
Eigen Kracht 
Het samen zelf doen ! 

 
WELKOM 



  



Eigen Kracht: waarom? 
• Grote veranderingen in maatschappij 
• Bevolkingsafname en meer ouderen, minder jongeren 
• Veranderingen in zorg, arbeidsmarkt, woningmarkt, 

economie, voorzieningen, financiën 
• Minder inkomsten gemeente 
• Meer en andere samenwerking nodig tussen burgers, 

verenigingen, maatschappelijke instellingen, 
bedrijfsleven en gemeente 

• Participatiemaatschappij  
• Eigen Kracht Visie Gemeente Stein 
• Stein...wil je zien en samen houden we Stein sociaal en 

vitaal! 



Eigen Kracht: hoe? wat? wie? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Elsloo nu, 
maar ook naar de toekomst toe een sociale 
vitale kern blijft?  

• Hoe kunnen we de eigen kracht van de kern 
daarin benutten?” 

• Wat zou u (met mede burgers) zelf rondom dit 
thema willen realiseren voor ons dorp?  

• Welke ondersteuning heeft u daarbij nodig en 
van wie?  
 

 
 



Eigen Kracht = Burgerinitiatief 
• Dichterbij de burger opereren 
• Actief burgerschap stimuleren 
• Samenwerken stimuleren 
• Eigen kracht inwoners en hun 
    kern staat centraal 
• DOP (Dorps Ontwikkelings Proces) 
• DOPsgewijs denken en werken 
• Van, Voor en Door inwoners 



Eigen Kracht Elsloo 
• 1e bijeenkomst januari 2014: 60 bezoekers 
• 2e bijeenkomst september 2014: 15 bezoekers 
• Werkgroepen op basis van ideeën januari 2015 

 

• Verkeer & Veiligheid 
• Van Jong tot oud 
• Domein Elsloo 
• DorpsOntmoetingsCentrum (DOC) 

 
 
 
 
 
 
 

 



Eigen Kracht in de buurt 

• Sociale cohesie 
(betrokkenheid,samenwerking, 

verantwoordelijkheid) 
 

• Buurtgevoel herstellen en/of in 
stand houden 

 
 



 
 

Werkgroepen<>Dorpsplatform 
• Vanuit werkgroepen ontstaat Dorpsplatform 

Elsloo – officieel opgericht 13-04-2015 
• Trekkers werkgroepen zijn afgevaardigden in 

platformvergadering 
• Idee of plan? Zoeken  draagkracht / vlak , 

medestanders en samenwerking!  
• Alles kan! 

 



  

Dat wat je aandacht geeft groeit. 
Wij willen de Eigen Kracht van mensen  
aandacht, maar vooral ook het podium 
geven om mooie plannen te realiseren. 

De missie is  
het behouden en bevorderen van 

de leefbaarheid in Elsloo 



• Welkom en info activiteiten en doelstelling 
Stichting Dorps Platform Elsloo.     

 Seddik Ghoule , Voorzitter  Bestuur Stichting 
 
• Activiteiten Werkgroep DOC-Elsloo,   
    Lou Fredrix, Bestuurlid en Werkgroep DOC-Elsloo 
 
 
 

 
 
 



Doelstelling  van vanavond : 
 
• Inwoners Elsloo informeren hoe we SAMEN 

invulling kunnen geven  aan onze doelstellingen 
en  SAMEN bepalen welke Programmering kan 
worden ingevuld en om actief aan te kunnen 
deelnemen    

 
•  vooralsnog tot de zomer als opstart 
 
 
 
 



• Resultaten Behoeftepeiling  
  > 160 reacties  
  > 50 % wil alle genoemde activiteiten 
  > 30 respondenten bereid om  
   VRIJWILLGER te worden  
 
• Welke activiteiten worden NU reeds 

uitgevoerd , wanneer en wie is doelgroep.  
 
 
 
 

   



• Ceramo : jongerenactiviteiten in de kelder van MLC 
voor verschillende jongerendoelgroepen 
 

• Young Ones jeugdkoor (  jeugd 8-15 jaar)               
Dinsdag 19.00-20.15 repetities in MLC 

 
• Escolum popkoor( >15 jaar )optredens in MLC          

en de repetities 



• Fanfare Maasgalm : fanfare en drumband, verzorgen 
optredens en repeteren in het MLC (2 dagen in de 
week o.a. donderdagavond ) 

• Safira Yoga (Safira Tilmans): verzorgt verschillende 
yoga activiteiten in het MLC ,. www.safiraz.nl 

• Tai Chi, ( Jos Jeurissen) donderdag van 9:30 tot 10:30 
voor volwassenen en senioren ook mindervaliden. 
Plan om Wushu kungfu voor de kinderen te geven 

• Huub Keulers:  inwoner Elsloo, verzorgt cursussen in 
het DOC – Elsloo, o.a. digitale fotografie, e.d. 

