
K4-OPLOO NODIGT JOU UIT..... 

 

 

 

A.s. woensdag 13 november is het zover! Heel Oploo is uitgenodigd om te komen 

brainstormen. Te klankborden. Te bot-ten. Out of te box-denken. Waarom? Om inhoud 

te geven aan het K4-project. na het grandioze succes op 6 november in Stevensbeek ben 

jij nu aan de beurt. Zet op 13 november jouw Oploo samen met Westerbeek, Overloon 

en Stevenbeek op de kaart. Geef leefbaarheid een stevige boost. Zorg er voor dat Oploo 

ook over 20 jaar nog die aantrekkelijke, gastvrije, belevingsvolle en uitdagende kern is. 

Samen met een paar andere dorpen in jouw omgeving! Want, samen ben je méér mans! 

Tot a.s. woensdag 13 november! Om 20.00 uur in De Oude Heerlijkheid! 

 

 

 

 

Aanstaande woensdagavond 13 november 20.00 uur is het zover in De Oude 

Heerlijkheid! De start van een bijzonder gebeuren. Het K4-project, dat via 

een K4-proces een K4-product wordt met K4-pleasure & K4-proud als 

voorlopig eindresultaat! 
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Wie zien we graag komen op 13 november? 
gastvrije boeren en tuinders - wigwammende kinderopvangers – oploo oplichtende 
lichtjesaanbrengers - komoploo’ers - liefhebbers van cultuur&natuur – innovatieve 

ondernemers – bronlakers - muzikale fanfaristen – grenzenvoorbijkijkende lieden met 
visie op korte én langere termijn – jeugdsoserige Flamingen - niet-betweterige 

heemkundigen – supporters van Toontje – pannenkoekconsumerende kinderen -  
molenwiekbewonderaars – gildebroeders & andere vaandelzwaaiende pleziermakers - 
excellerende voetballers – spurriebuikende carnavalisten - met spanning afwachtende 

duivenmelkers - creatieve vormgevers – franse taalliefhebbende volleybal(st)ers - 
jongeren/kinder/ouderen/gregoriaanse koorzangers - avontuurlijke graancirkelisten - 

matthiasiaanse leerkrachten – wielercrossende moddergezichten – fantasierijke 
doekmaroploo’ers - kerkhofschoonmakers – dwergen - watermeulendraaiers en al die 

anderen die de leefbaarheid in/van oploo een boost willen geven.....welkom!!! 
 

 

K4 Vier kernen, die op zoek gaan naar die ultieme vorm van: 

 

K4-samenwerking  K4-samenzweerderij   K4-samenoptrekken 

K4-samenpraterij  K4-samengenieters  K4-samenbekokstoverij 

K4-samen ????  K4-???    K 

 

Wie breidt dit rijtje uit? Wie komt met hét ultieme K4-begrip? Laat je uitdagen, ben inventief! 

 

 

       
 

 

Wat vooraf ging in Stevensbeek 
Woensdag 6 november 2013. ’t Stekske in Stevenbeek. 19.45 uur: 7 mensen. Om 20.07 uur: een 

apetrotse Dorpsraadvoorzitter laat het tussenschotgordijn opentrekken, want er zitten maar liefst 54 
enthousiaste mensen in de zaal. Bijna 10% van het aantal Stevenbeekse zielen. Een van de conclusies 

voor de pauze: we gaan met z’n allen naar Heidelberg! Gaan die van Oploo soms ook mee? 

Discussiëren, brainstormen, lachen&gieren in groepjes met jong en oud. Aanbevelingen, ideeën, 

vooral groen, passeren de revue en worden genoteerd. Mooie, inspirerende gedachten over 
gezamenlijke producten in K4-verband. We houden ze nog efkes geheim. Wel veelbelovend. Nu is 

Oploo aan zet, dan Westerbeek op 19 november en tenslotte Overloon op 28 november. 
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Het K4-idee begint te leven, langzaam maar zeker. Noteer 16 december om 20.00 uur als de 

finalebijeenkomst plaatsvindt in Stevensbeek. Waar werkgroepen samengesteld worden om tot 
concrete producten te komen, die de K4-kernen op de kaart zetten. Met activiteiten die bedrijvigheid 

en dus leefbaarheid opleveren! Ben erbij, kom met ideeën! 

 

 

 
 

 

Het is duidelijk: kom op woensdag 13 november 2013 om 20.00 uur naar De Oude 

Heerlijkheid. 

De koffie staat klaar! En in de pauze iets anders..... 

Ben erbij, want je bent toch niet gek, 

je wilt toch ook dat de K4-kernen leefbaar blijven!! 

 

 

 

 
 

 

 

Nu al ideeën, suggesties, aanmeldingen voor werkgroepen, aanbevelingen? Mail ze naar: 

info@dorpsraadoploo.nl 

mailto:info@dorpsraadoploo.nl

