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Dat is de slogan die de gemeente 
Beesel gebruikt. En niet zomaar. 
Deze is geïnspireerd op de bijzonder 
actieve gemeenschap. Naast de vele 
verenigingen en organisaties, zijn 
ook veel inwoners zich bewust van de 
betekenis van het woord ‘samen’. Zij 
doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. In 
deze krant staan veel voorbeelden van 
hoe wij het in onze gemeente allemaal 
gewoon samen doen. Laat u inspireren!

We doen 
het 
gewoon 
samen!

Gewoon Samen, Samen Thuis
Wat maakt leven in de gemeente Beesel nou zo 
mooi? Dat we ons er thuis voelen, dat we ieder op 
onze eigen manier ervaringen delen met andere 
inwoners. Dat kan variëren van een praatje met 
een dorpsgenoot tijdens het uitlaten van je hond 
of een kopje koffi  e samen op burendag. Samen 
het Draaksteken voorbereiden of een training 
geven bij de sportclub, samen naar de beachparty 
of de vastelaovend beleven.
Dat soort activiteiten steunen op de inzet van 
vele inwoners. Zij zetten zich in om onze vereni-
gingen, dagbestedingen, evenementen en veilig-
heid te organiseren. Het plezier, de ontmoetingen 
en het delen van ervaringen die dat met zich 

meebrengt geven een warm gevoel in een leven-
dige gemeenschap. Daar mogen we allemaal van 
genieten. 

Steeds meer is er oog voor mensen waarvoor 
meedoen niet vanzelfsprekend is. Veel inwoners, 
vrijwilligers en professionals zetten zich in om ou-
deren, mensen die eenzaam zijn of een beperking 
hebben, jongeren met een ontwikkelingsachter-
stand en mensen met een afstand tot de arbeids-
markt actief te betrekken bij de gemeenschap. 
Gelukkig maar, want we kennen allemaal wel 
iemand die dat extra zetje in de rug nodig heeft 
en zijn vaak bereid om dat te geven.

Lees verderop in deze krant het verhaal van 
Suraya en Wies. Mede doordat Wies er was toen 
Suraya met haar gezin in Reuver kwam wonen, 
kon Reuver haar nieuwe thuis worden. 
Samen creëren we een thuisgevoel, maar zeker 
ook een veilig gevoel. Daarvoor is gewoon ‘hallo’ 
zeggen op straat al een mooi gebaar. Er zijn ook 
ruim honderd inwoners uit de gemeente Beesel 
die regelmatig in actie komen wanneer iemand 
getroff en wordt door een hartstilstand. Lees maar 
eens het bijzondere verhaal van Frits Kierkels 
en Dorlie Thönissen, die samen met vele andere 
burgerhulpverleners dag en nacht klaar staan om 
mensen in nood te helpen.

En wie heeft er geen mooie (jeugd)herinneringen 
aan Zwembad de Bercken? Dankzij de inzet van 
de vele vrijwilligers kon dit door sluiting bedreig-
de zwembad 20 jaar geleden open blijven en kan 
de huidige generatie nog altijd prachtige zomers 
vieren in onze eigen gemeente.
 
Soms lijkt de inzet van deze mensen vanzelf-
sprekend. Dat is het allerminst. Deze krant is niet 
alleen inspirerend, maar uitdrukkelijk ook een ode 
aan eenieder die zich op welke manier dan ook, 
inzet om van onze gemeente gewoon een thuis 
te maken.

Wmo
Het doel van de Wmo is: iedereen kan 
meedoen in de samenleving. Soms 
geholpen door familie of vrienden, waar 
nodig met steun van de gemeente.

Jeugd
In de jeugdzorg praten we met jongeren 
en hun omgeving. We kijken naar wat goed 
gaat en waar ondersteuning nodig is van 
iemand uit de eigen omgeving en/of een 
professional.

Participatie 
De invoering van de Participatiewet 
betekent dat de WWB, de WSW en de 
Wajong zijn samengevoegd. Uitgangspunt 
is: ‘iedereen doet mee’.
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Ideeënbus Pro Vita 
Burgerparticipatiegroep Pro Vita behartigt 
de belangen van onze inwoners voor 
goede en betaalbare zorg. Praat mee 
en deel uw ervaringen en wensen in de 
ideeënbus in Pro Vita.

