lid van
Jeugdwerk heibloem merkte op: “Als je met
twee bussen vol kinderen een dag op pad
bent, heb je bijna 1.000 euro nodig om het
vervoer te bekostigen. Dan is het fijn dat we
hier geld verdienen voor onze vereniging.”
Meer informatie:
www.ikl-limburg.nl

Samenwerking van
nagenoeg het gehele dorp
Deelnemende verenigingen zijn Activiteitencomité Heibloem, Carnavalsvereniging de
Buizers, Heemkundevereniging Heibloem,
Jeugdwerk Heibloem, Kindervakantiewerk
Heibloem en Stichting Ziteya. De coördinatie
en afstemming ligt bij de stichting Gemeenschapsraad Heibloem.
Twee bussen met kinderen,
dat kost wat hoor!
Aan Caluna, ten westen van Heibloem is
gedurende tientallen jaren een fazanten-

Al ruim 33 jaar zet stichting IKL zich
met hart en ziel in voor het behoud en
ontwikkeling van landschap, natuur en
cultureel erfgoed in Limburg. Samen met
tal van partners en circa zevenduizend
vrijwilligers is IKL in al die jaren uitgegroeid tot een uiterst belangrijke en
waardevolle speler voor het behoud van
onze waardevolle omgeving.

te bellen, te telefoneren of op straat aan te
spreken. Persoonlijk uitnodigen voor een
smakelijk verse gezonde maaltijd van twee
gangen voor maar € 7,50. Dat werkt prima!
Het sociale aspect speelt ook hier een grote
rol. Voor zowel het eten als het bewegen is
zoveel belangstelling dat er flink uitgebreid
wordt. Ook veel dank aan de plaatselijke
ondernemers die dit mede mogelijk maken.
Ook mogen we ‘Naoberhulp’ niet vergeten:
een groep vrijwilligers die bij acute problemen gratis hulp bieden als die niet door
professionals geboden wordt. En er start
ook een computercursus voor ouderen.

Portret
van een kleine kern…
Montfort, bijzonder vitaal
Montfort is een kleine, hechte gemeenschap met zo’n 3100 inwoners. Het heeft
een sterk verenigingsleven en de
inwoners,die trots zijn op hun dorp, weten
van aanpakken. Er is een aantal voorzieningen weggevallen door bezuinigingen
van de overheid: de bibliotheek is bijvoorbeeld gesloten en het muziekonderwijs
is verdwenen. In Montfort is hierover niet
geklaagd, de inwoners hebben er gewoon
nóg meer samen de schouders onder
gezet. Zo is een breed pallet aan initiatieven ontstaan. Deze dragen bij aan sociale
vitaliteit, leefbaarheid, gemeenschapszin,
woongenot, identiteit en maatschappelijke
participatie.

Basisschool
De academische basisschool De Hovenier
heeft in dit verhaal een prominente rol.
Door het samenbrengen van alle Montfortse
verenigingen is er een mooie samenwerking
ontstaan tussen die verenigingen en de
school. Voor deze samenwerking is zelfs
een missie en een visie opgesteld. Een keer
per jaar geven de verenigingen aan wat ze
willen. De directeur van de school plant dit
samen met haar team in. Dat lukt meestal.
Denk aan muziek, gymnastiek, sport,
EHBO, het Kinjer OLS, dans en zo meer.
Dit alles staat of valt met goede, gedreven
vakdocenten en kartrekkers, die door de
gemeente Roerdalen worden ondersteund.

Schouders eronder!
Het zijn allemaal zogenoemde bottomup-initiatieven. De katalysatoren waren
initiatieven rond de basisschool en het
project Montfort aan ’t roer van de gemeente
Roerdalen. Geen zware overlegstructuren,
dikke beleidsplannen of veel gedoe.
Praktische afstemming gebeurt meestal
één op één. In een kleine gemeenschap
weten mensen elkaar immers snel te
vinden. De Verenigingenraad fungeert als
formele koepelorganisatie.
Samen geven we in Montfort invulling aan
het motto ‘die van Mofert haaje euverein’,
wat vrij vertaald betekent dat we de kracht
van zelfredzaamheid inzetten voor onze
eigen gemeenschap, zowel voor volwassenen als jeugd. Daarop zijn we trots!
We hopen dat andere dorpen hier gebruik
van kunnen maken. We willen laten zien
dat er veel mogelijk is met een paar
enthousiaste kartrekkers die er hun
schouders onder zetten.

Facebook
Verder is Facebook een prachtig communicatiemiddel. Via de Facebookpagina
‘Mofert Mien Dörpke’ (ruim 1550 volgers !)
wordt veel dorpsnieuws, en oude en nieuwe
foto’s gedeeld. Kijk maar eens naar de
duizend foto’s van het onlangs gehouden
schuttersfestijn ZLF. Ook de fanfare speelt
hierop in met een zogenoemd cross-over
concert genaamd Mofert Mien Dörpke in
Concert. Dit concert, dat in december 2015
plaatsvindt, wordt georganiseerd door
meerdere muziekverenigingen, koren,
bands en solisten. Zij doen dat vrijwillig.
Ouderen
Ook voor ouderen wordt in Montfort veel
gedaan. Er zijn meerdere vrijwilligersprojecten ontstaan dankzij een fanatieke
kartrekker. Denk aan het Eetpunt en de
Kookclub en bewegen voor mensen met
een beperking. Hiervoor zijn veel inwoners
persoonlijk benaderd. Gewoon, door aan

