NOVEMBER 2015

Ondernemen
met de Natuur
PAGINA 3

Bergen verzetten...
Ida Basten, contactpersoon Vrijwilligerszorg Bergen

‘Ik krijg er zo veel voor terug’
U hebt de nieuwe
initiatievenkrant
in handen:
Bergen verzetten...
Natuurlijk!
Met allemaal initiatieven uit onze gemeente.
Persoonlijke verhalen, verhalen van ondernemers, mensen die iets voor anderen en
voor het dorp willen betekenen.
Een aantal ondernemers heeft samen durven
dromen. Hun dromen zijn omgezet in ideeën,
die ook nog eens werkelijkheid gaan worden.
In deze krant het motorenfestival als mooi
voorbeeld. Elkaar kennen levert veel inspiratie
op, dat is wel gebleken uit de bijeenkomsten
die de ondernemers hebben gehad.

De 64-jarige Ida Basten uit Nieuw Bergen coördineert al meer
dan twintig jaar de Vrijwilligerszorg Bergen. ‘Ik vind het erg
leuk om te doen en ik zou het niet meer willen missen. Ik krijg
er zo veel voor terug’.

‘Het belangrijkste
is dat mensen
zelf aangeven wat
ze nodig hebben’

Inwoners uit ons dorp zijn initiatiefrijk.
Het lijkt vanzelf te gaan, als vanzelfsprekend
te ontstaan. In deze krant mensen die het
heft in eigen hand hebben genomen en zich
steeds sterker voelen. Ook mensen die zich
belangeloos inzetten voor het dorp, gewoon
omdat het leuk is, energie oplevert.
We zijn onder de indruk van de kracht en
initiatieven in ons dorp. We zetten ze graag
in het zonnetje en hopen dat veel mensen
inspiratie opdoen.
We wensen u veel leesplezier en nodigen u
uit om mee te doen in ons dorp!

Bergen verzetten…

Lia Roefs en Ben Buiting

Ida zorgt samen haar collega Maria
Vloet ervoor dat mensen die ziek zijn
of een beperking hebben ondersteuning krijgen van een vrijwilliger. Die
doet mee boodschappen, biedt een
luisterend oor, gaat wandelen. Net
wat nodig is, als aanvulling op de
hulp van familie, vrienden en buren.
‘Het belangrijkste is dat mensen zelf
aangeven wat ze nodig hebben’, zegt
Ida. Daarvoor gaan ze ook bij iedere
aanvraag eerst op bezoek voor een
persoonlijk gesprek.

De bijna vijftig vrijwilligers kunnen
bijvoorbeeld ook iemand begeleiden
naar een afspraak of geven een
mantelzorger de ruimte om er even
tussenuit te gaan.
‘We bieden ook ondersteuning door
bijvoorbeeld mensen bij elkaar te
brengen die in clubjes creatief bezig
zijn of een kaartje leggen. Voor alle
dorpen in de gemeente Bergen zijn
we steeds op zoek naar vrijwilligers,
mannen of vrouwen, jong of oud.

Natuurlijk zorgen we ervoor dat
iedereen het vrijwilligerswerk kan
doen dat het beste bij hen past.
Zo kleurt vrijwilligerswerk ‘ieders’
leven’.
Wilt u meer weten over Vrijwilligerszorg? Neem dan
contact op met Ida Basten via
i.basten@hotmail.com of bel
06 52 66 94 50. Of kijk op de
website Vrijwilligerszorg Bergen.

Wethouders gemeente Bergen
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Julie Ann Janssen

In 2012 deed Julie-Ann mee aan een fotowedstrijd.
‘De eerste prijs was, naast de publicatie, ook een hele
goede fotocamera. Hiermee kon ik de kwaliteit van mijn
werk echt verbeteren’, vertelt Julie Ann. Deze positieve
feedback heeft haar geïnspireerd om aan meer wedstrijden deel te nemen en om workshops te volgen. Een
groeiproces, dat de basis heeft gelegd voor de volgende
belangrijke stap.

‘Je mag niet
opgeven!’

In 2014 kreeg Julie Ann het idee om als zelfstandig
fotograaf te werken. ‘Zo kon ik van mijn passie mijn
beroep maken. En ik kan er zelf geld mee verdienen’
zegt ze. ‘De gemeente heeft mij echt gesteund in mijn
keuze om als zelfstandig fotograaf te werken. Samen
met hen heb ik een intensief starterstraject doorlopen,
als voorbereiding op mijn toekomst als zelfstandig
ondernemer’. Sinds 1 augustus 2015 heeft Julie Ann haar
eigen bedrijfje. ‘Op dit moment word ik nog financieel
ondersteund door de gemeente, omdat mijn bedrijf zich
in de beginfase bevindt. Maar het loopt al prima’, vertelt
Julie Ann enthousiast. ‘Ik doe eindelijk wat ik echt wil
doen. Het was pittig tussendoor, maar dat was het
waard. Je mag niet opgeven, dan kun je alles bereiken!’
www.julieann-photography.nl

Julie Ann Janssen (33) uit Nieuw Bergen heeft sinds
kort haar eigen bedrijfje in fotografie, ‘Julie Ann
Photography’. Een lang gekoesterde droom. De weg
hiernaartoe was niet altijd even gemakkelijk.
Haar passie voor fotografie heeft Julie Ann in een
moeilijke periode van haar leven ontdekt. Ze werkte in
de detailhandel, maar dat gaf geen voldoening. Het
vinden van een nieuwe baan viel niet mee. ‘Zo ben ik in
de bijstand terecht gekomen’, vertelt Julie Ann. In deze
periode had zij een grote behoefte aan rust en stilte.
En fotografie gaf haar deze rust.