Veilig thuis 
Een veilig thuis voor iedereen. Voor het 
doen van een melding, vragen van (vrij-
blijvend) advies en voor hulpverlening 
voor uzelf en uw omgeving: 0800 - 2000 en 
www.vooreenveiligthuis.nl

Sint Lucia in 
Basisschool het Spick
Sint Lucia is verhuisd! Op woensdag 2 sep-
tember trok het wijksteunpunt in bij basis-
school het Spick in Beesel. Oud en jong in één 
gebouw, grootouders en kinderen die elkaar 
enthousiast begroeten. Coördinator Moniek 
Hebben: ‘Het is heerlijk! De eerste dag kwamen 
er al kinderen op bezoek om samen met 
een van onze bezoekers een boekje te lezen. 
We hebben hier meer ruimte. Dus nieuwe 
bezoekers en extra vrijwilligers zijn meer dan 
welkom!’ Het biedt ook kansen om makke-
lijker aan te sluiten bij de activiteiten van de 
ouderenvereniging die óók in het schoolge-
bouw plaatsvinden. De openingstijden en 
het programma zijn verder hetzelfde: iedere 
maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 uur 
tot 16.30 uur. 

Beesel in de top 10 
minste bijstandsgroei
Landelijk is de bijstand met 6,25% gestegen. 
De bijstandsgroei in de gemeente Beesel is 
gedaald met 4,8%. Hiermee scoort Beesel 
een top tien plaats van kleine gemeenten in 
Nederland. Hoe dat kan? Waarschijnlijk door 
de persoonlijke begeleiding op maat door de 
klantmanagers van mensen met een uitke-
ring, de focus op fraude met uitkeringen en 
de prima samenwerking met het plaatselijke 
bedrijfsleven. 

Uitgangspunt is altijd het denken in mogelijk-
heden. De mogelijkheden van de uitkerings-
gerechtigde in de zoektocht naar werk, maar 
ook de mogelijkheden van plaatselijke bedrij-
ven als het gaat om werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daar investeert Beesel in. Naast goede contac-
ten past de gemeente Beesel het principe van 
social return of investment toe bij aanbestedin-
gen: projecten worden uitgevoerd met een 
bepaald aantal inwoners met een uitkering en/ 
of beperking. Zo werken we samen aan werk!

Herindicaties 
Iedereen met een zorgindicatie uit 2014 of  
eerder, kreeg en krijgt dezelfde zorg tot  
uiterlijk 31 december 2015. Het is een over-
gangsjaar. Het jaar dus waarin alle mensen 
met behoefte aan ondersteuning vanuit de 
Jeugdwet of de Wmo in gesprek gaan met de 
gemeente over begeleiding in de toekomst. 
Veel gesprekken zijn inmiddels gevoerd.  
Het doel van de gemeente Beesel is om in sa-
menspraak te kijken naar een passende oplos-
sing. Tot nu toe naar tevredenheid van zowel 
inwoners als gemeente. Mensen met een 
indicatie die nog geen gesprek of uitnodiging 
hebben gehad, krijgen dat binnenkort. 

2 | Verhalen uit de gemeente

Stichting Zwembad de Bercken 20 jaar!

Het is echt òns zwembad

Maurice Storm, Margriet Blokland en Annemie 
Geelen zorgen samen met zo’n 220 (!) andere 
vrijwilligers dat zwembad de Bercken elke zomer 
open is. En niet alleen open; het is er veilig, toe-
gankelijk en vooral ontzettend gezellig!

Van de ondergang gered
Het zwembad dreigde te sluiten, in 1995. Maar 
daar stak toenmalig wethouder Hans Wenting 
samen met de initiatiefgroep ‘Behoud Zwembad 
de Bercken’ en 240 spontaan gemelde vrijwil-
ligers een stokje voor. Margriet Blokland was één 
van hen: ‘Ik dacht: het zal toch niet zo zijn dat het 
gesloten wordt… Dat was een reden om fanatiek 
te worden.’ En zo is Margriet 20 jaar later nog altijd 
toezichthouder. Aan het water heeft Maurice 
Storm ook wel eens gestaan nadat hij twee jaar 
geleden na de zoveelste oproep voor vrijwilligers 
dacht: ‘probeer maar gewoon’: ‘Dat is niet zo mijn 
plek. Ik doe de horeca, dat past het beste bij mij.’