Kasteel Montfort
Tot slot mogen we de ontwikkelingen op
en rond Kasteel Montfort niet vergeten. De
eeuwenoude kasteelruïne wordt dankzij
de jarenlange inzet van een grote groep
vrijwilligers langzaam maar zeker weer een
kasteel. Na de wederopbouw van één van
de torens is dit jaar de restauratie begonnen van grote middeleeuwse keldergewelven. Aan de zuidzijde legt Stichting
Het Limburgs Landschap het historische
tuinencomplex uit de 18de eeuw opnieuw
aan, compleet met waterlopen en een
heuse theekoepel. Vrijwilligers gaan zorgen
voor de openstelling en onderhoud. Aan de
noordzijde van het kasteel is al een evenemententerrein met permanente nutsvoorzieningen gerealiseerd, ter ondersteuning
van lokale evenementen. Daarnaast ontwikkelt Stichting Kasteel Montfort samen
met lokale partners wandel- en fietsroutes
waarmee bezoekers de mooie omgeving
rond Montfort kunnen ontdekken. Het
kasteel of een lokale horeca-ondernemer is
hierbij het vertrekpunt.
Samenwerking
Een sporthal, openluchtzwembad, meerdere verenigingslokalen, een jeugdhuis
en een senioren-recreatieruimte met open
vrijwilligersbibliotheek zijn belangrijk in
de Mofertse samenleving. Samenwerking
en sociale cohesie staan er hoog in het
vaandel.

Bestuur Verenigingen Raad Montfort
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Hoonhorst wint
8 Dorpsvernieuwingsprijs 2015
Zieuwent draagt de prijs over aan Hoonhorst

Zaterdag 26 september werd in het Achterhoekse Zieuwent de finale gehouden
van de Dorpsvernieuwingsprijs 2015.Deze
tweejaarlijkse prijs is ingesteld door de
Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
en gaat naar bewoners van een dorp die

op innovatieve wijze de leefbaarheid en
sociale samenhang in het dorp verbeteren.
Dit kwam ook in alle presentaties duidelijk
naar voren, evenals het enthousiasme en
de energie die de initiatieven binnen de
dorpen genereert.
Meijel en Montfort waren de Limburgse finalisten, maar moesten het afleggen tegen
Hoonhorst dat onder het motto “Groen,
Gezond, Gemeenschappelijk én Gezellig”
een groot aantal initiatieven in het dorp
ontplooid. Met name de dorpskachel is
een bijzonder project.
De andere finalisten waren Marken, ‘t Veld,
Bentelo, Ooltgensplaat en Heteren.
Voor meer informatie: www.lvkk.nl

van het bestuur
Tussen droom en daad
In veel dorpen en wijken zijn allerlei initiatieven ontplooid die erop zijn gericht om
de zorg kleinschaliger en dichter bij huis
te organiseren. Hierdoor kunnen mensen
langer in eigen huis of omgeving blijven
wonen is de gedachte. Dit is goed voor de
onderlinge cohesie, maar ook zorg je er in
tijden van krimp voor dat het dorp minder
snel leegloopt.
Tegelijkertijd staan de kranten al maanden
vol met berichten over de stroom vluchtelingen die vanuit het Midden-Oosten
en Noord-Afrika op weg is naar Europa.
Opvang in eigen omgeving is voor grote
groepen mensen mislukt en Europa is
op dit moment niet in staat om het grote
aanbod van asielzoekers te verwerken.
De aanmeldcentra zitten overvol door de
enorme toestroom en uit de centra vertrekken maar mondjesmaat mensen omdat
er gebrek aan woonruimte is.
Natuurlijk hebben deze ontwikkelingen
niets met elkaar te maken, maar in mijn
hoofd werd hier wel een verbinding gemaakt. Wat nu als elk dorp of wijk nu eens
allemaal een gezin of enkele vluchtelingen zouden adopteren? Natuurlijk zijn er

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

allerlei bezwaren te verzinnen waardoor
dit allemaal niet kan, maar het aardige van
burgerinitiatieven is dat die niet op blijven
hangen in de redenen waarom iets niet kan,
maar juist op zoek gaan naar de wegen
waarop het wel kan.
In veel dorpen en wijken is sprake van
leegstand. Dus plek hoeft geen probleem
te zijn. Scholen hebben behoefte aan
nieuwe leerlingen en hoe uitdagend is het
om kinderen uit een andere cultuur in de
groep te hebben. Je leert in de praktijk
van een andere cultuur in plaats van uit
boeken of via internet. Hetzelfde geldt voor
de diversiteit in het dorp zelf. Laten we 1x
per jaar bij het Eetpunt voor ouderen Fuul ,
Shoarma en Manaeesh op het menu zetten
en dit samen klaar maken met de nieuwe
dorpsgenoten.
Door het opnemen van asielzoekers in je
omgeving te zien als een verrijking in plaats
van als bedreiging en door deze te helpen
met integreren zouden er hele mooie
nieuwe initiatieven kunnen ontstaan op
gebied van samen zorgen!
Johan Hoenink

Volg de VKKL
Facebook: verenigingkleinekernenlimburg
Twitter: @vkklimburg #vkkl

Agenda VKKL 2015
04 november
Algemene Leden Vergadering VKKL
14 november
Nationaal PlattelandsParlement
28 november
LimburgLab
Kijk voor meer informatie op www.vkkl.nl

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:
Met bijdragen van: Noaberzorg
Punt Meerlo, Els Dorssers, Pierre
Bakkes, Ingrid van Enckevort, Michel
Vogelaar, Alle Postmus, Johan Hoenink,
Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio,
Verenigingen Raad Montfort.
Deadline kopij:
Inleveren van kopij voor de volgende
uitgave uiterlijk 15 november
Realisatie:
Weemen Drukwerk & Communicatie,
Grubbenvorst. 100% eco-proof.
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 077-3978503
VKKL@synthese.nl
www.vkkl.nl