René van de Ven, beheerder gymzaal Afferden

‘Vergaderen is niks voor mij,
laat mij maar iets doen’
In 2014 besloot de gemeente om de
gymzalen in Afferden, Wellerlooi en
Siebengewald te sluiten. De dorpen
kregen maximaal 5 jaar de tijd om zelf
te zoeken naar alternatieven, zoals
bestaande gemeenschapshuizen. René
van de Ven uit Afferden was het hier
niet mee eens.

Al sinds jaar en dag wordt de
bibliotheek in nieuw Bergen aan het
Rembrandtplein gerund door zo’n 20
vrijwilligers uit onze gemeente. Ze
vinden het belangrijk dat er een bieb
blijft in Bergen: ‘Hier ontmoeten veel
mensen elkaar, je kunt komen lezen,
meedoen aan activiteiten, krijgt een
kop koffie en je kunt ook nog een
printje maken. Waar vind je dat nog
in Bergen?!’

‘Ik heb een zoon in groep 5 en mijn dochter gaat volgend
jaar maart naar groep 1. Ik zou het gewoon jammer
vinden als de schooljeugd zo ver zou moeten reizen om
te gymmen’, licht René toe. Zijn protest werd gehoord
door de directeur van de school en de voorzitter van het
sportpark De Alverman. Zij vroegen René of hij actief
mee wilde helpen de gymzaal te redden.

Waar zou de bieb in de toekomst het
beste passen? Over deze vraag is met
de vrijwilligers uitgebreid gesproken.
Al snel dachten ze aan MFC Den
Asseldonk. Daar komen al heel wat
mensen samen van jong tot oud.
De vrijwilligers zien kansen in de
samenwerking, bijvoorbeeld met de
computerclub, een project over
koken (kookboeken aanwezig!) met
verse producten uit de volkstuintjes.
Ook in het leren lezen en schrijven
van de Nederlandse taal voor
statushouders zien ze voor zichzelf
een rol.

Zo werd René de beheerder van de gymzaal. Hij zorgt
voor de sleutel, houdt de buitenkant netjes en dat de zaal
warm is voor iedereen die hem wil gebruiken. Waar nodig
heeft hij per mail contact met de gemeente: ‘Dat loopt heel
goed, er wordt adequaat gereageerd, van beide kanten’.
Voordat hij het beheer van de gymzaal op zich nam, had
hij nog nooit vrijwilligerswerk gedaan. Nu vindt hij het
erg leuk, ook vanwege de sociale contacten die hij door
dit werk opdoet. ‘Al dat vergaderen, daar houd ik niet
van, laat mij maar iets doen’, zegt hij glimlachend.
‘Het verbruik van gas en elektra in de gymzaal was veel
te hoog. Dit houd ik nu goed in de gaten’, vertelt René.
Hierover heeft hij ook al een aantal ideeën, net als over
het toekomstige gebruik van de zaal. ‘Meer bewegen voor
ouderen of spelletjes in de gymzaal bij kinderfeestjes
zou ik leuk vinden’, licht hij toe. Over het beheer van de
gymzaal heeft René nauw contact met het bestuur van
De Alverman. ‘Misschien in de toekomst een nieuwe zaal
bij De Alverman, voor de binnensport en de verenigingen
die nu in Iedershuus zitten. Hierin wil ik wel een rol
spelen en misschien ook weer iets betekenen voor het
beheer’, zegt René enthousiast. ‘Want dit vrijwilligerswerk is echt leuk om te doen!’.
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Vrijwilligers
denken
mee over de
toekomst van
‘hun’ bieb

Kortom, ideeën genoeg om de
nieuwe bieb nog lang in Bergen
te laten bruisen!

‘Dit vrijwilligerswerk
is echt leuk om te doen!’

Iedere dag ondernemen
met de natuur... Natuurlijk!
In drie bijeenkomsten hebben lokale ondernemers zich laten uitdagen om te dromen,
die dromen om te zetten in ideeën en die ideeën concreet te maken. Thema: Ondernemen
met de natuur. Want onze natuur is te mooi om voor ons zelf te houden, daar mogen
meer mensen van mee genieten. Dat de bezoekers ook meehelpen aan het bestaan van
onze gemeente (geld in het laatje brengen) is ook fijn.
De eerste bijeenkomst was in de
toren van Mosaique. Met allerlei
‘vreemde’ opdrachten van de begeleider van Takkenwerk werden de
ondernemers uitgedaagd om buiten
de gebaande paden te denken. Was
even wennen voor onze ondernemers. Maar ze namen de uitdaging
aan en hebben hardop gedroomd
over de kansen die de Maasduinen
biedt: een kabelbaan tussen de
Maasduinen en het Leukermeer, een
schaatswedstrijd op het Reindersmeer, enzovoorts. Inspiratie genoeg!
Voor de tweede bijeenkomst zijn we
uitgeweken naar een ondernemer in
de natuur, Golfbaan Bleijenbeek. Een
schoolvoorbeeld van een bedrijf dat
letterlijk zijn omzet verdient in de
natuur. Op deze locatie zijn de
dromen van de eerste avond verfijnd
tot een idee. Presenteren hoort er
dan ook bij.
De spirit is goed en werkt duidelijk
aanstekelijk. Ondernemers willen
elkaar blijven ontmoeten, de ideeën
verder uitwerken. Dat is gedaan in de
derde bijeenkomst, met de vraag:
‘wat heb je concreet nodig om je idee
uit te voeren’. Zo’n concreet idee is
bijvoorbeeld het motorenfestival, ook
in deze krant. Hieronder de reacties
van twee deelnemers.