Echt samen
Er zijn verschillende commissies actief: waterbe-
heer, techniek accommodatie, horeca & vrijwil-
ligers aangelegenheden, vrijwilligerswerving, 

abonnementen, activiteiten en ICT. Annemie 
Geelen is als bestuurslid verantwoordelijk voor 
de PR: ‘Eigenlijk runnen we gewoon een bedrijf 
en hebben we veel kennis van zaken. Dat dat met 
vrijwilligers is, is een mooie uitdaging. De groep 
is heel gemêleerd: jong, oud, al lang vrijwilliger 
of niet, mensen die snel zijn en mensen die meer 
tijd nodig hebben. En het gaat allemaal samen.’ 
Daar stuurt het zwembad op door ook mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een plekje te 
geven in het team en boven alles door aandacht 
te hebben voor de vrijwilligers. Maurice: ‘Toen ik 
begon voelde ik me meteen welkom. Ik leerde wat 
ik moest leren van iemand die het al lang doet. 
Dat vond ik heel fijn. En inmiddels heb ik de EHBO 
cursus gedaan. Op mijn werk zijn ze daar ook blij 
mee; het staat goed op mijn CV.’ Annemie: ‘Er zijn 
zelfs mensen waarbij het vrijwilligerswerk hier 
heeft bijgedragen aan het vinden van een baan!’

Publiciteit
Het zwembad is afgelopen zomer veel in het 
nieuws geweest. Het lijkt dus alsof het een bijzon-
der zwaar jaar was. Annemie: ‘Natuurlijk was het 
vervelend, maar eigenlijk is er niks gebeurd dat 

we nog nooit hadden meegemaakt. Het kreeg 
alleen veel aandacht. Daar zijn we uiteindelijk 
sterker uitgekomen.’ Margriet: ‘De vrijwilligersbij-
eenkomst vlak erna was enorm drukbezocht. Het 
heeft echt wel iets opgeleverd. Naast de saamho-
righeid hebben we nu ook de veiligheidscamera 
die we al jaren wilden hebben.’

Allemaal vrijwilligers
Het zwembad draait volledig op vrijwilligers.  
Van mensen die een dagje klussen aan het begin 
van het seizoen tot mensen die de kassa, planning 
en activiteiten verzorgen. Annemie: ‘Alles is goed. 
Als iemand eens in de twee weken komt zijn we 
daar blij mee, net als met iemand die drie keer 
per week kan komen.’ Alle vrijwilligers werken 
gezamenlijk aan dat ene doel. Margriet: ‘We willen 
dat iederéén zich welkom voelt. Mensen worden 
welkom geheten door vrijwilligers die ze kennen. 
En we houden de prijzen van entree en horeca 
heel laag, zodat het bad voor iedereen bereikbaar 
is. Daar moeten we zuinig op zijn.’

Ook vrijwilliger worden? Meld u dan via  
info@debercken.nl

samen met De Bercken

Vlnr: Margriet Blokland, Maurice Storm en Annemie Geelen.

Sensoor luistert altijd
Iedereen heeft wel eens de behoefte om over een 
persoonlijke vraag te praten. Vaak kan dat met men
sen in uw omgeving, maar er zijn momenten dat 
bijvoorbeeld angst, schuldgevoelens of schaamte 
in de weg staan om het onderwerp openlijk te 
bespreken. Soms ontbreekt de omgeving om erover 
te praten gewoon. 
Dan is er Sensoor. Daar zitten 900 opgeleide vrijwil
ligers dag en nacht klaar voor wie anoniem wil 
praten. Ze denken aandachtig met u mee, in een 
gesprek van mens tot mens.  
Landelijk zijn in 2014 ruim 250.000 gesprekken 
gevoerd. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat 

Scootmobielroute 
Het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform 
(GGB) heeft op initiatief van Dhr Stef Backus 
een voor scootmobiel en elektrische rolstoel  
geschikte route gemaakt. Deze is verkrijg-
baar bij de VVV en Herberg de Bongerd. 

Samen feesten
Events4You organiseerde deze zomer 
feesten met rolstoelpodium en -toilet en 
voor jongeren onder de 18 een alcoholvrij 
gedeelte, zodat iedereen gezellig en veilig 
mee kon feesten.
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Wandelen
Voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers organiseren vrijwilligers 
van het Alzheimercafé elke maandag van 
14.00-15.00 uur een wandeltocht. 
Startpunt is Brasserie Bösdael.

