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Tungelroysebeek doe mee, denk mee of praat mee
Gebiedsbureau volgen op Twitter

Tungelroysebeek doe mee, denk mee of praat mee.
Samenwerken aan de Tungelroysebeek

Een groep mensen die vol energie en enthousiasme bezig zijn met de Tungelroysebeek en
haar omgeving. Een netwerk van mensen die op allerlei manieren contact hebben, digitaal,
een ontmoeting, telefonisch…. Daaruit ontstaan allerlei ideeën, samenwerkingsvormen,
projecten… Resultaat: een beek en zijn omgeving die mensen verbindt.
Waarom
Anno 2014 leven we in een netwerksamenleving. Een samenleving die bestaat uit mensen
die de natuur belangrijk vinden, die houden van de landbouw en ervan leven, die graag
wandelen en fietsen in ons mooie buitengebied terwijl zij ook gastheer zijn om mensen in
ons gebied te ontvangen om van al dat moois te genieten. Al die mensen hebben ook kennis
over en ervaring met het gebied, de beek, de landbouw, de ecologie, het toerisme en de
recreatie. Maar we kunnen nog veel meer doen met deze kennis en ervaring. Door mensen
samen te brengen en dus hun kennis en ervaring kunnen we iets moois tot stand brengen bij
de beek en zijn omgeving.
Denk mee, doe mee of praat mee!
Waterschap Peel en Maasvallei, Gebiedsbureau,
gemeenten Weert, Leudal en Nederweert, LLTB,
Stichting Bronsgroen, Vereniging
Natuurmonumenten, Plattelandscoöperatie Peel
en Maas, HSV Leudal, De Theetuin
Tungelroysebeek, filmregisseur Peter Crins en
andere geïnteresseerde / betrokkenen denken
en werken al mee aan de Tungelroysebeek.
Foto: Giedo Indenkleef

Op www.tungelroysebeek.nl ben je van harte welkom over:
 Ideeën voor de Tungelroysebeek en omgeving
 Activiteiten in de omgeving
 Het samen starten van initiatieven
 Leuke/interessante weetjes van nu of uit het verleden
 Foto’s plaatsen van bijvoorbeeld de omgeving of een activiteit
Dit digitaal platform kun je bekijken zonder inlogcode. Wil je reageren, een bericht of foto
plaatsen? Dan maak je eenmalig een eigen account aan. Net zoals je dit doet voor
bijvoorbeeld je digitale krant. Of je logt in met je Facebook, Twitter of LinkedIn account.

Gebiedsbureau volgen op Twitter
@gebiedsbureau
Het gebiedsbureau is te volgen op Twitter. Naast tweets over het gebiedsbureau WeertNederweert-Leudal en haar netwerk kunt u daar ook tweets over het platteland en de vele
functies die het herbergt, aantreffen.
U kunt ons vinden onder @gebiedsbureau.

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen mail dan naar
reco.schmitz@weert.nl