Goede sfeer
Wietske Hendriks-Huigevoort is
namens Golfbaan Bleijenbeek een
van de deelnemers: ‘Ik ben razend
enthousiast over de avonden. Je
ontmoet ondernemers uit de
gemeente die ik eerst niet kende.

‘Ik ben razend enthousiast
over de avonden.’

De sfeer is goed. Iedereen durft over
de grenzen van het eigen bedrijf
te kijken en zo leren we elkaar op
een andere manier kennen. Het is
een platform dat kansen biedt voor
elkaar. De gemeente biedt het platform en ondersteuning op afroep
maar het ondernemen moet je aan
de ondernemers laten, dat gebeurt
nu.’
Wietske geeft aan dat Bleijenbeek
meer is dan golf. Het is imiddels een
paviljoen waar je terecht kunt voor:
wandelen, fietsen, ruïne, eten en
drinken, feestje en het golfmuseum
in de ambiance van Nationaal Park
de Maasduinen. Mensen bekend
maken met de mogelijkheden hier,
zowel in de regio maar ook lokaal,
is een leuke zoektocht. Het helpt

Stichting Goederenbank
Twee mannen, één missie: minder
bedeelden en kwetsbare mensen
hulp, goederen en ondersteuning
bieden.

de goederenbank is geboren. Chris
Houwen sluit zich bij Jac aan. Beide
heren zijn de drijvende kracht achter
de Goederenbank.

Het begon 2 jaar geleden, Jac van
Helden krijgt het idee om gebruikte
goederen te gaan verstrekken aan
mensen die niet de mogelijkheid
hebben om deze goederen zelf aan
te schaffen. Hij haalt spullen waar
mensen vanaf willen bij hen thuis
op en verstrekt deze goederen aan
mensen die krap bij kas zitten:

Van de woonkamer van Jac naar de
kelder van het familierestaurant,
een loods in Wanssum; de locaties
van de Goederenbank worden al
snel te klein voor het uitgebreide
assortiment. Dan besluiten Jac en
Chris dat het tijd is om een nieuwe
en grote stap te zetten. Ze willen
een volwaardige goederenbank

om daar met andere ondernemers
hardop over na te denken. Andere
invalshoeken vanuit andere sectoren
voegen echt iets toe. We ontwikkelen
bijvoorbeeld een Maasduinenpas
waar bezoekers van onze regio hun
voordeel mee kunnen doen. Zulke
initiatieven pakken we samen op.’

Rundveehouder
Rik Zeegers is rundveehouder in
Wellerlooi, werkend in en met de
natuur. Vanaf de eerste bijeenkomst
is Rik betrokken en hij had al snel
een wens:
‘Toevallig produceren wij met onze
familie op ons bedrijf voedsel.
Toevallig eet vrijwel iedereen elke
dag voedsel. Daarom is het niet
toevallig dat iedereen wel een
mening heeft over voedsel. Op

met een professionele uitstraling.
Dat betekent een groter pand,
betere locatie, andere aanpak en
goede onderbouwing. Zodat de
Goederenbank ook in de toekomst
goed blijft draaien.
De heren besluiten een beroep te
doen op de gemeente en vragen om
(financiële) ondersteuning. De
gemeente is erg gecharmeerd van het
initiatief. De Goederenbank verhuist
naar een mooie centrale locatie in
Nieuw Bergen en kan de komende
jaren rekenen op ondersteuning van
de gemeente.

verjaardagen gaat het over voedselschandalen, niet meer over hoe het
geproduceerd wordt. Ik wil graag op
nieuwe manieren uitleggen hoe ons
voedsel geproduceerd wordt’.

Foto links:
Golfbaan Bleijenbeek
Inzetje: Wietske
Hendriks-Huigevoort
Foto rechts:

Verhalen van andere collega’s werken
inspirerend: ‘Landbouw is er al
duizenden jaren. De aardappel komt
nog steeds uit de grond en de melk
komt nog steeds uit de uier. Niet echt
vernieuwend zou je kunnen zeggen,
niet echt sexy, daarom wil ik de landbouw weer sexy maken. Omdat ik
uit ervaring heb gemerkt dat als we
als boeren en tuinders onze verhalen
met passie vertellen, we dan wèl
een heel sexy verhaal hebben. Een
megastal verandert dan ineens in
een prima hotel voor koeien.’