Veilig thuis 
Een veilig thuis voor iedereen. Voor het 
doen van een melding, vragen van (vrij-
blijvend) advies en voor hulpverlening 
voor uzelf en uw omgeving: 0800 - 2000 en 
www.vooreenveiligthuis.nl
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Het is echt òns zwembad

sterker uitgekomen.’ Margriet: ‘De vrijwilligersbij-
eenkomst vlak erna was enorm drukbezocht. Het 
heeft echt wel iets opgeleverd. Naast de saamho-
righeid hebben we nu ook de veiligheidscamera 

Van mensen die een dagje klussen aan het begin 
van het seizoen tot mensen die de kassa, planning 
en activiteiten verzorgen. Annemie: ‘Alles is goed. 
Als iemand eens in de twee weken komt zijn we 

gezamenlijk aan dat ene doel. Margriet: ‘We willen 
dat iederéén zich welkom voelt. Mensen worden 
welkom geheten door vrijwilligers die ze kennen. 
En we houden de prijzen van entree en horeca 
heel laag, zodat het bad voor iedereen bereikbaar 

Wies Rutten en Suraya Husianzuda
‘Het gaat om het 
menselijke’
Het was Wies Rutten die op het perron stond toen 
Suraya Husianzuda, haar man en hun twee kleine 
kinderen ruim 15 jaar geleden uit de trein stapten. 
Het gezin was eerder die dag vanuit het asielzoe-
kerscentrum in Veenendaal vertrokken. In het on-
bekende Reuver stond Wies klaar om het gezin op 
te wachten, welkom te heten en vooral wegwijs te 
maken. Suraya: ‘We waren toen zo dankbaar dat 
ze er was. Nog steeds, dat gaat nooit weg.’ 

Coaching
Het gezin kreeg ongeveer één jaar coaching van 
Wies Rutten. Dat zat hem vaak in ogenschijnlijk 
vanzelfsprekende dingen. Suraya: ‘Wij kregen in 
Afghanistan zelden post, hier stápels. Belangrijke 
brieven, maar ook reclame.’ Wies: ‘Ja, dat sorteer-
den we samen. Maar ik hielp ook met meubels 
kopen, uitleggen welke winkel bijvoorbeeld 
huishoudelijke spullen verkoopt en de telefoon-
aansluiting. Ze konden me altijd bellen en ik 
deed het heel graag. Jullie zullen het best zwaar 
hebben gehad in zo’n vreemd land, maar ik heb 
jullie nooit horen klagen.’ Suraya: ‘Het was soms 
wel moeilijk, maar we kwamen uit een onveilige 
situatie. Hier konden we rustig slapen en onze 
kinderen waren veilig. Dan is het goed.’ 

Thuis
Suraya: ‘Natuurlijk mis ik Afghanistan. Zoals ik het 
uit mijn jeugd ken is het weg. Het is er al zo lang 
oorlog. Het is niet mijn keuze geweest dat het er 
zo onveilig werd dat we weg moesten. En ik ben 
blij en dankbaar dat ik hier in Reuver een nieuw 
thuis heb kunnen vinden. Voor ons en onze drie 
zonen. Eén zit nog op school, de andere twee 
studeren. Zodra mijn man mocht werken is hij aan 
de slag gegaan. We hebben ons huis inmiddels in 

kunnen richten met eigen meubels. We wonen in 
een fi jne buurt. Ik werk al jaren als vrijwilliger bij 
peuterspeelzaal Pinkeltje en heb nog een tijdje bij 
zwembad de Bercken gewerkt. Ik heb het gevoel 
dat ik bijna iedereen in Reuver ken. Dat is heerlijk.‘ 

Vrouwen van betekenis
Jaren geleden heeft Suraya het stokje van Wies 
overgenomen als vrijwilliger bij Vluchtelingen-
werk. Voordeel is dat ze Farsi spreekt: ‘Momenteel 
heb ik geen gezinnen, maar de apotheek en 
huisartsen hebben mijn nummer als er iets ver-
taald moet worden.’ Wies: ‘Wij moesten echt met 
handen en voeten praten. Als ik in China terecht 
zou komen en de taal nog niet zou spreken, hoop 
ik ook dat er iemand voor mij is. Het mooiste zou 
zijn als er voor elk gezin één coach is. Het gaat om 
het menselijke. Dat is belangrijk.’

Een vriendelijk knikje op 
straat
Nog altijd komen mensen die gevlucht zijn voor 
geweld in hun eigen land naar Nederland. De ge-
meente Beesel heeft de opdracht om vluchtelin-
gen met een verblijfsvergunning (statushouders) 
onderdak te bieden. Met Woongoed 2-Duizend is 
afgesproken dat er huizen beschikbaar zijn. Stich-
ting Wel.kom begeleidt statushouders bij hun 
huisvesting binnen de Beeselse gemeenschap. We 
kunnen allemaal bijdragen om het huis een nieuw 
thuis te laten zijn. Dat zit ‘m al in een vriendelijk 
knikje op straat. Wilt u meer doen? Graag! U kunt 
helpen om deze gezinnen te ondersteunen om 
hun weg in onze samenleving en hier een nieuw 
thuis te vinden. Neem voor meer informatie con-
tact op met Sanaz Esmati van Stichting Wel.kom: 
s.esmati@welkom.nu. 