 

http://www.safiraz.nl/


• Zij-actief  . Vrouwenvereniging die elke twee weken  
activiteiten organiseert in het MLC, bestaande zaal is 
dan vaak te klein; beperkt mogelijkheden nieuwe 
vrouwelijke leden van ca 55 jaar welkom  
 

• IVN : verzorgt in de winteravonden dia-avonden in 
het MLC, andere activiteiten m.n. IVN-tuin in het 
kasteelpark en wandelen in de natuur.  

 Zoals: Maandag 7 maart om 19.30 uur een lezing 
 door Olaf op den Kamp en zaterdag 16 april met 
 Olaf naar de Eifel wandelen   
 



• Rode Kruis Welfare elke week een gezellige middag 
voor hulp behoevende ouderen in het MLC. 

 
• PIW - Partners in Welzijn biedt ondersteuning bij  

welzijnsactiviteiten vanuit gemeente en cliënt 
specifieke ondersteuning.  

 Ondersteuning  DOP-werkgroepen in Stein;  
 Nu een Budgetkring in het MLC  in de oneven vanaf  
 9.30 uur tot juni  



•  Zonnebloem, afdeling Elsloo: verzorgt activiteiten 
voor ouderen met een beperking; een aantal 
daarvan worden georganiseerd in het MLC  

 (o.a. jaarlijkse toneelavond en de 
 donderdagmiddag  activiteit) Specifieke doelgroep 
  
• Maasland Centrum;  Elke tweede zaterdag van de      

maand   Stijldansavond met live muziek   
 Doelgroep 50 +   Volgende op zaterdag  18 maart 



• Gilde Westelijke Mijnstreek verzorgen cursussen  
 met en door vrijwilligers; de cursussen  van Sittard 
 worden nu ook aangeboden in het DOC- Elsloo  
 Doelgroep: iedereen , primair volwassenen 
 Open inschrijving 
 Start eerste cursus Workshop :  
 Hoe werkt lokale democratie op 30  mrt,  6 en 13 april 
. 
    



• VU- Maasland (Volksuniversiteit):  
 voor ouderen (m.n. 65 plussers )  programma 
 i.s.m. Gemeente Stein. ( daarom lage kosten )  
 Tot juli : ( tijdstip en dag nader te bepalen) 
- Decoraties maken 4x 2 uur  
- Digitale snelweg op 4 x 2 uur    
- Geheugentraining 10 x 1 uur 
 
 

 



• SJAR – Steinse Jongeren Advies Raad 
 Zijn direct betrokken in de ontwikkeling van 
 het DOC-Elsloo en zo jeugd- en jongeren te 
 betrekken in de programmering met doel 
 ontmoeten. Eerste ideeën ter verdere 
 uitwerking: studieruimte/studiebegeleiding 



• Inmiddels zijn er ook al frissen ideeën en leuke  
initiatieven vanuit de inwoners binnen gekomen welke 
ook worden meegenomen in de programmering. 

 
• De initiatiefnemers worden uitgenodigd om ZELF e.e.a. 

mee te gaan ontwikkelen en te organiseren . 
• Ook hier weer  het SAMEN – ZELF doen als basis . 

 
• Deelnemers voor Werkgroep DOC-Elsloo zijn WELKOM 

 
    

 



Aanmelden Nieuwsbrief en aanmelden  activiteiten in de 
Programmering van Doc-Elsloo. 

www.dorpsplatform-elsloo.nl 
 
Aanmeldingsformulier op "nieuwspagina" en bij "contact“ 
• http://www.dorpsplatform-elsloo.nl/nieuws 
• http://www.dorpsplatform elsloo.nl/contact/registreren 
Na registratie , info activiteiten en kunt u ook aanmelden . 
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• Welke activiteiten toevoegen tot de zomer.?? 
–  Cursussen van VU-Maasland en  
– Gilde W-Mijnstreek 
–  Workshop: Aelsers Plat door Jo Dohmen 
–  Digitale Fotografie door Huub Keulers 
–  Workshop \ Lokale Democratie  

 
• Alles met voeding en eten wordt mogelijk gelijktijdig met 

een aanpassing van deze Kleine Zaal ook opgepakt en 
verder ingevuld. 
 
 

 



• Voorlopige tot de zomer een DOC-Elsloo 
programmering welke nu wordt uitgewerkt 
a.d.h.v. de concrete behoefte welke middels 
inschrijving wordt bepaald   

 
• Komende week wordt de voorlopige 

Programmering samengesteld  en bekend 
gemaakt via Nieuwsbrief en op website  

       
 



• Het DOC-Elsloo is in ontwikkeling en zal 
vanuit uitvoering zich verder ontwikkelen 

• DOC-Elsloo zal ook als een Leer Werk Bedrijf 
gaan functioneren om stages en werkervaring 
te kunnen aanbieden en invullen. Het wordt 
het base-camp voor vele activiteiten i.c.m. 
Domein Elsloo en ander projecten  

SAMEN zelf DOEN                        
blijft het uitgangspunt ! 

       
 



• Vragen en wat verder ter tafel komt,  
samenvatting en afspraken  

 
• Het glas heffen op het   
 Dorps Ontmoetingscentrum , DOC- Elsloo 

 
Bedankt voor jullie aanwezigheid en input  

goed thuis  
 