Rik Zeegers en Lot

De Goederenbank biedt mensen
die weinig te besteden hebben de
mogelijkheid om goederen te komen
halen. Extra mooi om te vermelden
is dat bij de Goederenbank inmiddels
17 vrijwilligers werken! Zij hebben
werkstructuur, sociale contacten
en horen er weer helemaal bij.
Zij ervaren het ‘iets betekenen voor
een ander’ als iets wat ze lang niet
gehad hebben. Het mes van de
Goederenbank snijdt dus aan
meerdere kanten en dat is geweldig!
Ga gerust een keer kijken bij de
Goederenbank en laat u verrassen:
Lindelaan 17 in Nieuw Bergen.

Jac van Helden
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Buurtservice Afferden

Vrijwillige Thuisadministratie in Bergen

‘Breng je financiën
op tijd op orde’

‘Trek op tijd aan de bel
als u de financiële
administratie lastig vindt.’
Het bijhouden van persoonlijke
financiën is voor veel mensen geen
hobby. Voor sommige mensen is
het zelfs een hele opgave. Als u het
moeilijk vindt en graag op weg
geholpen wilt worden, dan is er de
Thuisadministratie. Vrijwilligers
helpen u om de financiën op orde
te krijgen.

Het aanvragen van toeslagen of
kwijtscheldingen en het betalen van
rekeningen stellen we het liefst uit
of vergeten we. Daardoor kunnen
schulden ontstaan en wordt het ene
gat met het andere gedicht. In het
slechtste scenario volgt afsluiting
van gas en elektriciteit, uithuiszetting of zelfs schuldsanering.

De Vrijwillige Thuisadministratie
van Humanitas wil graag helpen
om dit soort situaties te voorkómen.
Trek daarom op tijd aan de bel als
u de financiële administratie lastig
vindt. Er komt een vrijwilliger bij u
thuis om het samen met u op orde
te brengen. Die vrijwilliger neemt
daarvoor de tijd die nodig is. Natuurlijk blijft alle informatie bij u, de
vrijwilliger geeft geen gegevens door
aan anderen.

Aanmelden voor de
thuisadministratie is heel
eenvoudig.
Stuur een mail naar
tabergen@humanitas.nl

Zorgvragers
worden
zorgbieders!
‘Wie haalt het onkruid uit m’n tuin?’, ‘Kan
iemand mijn boodschappen komen brengen?’
en ‘Waar hebben ze een warme maaltijd voor
mij?’. De dorpsraad, huiskamer Béjèn en de
Superrr gingen aan de slag met deze vragen.
Ze bedachten ‘Buurtservice Afferden’. Mensen
uit het eigen dorp met een lichte zorgvraag
doen klein tuinonderhoud, bezorgen de boodschappen of lappen de ramen. Dit kan bij
mensen thuis, maar ook bij verenigingen.
Zorgvragers worden zorgbieders. Ze leveren
een bijdrage aan hun eigen dorp.
Gerrit Pas, beheerder van de Superrr, coördineert het project. Hij verzamelt de vragen en
zorgt ervoor dat mensen aan de slag gaan met
de klussen. Gerrit zegt erover: ‘Belangrijk is
dat mensen mee kunnen doen. Ik zie mensen
langzaam opbloeien.’
Superrr, Dorpstraat 11 in Afferden
T. 0485-531054
E. afferden@superrr.nl

Het komt samen bij Béjèn

Huiskamer in Afferden
krijgt hulp van Manuela Drissen
Huiskamer Béjèn in Afferden is de plek waar veel senioren uit Afferden regelmatig een
kaartje leggen, met elkaar eten, en al het ‘Offerse’ nieuws goed besproken wordt. Prachtig!
Maar het poetsen van de huiskamer en het serveren van de koffie werd door twee dames
van 80 en 76 gedaan, bij gebrek aan jongere vrijwilligers. Dat moest toch anders kunnen
dacht bestuurslid Lydianne Canta.
Samen met de gemeente ging ze op
zoek. Ze kwamen uit bij Manuela
Drissen. Manuela komt uit Siebengewald en is in behandeling bij de
GGZ Oost Brabant. Ze wilde graag
komen helpen, want: ‘Ik krijg een
warm gevoel bij het helpen van
de ouderen, en dat is wederzijds.
Ik krijg ook zoveel warmte van deze
mensen terug.’

Warme omgeving
We spraken ook trajectbegeleidster
Carolien Verberkt-Geraedts (FACTteam Boxmeer en werkzaam GGZ
Oost Brabant). Carolien begeleidt
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en een psychiatrische
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achtergrond. Ze vertelt dat het voor
hen heel belangrijk is dat ze in een
warme omgeving komen. En dat ze
ook iets doen wat ze leuk vinden.

Vertrouwen
’Ik probeer er altijd voor te zorgen
dat mensen in hun eigen omgeving,
zo dicht mogelijk bij huis, een plek
krijgen waar ze weer vertrouwen
op kunnen doen. Manuela krijgt
bij Béjèn de ruimte en ze spreekt
de taal van de mensen bij Béjèn.
Als je iets leuk vindt, dan krijg je
vertrouwen. Vertrouwen is de basis
om weer de kracht te krijgen die
nodig is op de reguliere arbeidsmarkt.’