Hart voor Beesel
Ze zijn ‘min of meer per ongeluk’ bij elkaar uitgekomen, Dorlie Thönissen en Frits Kier-
kels. Inmiddels zijn ze al een aantal jaren de kartrekkers van de Burgerhulpverlening in 
Beesel. Burgerhulpverleners hebben de cursus reanimeren en een instructie over Hart 
voor Beesel gevolgd en zijn aangemeld bij Hartslag nu. Wanneer er op maximaal 1000 
meter van hun woning een 112-melding is gedaan, krijgen ze een sms-bericht. Wie in 
de gelegenheid is gaat een AED halen en spoedt zich naar het opgegeven adres. Daar 
verzorgen ze de reanimatie met als doel om de persoon in kwestie in leven over te kun-
nen dragen aan het ambulancepersoneel. Enthousiast, kundig en bescheiden, zo praten 
ze over hun vrijwilligerswerk. En vol anekdotes, want die zijn er ook.

Het begin 
Toen iemand uit één van de gymgroepen die Dorlie begeleidt na een hartaanval was 
gered door buurtgenoten, realiseerde ze zich hoe belangrijk het is om te kunnen reani-
meren. Dorlie: ‘Dus heb ik Frits gevraagd om alle mensen van MBvO (Meer Bewegen voor 
Ouderen) op te leiden. Leiding èn deelnemers. Het waren 124 mensen tussen de 55 en 75 
jaar.’ Frits: ‘Ik werk bij Prorail Incidentenbestrijding als EHBO-docent. Ik had de faciliteiten 
en dacht: dit heeft nog nooit iemand gedaan, ik doe het!’ Het bleek een schot in de roos. 

Een goed fundament
Frits: ‘De gemeente Beesel zocht vrijwilligers voor Hartslag nu, het netwerk van burger-
hulpverleners die opgeroepen kunnen worden in een noodsituatie.’ Dorlie: ‘En wij 
hadden al veel mensen opgeleid.‘ Vanaf dat moment bouwen ze de fundering die ze 
graag willen leggen. Ze sluiten met veertig opgeleide vrijwilligers aan bij Hartslag nu. 
Ze ontwikkelen de (vervolg)cursus, met een erkend certifi caat van het Oranjefonds. De 
gemeente ondersteunt administratief en budgettair. Frits en Dorlie trekken ondertussen 
met volle inzet de steeds beter rijdende kar. Ze benaderen verenigingen om nieuwe cur-
sisten te werven. Ze initiëren een maandelijkse AED-controle. Zij zorgen dat er mensen 
inspringen als ze wegvallen. Dat de burgerhulpverleners een waarderingsavond hebben 
waarin ze elkaar kunnen ontmoeten. En ze springen zelf regelmatig op de fi ets als er 
sprake is van een melding. Als twee van de inmiddels 130 burgerhulpverleners. 

Elkaar helpen 
Natuurlijk valt een melding wel eens zwaar. Maar zelden op het moment zelf. Frits: ‘Dan 
handelt iedereen gewoon. Mensen die aankomen pakken hun rol. Dat hoeft niet altijd 
het reanimeren zelf te zijn. De vierde die komt gaat bijvoorbeeld aan de deur staan om 
de ambulance op te vangen, brengt de hond weg of blaast een kaarsje uit dat nog staat 
te branden.’ Dus ook als het reanimeren zelf een hoge drempel lijkt kan het nuttig zijn 
om bij Hartslag nu te komen? Dorlie: ‘Ja, er zijn verschillende taken en er zijn altijd men-
sen bij om te helpen. Dat is ook een belangrijk deel van de cursus: ondersteun elkaar.’ 

Meedoen?
Dat kan! Wie in het bezit is van een reanimatie diploma kan zich aanmel-
den. Anderen kunnen eerst de cursus volgen. Mensen die graag burger- 
hulpverlener willen worden maar nog geen reanimatie diploma hebben, 
kunnen contact opnemen met de gemeente. 

