Reuring in Milsbeek zet door!
Een klapper was het - toen bleek dat dit jaar de Milsbeekse Vaas werd
uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek
tijdens de SL!M-bijeenkomst op 26 november jl. in Eethuis De Diepen.
Mart van Boekel, voorzitter van SL!M (Stichting Samen Leven In Milsbeek) heeft
de trofee, inmiddels omgedoopt tot de veel toepasselijker naam de ''Mils-beker''
uitgereikt aan het bestuur van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.
Met een lofprijzing heeft hij de bijzondere prestaties van de Stichting
Cultuurbehoud gememoreerd. Immers, het succes en de populariteit van die
Stichting berust niet voor niets op de permanente inzet voor cultuurbehoud in
de ruimste zin. De zorg voor het in stand houden en bewaren van culturele
goederen en waarden en vooral ook het toegankelijk maken daarvan is van
grote waarde voor alle inwoners van Milsbeek. Martien Holthuysen, voorzitter
van het bestuur, benadrukte in zijn dankwoord hoezeer alle bestuursleden
evenals de vele vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren voor al het werk
van de stichting cultuurbehoud.

Overigens werd de zeer succesvolle bijeenkomst (er waren meer dan 70 inwoners
aanwezig) op ludieke, informatieve wijze geopend met een presentatie van de
plannen voor een monument op de toekomstige rotonde Zwarteweg-Rijksweg:
Stone-Hands, een woordspeling op het beroemde prehistorische monument
Stonehenge in Zuid Engeland. Drie leden van die werkgroep gaven uitleg over het
project:
Emile Kersten over de inspanningen om e.e.a. van de grond te krijgen,
Gert Jacobs (ontwerper, keramist) over de spirituele achtergrond en
Chris de Graaf over de technische details van de realisatie.

Met belangstelling gingen de aanwezigen vervolgens kijken en luisteren naar
powerpoint-presentaties van de SL!M-werkgroepen ''Aktie'', ''In Beweging'', ''Jeugd'' en, ''Senior
junior en de verbinding''. Zij brachten de vorderingen en de stand van zaken van hun specifieke
aandachtvelden voor het voetlicht. (deze worden overigen regelmatig op de website van SL!M
www.milsbeek-slim.nl gemeld!)

Tenslotte was een belangrijk (laatste) deel van de bijeenkomst ingeruimd voor een bespreking van
de problematiek van het Parochieblad. Een huis-aan-huisblad dat om financiële redenen alleen
nog beschikbaar dreigt te komen voor een beperkt aantal huishoudens. Na voorbereidend overleg
met de redactie van het Parochieblad is dit onderwerp op de agenda gezet. De bedoeling was de
meningen te peilen over een eventuele omvorming van het Parochieblad tot een dorpsblad met
behoud van de huidige structuren, d.w.z. goed functionerende redactie- en verspreidingsteams.
Gezocht zou moeten worden naar een formule waarmee financieel en personeel de continuering
van de verspreiding van Dorps- en Parochienieuws bij alle huishoudens verzekerd kan worden. De
discussie eindigde met de melding van enkele vrijwilligers die samen met de redactie de
praktische en financiële mogelijkheden nader zullen uitzoeken.

SL!M-bijeenkomst 26 november 2012, in Eethuis De Diepen
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Levendige discussie over de toekomst van Parochie- /dorpsblad