De samenwerking bevalt iedereen
nu zo goed dat Manuela sinds kort
een dagje extra mee komt helpen.
Samenkomen bij Béjèn gaat dus
verder dan alleen de senioren uit
Afferden.
Op de foto zien we Manuela Drissen
samen met een andere vrijwilliger,
Ria Hoitinga, aan de slag op het
terras van Béjèn.
Via www.afferden-limburg.nl
T: 06 50 26 02 04 of (0485) 53 21 35

Robert Derwort

De man die zelf weer
achter het stuur ging zitten
Eind 2014, Robert is dan een jongeman van
32 jaar en woont in Bergen. Hij heeft veel
banen gehad, kwam tussen de banen door
vaak thuis te zitten en de problemen stapelden zich op. Er leek weinig perspectief te
zijn voor hem. Maar hij had een ook droom:
vrachtwagenchauffeur worden.
Dan komt hij van de bijstand in een
re-integratietraject bij Frien Jorissen
van Bureau Andersom. Frien en
Robert praten over werk, structuur,
het dagelijks leven, de teleurstellingen vanuit het verleden en zo komen
ze ook te spreken over de droom van
Robert, het chauffeursvak. Zodra hij
daarover praat, gebeurt er iets met
Robert. Hij gaat rechtop zitten, wordt
enthousiast en zelfverzekerd. Hij
gelooft erin. Maar hoe krijg je dat
voor elkaar...

Proefles
Ze besluiten wat zaken uit te zoeken
en Robert en Frien komen met een
voorstel bij de gemeente om de
opleiding te gaan volgen tot chauffeur CE. Een kostbare opleiding, maar
ook een opleiding met perspectief
op een baan die hem lijkt te passen
als een maatpak en waar hij al jaren

naar op zoek is. Er wordt besloten
Robert een proefles aan te bieden om
te onderzoeken of de feeling voor het
vak er is. Laat het maar zien, overtuig
ons maar!
De feeling voor het vak blijkt er te
zijn! Het enthousiasme en het
vertrouwen straalt over op iedereen
die bij zijn traject betrokken is en het
besluit valt: Robert gaat de opleiding
volgen tot chauffeur groot rijbewijs.
De gemeente financiert de opleiding
en Frien blijft Robert op de achtergrond begeleiden. Maar er is één
iemand die het echt moet gaan doen:
Robert zelf.

Afspraken
Er worden duidelijke afspraken
gemaakt over de voorwaarden en hij
start met de opleiding. Belangrijkste
voor Robert is op dat moment: Hij

‘De feeling voor het vak
blijkt er te zijn!’

heeft perspectief, zicht op een baan,
een goede toekomst, er is vertrouwen
in hem. Hij heeft het gevoel zelf
‘achter het stuur te zitten’ en zijn
eigen toekomst weer te kunnen
bepalen.

Geboren chauffeur
Vanaf de start van de opleiding
loopt de instructeur weg met Robert.
Hij blijkt een geboren chauffeur te
zijn. Hij haalt binnen de termijn van
drie (!) maanden zowel zijn C als CE
rijbewijs en krijgt bij zijn examen

de referentie mee dat er veel chauffeurs zullen zijn die een voorbeeld
aan hém zouden kunnen nemen.
Hij heeft de buit binnen en daar
mag hij enorm trots op zijn. Binnen
enkele weken, het is dan inmiddels
2015, vindt hij een baan en is hij aan
het rijden, op weg naar een stabiele
toekomst.

Robert Derwort

Een geweldig voorbeeld van iemand
die met klein beetje duwtje in de rug,
zelf enorm veel kan bereiken.

Proeven aan werk bij Taste & Go

Knooppunt van de
speerpunten
Taste & Go is het knooppunt van de smaak in Wellerlooi. Eigen producten uit Tuindorp worden
hier verkocht in de winkel en bereid in het restaurant. Maar niet alleen ondernemen met de natuur
zit Saskia Michiels en Ankie Driessen in het bloed. Ook op sociaal gebied dragen zij hun steentje bij.

U nadert
het knooppunt
VAN DE SMAAK

U nadert
het knooppunt
VAN DE SMAAK

Fijn team

Op dit moment werken er drie
inwoners uit de gemeente Bergen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
bij Taste & Go. Zij werken onder
begeleiding van Ankie in de keuken,
in de bediening of in de winkel.

Vandaag treft Melanie samen met
Mila de voorbereidingen voor het
stamppotbuffet. ‘Ik heb net een
moeilijke tijd achter de rug. Voor mij
is het heel belangrijk dat het klikt
met de mensen waar ik mee werk.
Ik zei net nog wat voor fijn team we
hebben.’, vertelt ze.

Achtergrond
Ankie vertelt dat de mensen allemaal hun eigen verhaal meebrengen.
Hieraan besteedt ze veel tijd. ‘Het
is belangrijk om met de mensen te
praten, zodat je hun achtergrond
leert kennen en weet wat ze leuk
vinden.’

We spreken Melanie Jacobs. Melanie
werkt iedere maandag- en donderdagochtend bij Taste & Go. Ze woont
in Nieuw Bergen en komt met de
bus naar Wellerlooi. Ze spreekt
’s ochtends met Ankie door wat er
voor die dag op het programma staat.