Kartrekkers Burgerhulpverlening

Sensoor luistert altijd
Iedereen heeft wel eens de behoefte om over een 
persoonlijke vraag te praten. Vaak kan dat met men-
sen in uw omgeving, maar er zijn momenten dat 
bijvoorbeeld angst, schuldgevoelens of schaamte 
in de weg staan om het onderwerp openlijk te 
bespreken. Soms ontbreekt de omgeving om erover 
te praten gewoon. 
Dan is er Sensoor. Daar zitten 900 opgeleide vrijwil-
ligers dag en nacht klaar voor wie anoniem wil 
praten. Ze denken aandachtig met u mee, in een 
gesprek van mens tot mens.  
Landelijk zijn in 2014 ruim 250.000 gesprekken 
gevoerd. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat 

voorop. Het gesprek is anoniem en vertrouwelijk 
en echte aandacht staat centraal. 24 uur per dag 
is Sensoor bereikbaar voor een luisterend oor per 
telefoon (0900-0767), e-mail en dagelijks van 09.30 
uur tot 12.30 uur, van 14.00 uur tot 17.00 uur en tus-
sen 19.30 en 22.30 uur per chat. U kunt voor meer 
informatie kijken op www.samenmetbeesel.nl of 
rechtstreeks op www.sensoor.nl.

Ook als het fi nancieel moeilijk is…
Een eigen netwerk van vrienden en kennissen is 
van essentieel belang om het fi jn te hebben. Naast 
school, werk en buurt zijn verenigingen een belang-
rijke ontmoetingsplaats. En een plek waar kinderen 
en jongeren daarnaast nog leren om bijvoorbeeld 
samen te sporten, muziek te maken of te overleven 
op scoutingkamp. 
Soms wil iemand wel sporten, in de zomer lekker 
naar zwembad de Bercken of mee op kamp, maar 
is het fi nancieel niet mogelijk. Dan is bijzondere 
bijstand misschien een oplossing. Of een fonds 
zoals het Jeugdsportfonds. Het gaat daarbij om een 
rechtstreekse fi nanciële tegenmoetkoming voor 

contributie en eventuele benodigdheden. Want 
gewoon samen betekent ook dat we als gemeente 
willen ondersteunen als het fi nancieel moeilijk is om 
mee te doen. Neem voor vragen gerust contact op: 
077 474 9292.

Gewoon samen
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn 
onmisbaar. U kunt iemand bedanken via de 
waarderingsactie. Opgaveformulieren ver-
krijgbaar in o.a. Prov Vita en gemeentehuis.

een voor scootmobiel en elektrische rolstoel 

243/153/0

148/79/49

samen met Wies en Suraya
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Samenlevingsloket

Ondersteuning
(Backoffi  ce)

Gemeente Beesel

Gezinscoaches

Sociaal wijkteam

team Werk en inkomen

Uitgave
Gemeente Beesel, 2015

Opmaak en druk: 
Weemen Drukwerk & Communicatie.

Oplage 
7000 stuks, huis aan huis verspreid in de 
gemeente Beesel.

Bemoeizorg
Maakt u zich zorgen over iemand op het 
gebied van bijvoorbeeld zelfverzorging, 
psychische problemen of verslavingspro-
blematiek? Dan kunt u contact opnemen 
met Rik Korsten: 06 24 35 69 95.

4 | Inspiratie

De afgelopen tijd gingen we wekelijks de 
straat op om mensen te vragen: wat be-
tekent ‘gewoon samen’ voor u als inwoner 
van de gemeente Beesel? En eigenlijk had 
iedereen wel een persoonlijke invulling van 
‘samen’. Van het gevoel er niet alleen voor 
te staan tot het samen werken aan een 
mooi evenement. 

In één van deze toevallige ontmoetingen 
troff en we mevrouw Mieke Dols. Zij vertel-
de dat ze in een gezellige buurt woont. Aan 
de rand van Off enbeek viert ze samen met 
de buren jaarlijks burendag onder de over-
kapping en bezoeken ze elkaars verjaardag. 
Èn ze maken met z’n zessen de groenstrook 
tussen de Lidl en het station schoon. Mieke 
Dols: ‘We hebben een prikschema. Twee 
aan twee maken we het wekelijks schoon. 
Met een prikker, een grote plastic zak en 
handschoenen, want af en toe komen we 
ontzettend vieze dingen tegen.’ Meestal is 
ze met haar buurvrouw, maar vandaag is ze 
met buurman Jozef Schaeff er aan het werk. 
Hij heeft er plezier in: ‘Het is gezellig, ja. En 
eigenlijk een kleine moeite. In tien minuten 
zijn we wel klaar. Dan hebben we de zak 
ook vol.’ ‘Nou,’ zegt Mieke ‘als je het goed wil 
doen dan ben je toch een half uurtje bezig.’ 
Dat willen ze, want halverwege het gesprek 
loopt Jozef weg ‘daar ligt nog een blikje!’ In 
het vorige gesprek gaf mevrouw Dols aan 
dat het de saamhorigheid ten goede komt. 
Dat blijkt wel als ze haar prikker afgeeft aan 
de buurman die de volgende keer moet. 
‘We hebben niet allemaal een prikker, daar 
doen we ook gewoon samen mee!’ 

Vragen? Neem contact op!
Samenlevingsloket
Broeklaan 4 
5953 NB Reuver
077 474 92 92
samenlevingsloket@beesel.nl
Openingstijden:
iedere werkdag 9.00 - 10.30 uur

Gemeente Beesel
Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver
077 474 92 92
info@beesel.nl
www.beesel.nl
www.samenmetbeesel.nl

SamenSpraak

samen met vrijwilligers

Luid en duidelijk
Het Alzheimercafé is een ontmoetings-
plaats waar mensen met dementie, hun 
partners, familieleden en andere belang-
stellenden elkaar in een ongedwongen 
en gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten 
en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze 
drukbezochte avonden vroegen om ver-
sterking: met een eenmalige subsidie van 
de VGZ heeft het Alzheimercafé een derde 
microfoon aangeschaft, zodat het gesprek 
nog beter gevolgd kan worden en iedereen 
de avond goed kan volgen .

Welfare
Het Rode Kruis afdeling Beesel-Reuver-
Off enbeek organiseert wekelijks met veel 
succes de Welfare: een drukbezochte mid-
dag waar mensen met uiteenlopende ac-
tiviteiten bezig zijn: spellen spelen, breien, 
handwerken, houtbewerking, knutselen, 
bijvoorbeeld.

Rijk aan dieren
DierenRijck is jaren geleden al behoorlijk 
opgeknapt door Huub Lenssen. Later 
kwamen vrijwiliigers en cliënten van PSW 
(AC Reuver) hem helpen in het dagelijkse 
onderhoud. Wethouder Bram Jacobs: ‘Het 
is een prachtig park geworden. Echt een 
voorbeeld van 1+1=3.’

Inspiratie!
Vrijwilligers zijn onmisbaar in een gemeenschap. Allemaal. Of ze nu iets groots of iets kleins doen, iets technisch of iets zorgzaams, iets voor 
ouderen, jongeren of oudere jongeren. Of het nu een persoonlijk initiatief is of aangesloten bij een organisatie. Op deze pagina staan een aantal 
initiatieven in de schijnwerpers. Dit topje van de ijsberg is een ode aan àlle vrijwilligers(initiatieven) in onze gemeente. 

Scholingsbijeenkomst 
zorgvrijwilligers
Vrijwilligerswerk in de zorg vraagt vaak om 
specifi eke kennis en kunde. Daarom organiseren 
verschillende zorgorganisaties (De Zorggroep, 
Wel.kom, Proteion, De Zonnebloem en Humani-
tas) die met vrijwilligers werken regelmatig een 
scholingsbijeenkomst. Annie Verstappen is als 
vrijwilligster bij De Zonnebloem aanwezig op de 
themabijeenkomst De kleur van taal: ‘Het is een 
interessante middag. Scholing is niet alleen goed 
voor onze gasten, ook voor mezelf.’ Gasten van 
De Zonnebloem zijn mensen met een beper-
king die vaak te maken hebben met eenzaam-
heid. Door op bezoek te gaan en activiteiten te 
organiseren probeert ze samen met haar collega’s 
‘een lichtpuntje’ te zijn. Dat is ook de missie van 
voorzitter Cor van de Kerkhof: ‘De gasten zijn het 
middelpunt. Zij hoeven alleen maar te genieten 
van de dag en ’s avonds tevreden naar huis te 
gaan. Daar doen we alles voor.’ Alles? Ja, bijna wel. 
Zoals de enquête die ze laatst hebben gemaakt. 
Om nieuwe (jongere) gasten te vragen hoe het 
programma aangepast kan worden op hun be-
hoeften. Cor van de Kerkhof: ‘De vrijwilligers zijn 
heel belangrijk. Zonder hen is er niks.’ ‘En vergeet 
het thuisfront niet,’ vult Annie aan. ‘Ook door hen 
moet het echt gedragen worden. Want als je niet 
uitkijkt gaat er heel veel tijd in zitten.’ En gelukkig 
gebeurt dat met volle overgave!