Taste & Go
Rijksweg Zuid 25 in Wellerlooi
T: (0478) 85 49 88
E: info@tasteandgo.nl

www.tasteandgo.nl
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Francis Janssen, cursusleider ‘Herstellen doe je zelf’

‘Ieder mens is uniek’
‘Het luisteren
naar verhalen van
lotgenoten doet
iets met je.’

‘Ik ging niet bij de pakken neerzitten‘,
vertelt de 49-jarige Francis Janssen
uit Horst aan de Maas. Toen ze
midden in een moeilijke periode van
haar leven zat zocht ze professionele
hulp. Regelmatig deelde ze haar
ervaringen in groepsbijeenkomsten.
‘Dat luchtte enorm op. Het luisteren
naar verhalen van lotgenoten doet
iets met je. Het geeft je het gevoel
dat je niet alleen bent. ‘ In de groep
kreeg ze op een gegeven moment
de titel ‘inspiratiebron ‘. Dat bracht
haar op het idee om andere mensen
te helpen op hun weg naar herstel.
Ze volgde daarvoor eerst zelf nog een
aantal cursussen.
Met andere ervaringsdeskundigen
van de Geestelijke Gezondheidszorg
(GGZ) richtte ze de Stichting Interactie Noord- en Midden Limburg op.
Samen met Marion Verlinden
verzorgt Francis de cursus ‘Hestellen doe je zelf’. ‘ Wij proberen

mensen met dezelfde ervaringen
te helpen. Lotgenoten worden deelgenoten. Wij helpen mensen de
kracht in zichzelf te vinden en
mensen van elkaar te laten leren‘,
licht Francis toe. ‘Deelnemers leren
de regie over hun leven weer in
eigen hand te nemen en zo weer
mee te doen in de maatschappij ‘.
Op de vraag waar Francis de kracht
en motivatie vandaan haalt om dit
te organiseren, antwoordt ze meteen:
‘De ontwikkeling van de deelnemers
is mijn motivatie. Ik maak van
dichtbij mee hoe iemand zichzelf
en zijn vaardigheden terugkrijgt
en verbreedt. Dat inspireert mij om
mijn passie te blijven volgen en met
liefde te doen wat ik doe. ‘
Wilt u meer weten over de cursus?
Neem dan contact op met Francis
Janssen (06 30 14 51 04) of Marion
Verlinden (06 57 31 83 64). U kunt ook
mailen naar francis11@kpnmail.nl
of marionverlinden@live.nl.

Evenement voor de regio

Motortreffen
in Siebengewald

Wiel en Tony Poels hebben meegedaan aan de ondernemersbijeenkomsten in Bergen. Hun idee van een groot motortreffen,
met regionale betekenis, wordt steeds concreter.
Wiel en Tony ademen motoren, net als hun ouders.
Wiel was nog chauffeur toen ze de boerderij aan de
Gochsedijk in Siebengewald kochten. Om extra geld te
verdienen om de boerderij te verbouwen begonnen ze
met een SVR-camping, De Hei.

Succes
Toen ze hun 25-jarig huwelijksfeest in de schuur naast
de boerderij vierden was dat een doorslaand succes.
Vrienden zeiden: daar moet je iets mee gaan doen! Toen
Wiel ook nog in contact kwam met veel motorvrienden

6

Bergen verzetten... Natuurlijk

ontstond al snel een motorvriendelijke camping met een
gezellig verblijf. Op z’n tijd live muziek en de rust van de
omgeving.

Internationaal
Bezoekers van de camping komen inmiddels vanuit
heel Europa naar Siebengewald. En niet alleen om op
de camping te verblijven. Integendeel, de gasten gaan
er veel op uit om te genieten van het moois dat de
Maasduinen te bieden heeft. De historie van de Tweede
Wereldoorlog boeit in het bijzonder de Britse gasten.

Ze vinden hier een stuk familieverleden van ouders
die hier gevochten hebben.

Jubileum
In 2017 bestaat de camping 25 jaar. Wiel en Tony willen
een vierdaags motortreffen organiseren. Naast de
feesttent en live muziek willen ze ook een grote markt.
Van alles wat te maken heeft met motoren maar ook
met lekker eten. Het liefst met gerechten en producten
uit Bergen en omgeving.
Wiel: ‘Het moet echt een evenement voor de regio
worden, niet alleen voor de bezoekers maar ook voor
ondernemers’. Dus, lokale ondernemers, belangstellenden, meld u bij Wiel, telefoon (0485) 44 20 36!

www.campingdehei.nl

Ontmoetingscentrum Bergen

Kom binnen!
Het Ontmoetingscentrum Bergen is nu een maand open
en al zeer succesvol. Al meer dan 500 bezoekers wisten
de weg te vinden. De 30 vrijwilligers begeleiden dit
initiatief, waarbij de koffie en de soep klaar staat.
We ontmoeten hier vrijwilligers Lia Storken, Toos
Hermsen en Peter Welbers die zorgen voor een gezellige
ontvangst. Peter is iedere week als vrijwilliger actief bij
het ontmoetingscentrum en Maasduinen Staete. Vandaag
verzorgt hij de koffie voor de vaste kaartclub. Die komt
iedere woensdag bijeen. Peter vertelt: ‘Ik ben 58 jaar en
kom niet meer aan de bak. Van thuis zitten word ik niet
gelukkig en hier kan ik de mensen van dienst zijn.’

Gemeente
Bergen wordt
decor voor
bioscoopfilm

Steeds meer mensen uit Bergen die graag een praatje
willen maken of het krantje willen lezen, weten deze
gezellige, warme plek te vinden.
Aan een andere tafel wordt het menu samengesteld voor
het wekelijkse diner. Het Ontmoetingscentrum wil hier
binnenkort mee starten. Er zit nog een kok aan tafel,
Michel Streutjes. Ook hij wil op de donderdagavond een
diner klaar maken. Zijn gerechten wil hij graag maken
van de producten uit de streek. Zijn winterse specialiteit
is boerenkool. Binnenkort dus, Bergense boerenkool van
Michel bij het Ontmoetingscentrum.
Wilt u meer weten over het Ontmoetingscentrum,
ga dan naar www.onmoetingscentrumbergen.nl of kom
gewoon langs op dinsdag, woensdag of donderdag tussen
10.00 uur en 16.00 uur.

www.ontmoetingscentrumbergen.nl

Op dit moment draait de nieuwe
natuurfilm van de makers van
De Nieuwe Wildernis in de
Nederlandse bioscopen: Holland Natuur in de Delta.

Van re-integratie naar vaste dienst

‘Ik bied mensen die bij mij zijn
opgeleid een baan in vaste dienst.’
De jonge ‘Offerse’ ondernemer Enrico Willems zit al
meer dan 30 jaar in de confectie. Zijn moeder is gestart
met dit bedrijf en is er nog dagelijks te vinden. Ook zijn
schoonvader komen we er tegen. Dit familiebedrijf
heeft zeven man personeel in dienst en levert kleding
aan groothandels en speciaalzaken. Hieraan leveren
ze vooral kleren van hun eigen babymerk. Op de
De filmproducent EMS Films is alweer bezig met
een nieuwe grote filmproductie. Na gebieden als
de Oostvaardersplassen, de Biesbosch en Het
Groene Hart gaat hun volgende film zich afspelen
in Noord-Limburg. Om precies te zijn: in de
Gemeente Bergen. Naast de wilde natuur van
De Maasduinen zal de film zich ook rond het
leven van boerderijdieren afspelen.
Het wordt een echte familie-bioscoop-film met
als titel: De Wilde Boerderij’. Naast de bioscoopfilm komt er ook een lespakket voor scholen,
een digitaal platform, een TV-serie en foto- en
kinderboeken. De Wilde Boerderij wordt een
prachtig project en een visitekaartje van de
natuur, de dieren en de cultuur van onze streek.

Dorpsstraat 72 heeft hij ook nog zijn eigen winkel.
Door de vorige Inspiratiekrant raakte
Enrico enthousiast. Hij zei: ‘Dit wil
ik ook. Mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt hier aan het werk
zetten en in vaste dienst nemen.
Want als ik mensen opleid wil ik
ze ook een vaste baan aanbieden.’
Enrico heeft al diverse mensen
begeleid en een vaste baan aangeboden.

Voor de ondernemer Enrico is het
nog niet genoeg. Hij ontwikkelt een
nieuw bedrijf ernaast, waar hij ook
weer graag mensen werk biedt. Hij
breidt uit met het bedrukken van
t-shirts met een zeer geavanceerde
printmachine. In december 2015
gaat hij hiermee van start. Vol trots
laat hij ons een filmpje van dit
nieuwe apparaat zien.

Naast zijn drukke werkzaamheden
is Enrico lid van een regionale denktank om ondernemers te inspireren
om mensen die lang van de arbeidsmarkt zijn een kans te geven.
Wilka Confectie
Dorpsstraat 72 in Afferden
T: (0485) 53 19 70
www.wooden-buttons.nl

Bergen verzetten... Natuurlijk

7

De Speeltuinstichting Well

‘Lachende kinderogen zijn onze motivatie’
Al 25 jaar is De Speeltuinstichting Well actief. ‘We willen voor
kinderen plekken creëren, waar ze zich kunnen uitleven’, vertelt
Jolanda Jenneskens. Samen met Heidi van Pinksteren versterkt
Jolanda De Speeltuinstichting nu al een aantal jaren. ‘In totaal
zitten ongeveer vijf mensen in de stichting. Samen zorgen wij dat
de speeltuinen schoon en netjes blijven’, legt zij uit.
Van het schoonhouden van het
terrein tot kleine reparaties aan
de speeltoestellen, het werk van

De Speeltuinstichting is erg divers.
‘We willen dat onze kinderen op een
veilige en leuke plek kunnen spelen.

Dat staat voorop’, aldus Jolanda.
‘Hiervoor werken wij nauw samen
met vrijwilligers en doen wij beroep
op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de wijkbewoners’, vult
Heidi aan. Hierbij hoort het opruimen
van vuilnis, maar ook het rechtstreeks aanspreken van hangjongeren. ‘Uiteindelijk is het een plek
van ons allemaal, die iedereen mag
gebruiken. Belangrijk is alleen
dat we ook allemaal zorgen dat hij
netjes blijft’.
Op de vraag wat beide dames
motiveert om zo actief bezig te zijn,
geven ze allebei binnen enkele
seconden hetzelfde antwoord:
‘Lachende kinderogen. Daar doen
we het voor!’.