Wilskracht
De vrouwen van Stichting Wilskracht willen 
wat! In hun kringloopwinkel krijgen spullen een 
nieuw leven. Net als de vrouwen en mannen die 
in de winkel werken: zij krijgen daar een posi-
tieve stimulans na de vele geweldservaringen 
in hun leven. Degene die nog niet zo veel durft, 
krijgt begeleiding van andere vrijwilligers. Over 
gewoon samen gesproken… 

De opbrengst van de winkel gebruikt Wilskracht 
voor zelfhulpgroepen, cursussen, informatie-
bijeenkomsten en crisisopvang voor vrouwen die 
uit geweldsituaties komen. 

De winkel aan de Rijksweg in Reuver is elke 
woensdag, vrijdag en zaterdag open van 10.00 
uur tot 16.00 uur. Wie wil kan eens komen kijken. 
Wie weet vindt u net als een klant onlangs iets 
waarnaar u al dertien (!) jaar op zoek bent. U kunt 
ook spullen brengen (behalve meubels). Kleding, 
schoeisel, tassen en huishoudelijk materiaal is 
extra welkom!

‘t Muuske knutselt met
peuters in de bieb
De Reuverse kunstenares Isabella El-Hasan wil 
verbinden en ontmoetingen creëren. Onder de 
naam ‘’t Muuske’ organiseert zij knutselactiviteiten 
voor peuters en hun ouders in de bibliotheek van 
Reuver. Het is ongeveer eens in de drie weken in 
het weekend en iedereen mag zo kort en zo lang 
blijven als hij of zij wil. En gratis naar binnen. ‘Er 
moet al zo veel gepland worden, maar hier kan 
iedereen gewoon binnenlopen.’ De kennis en 
kunde komen van Isabella, de ruimte en materia-
len zijn van de bibliotheek en Bruna Reuver heeft 
materialen gesponsord. ‘Daar zijn wij erg blij mee 
en dankbaar voor! Gezien het animo zullen oudere 
kinderen binnenkort ook deel kunnen nemen.’

Zin om eens langs te komen? Of heeft u mis-
schien knutselmateriaal over? U bent altijd 
welkom! Kijk voor meer informatie op de website 
isabellaelhasan.wix.com/muuske of Facebook 
www.facebook.com/tmuuske

Koningsdag
Tot 2010 heeft Jong Nederland Off enbeek 
zich erom bekommerd, maar na die tijd is 
het nooit meer helemaal geworden wat het 
was. In 2013 en 2014 was er zelfs helemaal 
geen Koninginne-/Koningsdag. Enorm 
jammer natuurlijk voor kinderen van 
Reuver en Off enbeek. Dat vonden ook PSW, 
De Zorggroep, Wel.kom en PSW. Samen 
met een aantal vrijwilligers hebben zij in 
2015 de traditie opnieuw (en succesvol!) 
vormgegeven.

Pilot G-Bewegen op muziek
De vraag kwam vanuit PSW: is het mogelijk 
om ‘bewegen op muziek’ voor mensen met 
een beperking te organiseren? Claudia 
Smeets is sportconsulent bij Iedereen 
Kan Sporten en gaf het antwoord: ‘Onze 
opdracht is om mensen met een beperking 
de mogelijkheid te geven om te sporten. 
We werken vraaggericht en kijken regio-
naal naar welk aanbod er al in de buurt is. 
Bewegen op muziek past prima in deze 
gemeente. Annemiek Cremers verzorgt 
sinds begin september namens SV Hercules 
‘03 wekelijks de lessen in de gymzaal 
Basisschool Bösdael. We zijn met zeven 
deelnemers begonnen. Als de pilot na drie 
maanden geslaagd is krijgt het een vervolg. 
De lessen zijn prachtig en afgestemd op 
de mogelijkheden. Zowel begeleiding als 
deelnemers zijn enthousiast, dus ik heb 
daar alle vertrouwen in!‘ 

Zin om mee te sporten? Tot eind november 
is Claudia Smeets contactpersoon (claudi-
asmeets@live.nl of 06 31 78 14 17). Na de 
pilot gaat de aanmelding via SV Hercules 
’03: 

Meer informatie over sportactiviteiten voor 
mensen met een beperking in de regio: 
iedereenkansporten.nl.
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