De Speeltuinstichting Well is
altijd op zoek naar vrijwilligers
die de speeltuinen een warm hart
toedragen.
Wilt u meer weten? Neem dan
contact op met Heidi van Pinxteren,
heidivanpinxteren@home.nl

Buitendienst

Leren (en)
werken
De buitendienst van de gemeente Bergen
is gestart met een werkleerbedrijf. Mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt worden
hier voorbereid op een carrière. We spreken
hier Xavier, Wil en begeleider Marco.

Een initiatief voor een huiskamer in de Klaproos Siebengewald

‘Schuuf mar an’
met een brede glimlach
sociale omgeving op een ongedwongen wijze met dorpsgenoten de tijd
op een aangename wijze met elkaar
door te brengen’. Een hele volzin in
een keer uitgesproken.

Huiskamer
De KBO wil graag een huiskamer
maken in de Klaproos, ‘een plek waar
iedereen zich thuis en welkom voelt.’
Je kunt natuurlijk vanuit de huiskamer deelnemen aan allerlei
activiteiten van de KBO,’ maar
gewoon toekijken is ook waardevol’
zegt Hans er meteen bij. Als penningmeester van de KBO geeft Ria aan
dat het natuurlijk allemaal betaalbaar moet zijn voor de ouderen want
niet iedereen heeft het even breed.
Ze is al in gesprek met de exploitanten over de prijs van de koffie in de
huiskamer.
De voorzitter van de KBO Siebengewald Karel Janssen kwam samen
met Hans en Ria naar het gemeentehuis om iets te vertellen over een
nieuw initiatief in de Klaproos. Karel
licht toe: ‘Wij willen onze ouderen
de mogelijkheid bieden om in een

Hans heeft ook al een naam voor het
nieuwe initiatief in Siebengewald:
‘Schuuf mar an’. Dat is natuurlijk
een prachtige uitnodigende naam
voor de huiskamer waar je dan wel
volgens de KBO een brede glimlach
voor nodig hebt.

Ideeën
Het initiatief is nu nog een idee maar
wordt samen met de exploitanten
van de Klaproos verder uitgewerkt.
Belangrijke activiteit wordt ook het
serveren van een maaltijd voor een
klein bedrag. Misschien wel twee
maal per week, als het goed gaat
lopen. Ideeën genoeg voor allerlei
activiteiten, kaarten, puzzelen,
sjoelen, schilderen, workshops
zoals koken voor mannen (maar
dan wel de basisvaardigheden).

Begeleider Marco Jetten vertelt: ‘In het begin vraag je je
toch af, hoe doe ik dat nou? We praten veel met elkaar.
In het begin was het aftasten. Nu gaat het alsof het nooit
anders is geweest.’

Buitenmens
We spreken ook met Wil en Xavier. Wil vertelt: ‘Ik heb
altijd in de bouw gewerkt. Ik ben ’n echt buitenmens. Dit
hier is mooi afwisselend werk. En je leert veel mensen
kennen. Die contacten in je werk, dat is het mooie.’

Voor iedereen
Het bestuur hoopt dat veel ouderen
aan zullen aanschuiven in de
huiskamer, ook ouderen die geen lid
zijn van de KBO. Want dit initiatief is
er voor iedereen die er graag gebruik
van wil maken. Als de gebruikers dan
ook kennisnemen van de bestaande
activiteiten van de KBO zoals het
koersbal, dan gaan ze ook wel dat
balletje meegooien...

www.kbosiebengewald.nl

Marco vertelt dat er afspraken zijn gemaakt dat Wil en
Xavier gewoon komen, ook al voelen ze zich soms een
dagje niet helemaal lekker. Door de structuur in de dag
en de week gaat het goed. Iedereen weet zo waar hij aan
toe is.
Xavier: ‘Mijn hart ligt eigenlijk bij de ICT (software), maar
Marco helpt me nu met het opbouwen van een dagelijks
werkritme. Dat kan ik later goed gebruiken!’
Zojuist hebben de heren de auto gewassen. Daar gaan
ze zo mee op pad. Op het programma: snoeien en zagen
in Wellerlooi.

Dit is een uitgave van de gemeente Bergen.

Facebook

Twitter

De gemeente Bergen is te volgen op Facebook
via: www.facebook.com/gemeentebergen. Druk
op de Vind ik leuk button om ons te volgen.

De gemeente Bergen is te volgen op Twitter
via www.twitter.com/gemeente_bergen
Volg @Gemeente_Bergen en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws van de gemeente.

Met deze krant informeert de
gemeente haar inwoners over
mooie initiatieven van inwoners
die bijdragen aan de leefbaarheid
in onze gemeente.

Heeft u nog vragen of wilt u een
initiatief aandragen? Neem dan
contact op met Mark Rijniers en/of
Edwin van Schipstal, (0485) 34 83 83
of via info@bergen.nl.

Ontwerp en opmaak: Marker Ontwerp, Wellerlooi
Druk: Graphic & Mail, Venlo

