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Gelegen aan fi etsroute 15/49 & 14/16
aan de rand van de Asbroekerheide

Heide 3 Heythuysen

WWW.RONDMEER.NL

ZORG – TERRAS

Geniet van de rust, koffi e, wafel en speelweide

er ook een dicht bij de Maas. “In Neer is een buurtschap dat 
Hanssum heet”, legt hij uit. “Het is een klein gebied met nog net 
geen honderd huizen. Omdat het aan de Maas gelegen is, heb-
ben ze daar een jachthaven en een veerboot voor voetgangers 
en fietsers. Ook is er niet alleen een bedrijventerrein gevestigd, 
maar ook een gemeentelijk monument dat eerst een brouwerij 
is geweest. Verder ligt er ook een grote dijk langs de Maas, die 
logischerwijs veel hoger ligt dan alle omliggende gebouwen. 
Als je daar bovenop staat, kun je mooi over het water kijken 
naar de overkant van de rivier. Daar ligt de gemeente Beesel.”

Volgens de burgemeester is het niet alleen een plek waar 
van alles te doen is, maar ook een waar hij fijn tot rust kan 
komen. “De rivier kun je goed vanaf de dijk bekijken, iets wat 
ik persoonlijk altijd graag doe. Rivieren intrigeren mij op de 
een of andere manier enorm. Het water is bijvoorbeeld altijd in 
beweging. Dat zie je wel aan het feit dat de rivier hoog water 
kan hebben, maar ook laag water. Ook vind ik het prachtig als 
de kleuren van de hemel in het water weerspiegeld worden. 
Alsof het hele wateroppervlak één grote spiegel is. Het plekje 
ontdekte ik kort voordat ik solliciteerde als burgemeester van 
Leudal. Ik wilde de gemeente beter leren kennen en kijken wat 
er allemaal te zien en te doen was. Dat is dus toch al behoorlijk 
wat jaren geleden, maar het buurtschap is nog altijd een  
prachtige plek waar ik regelmatig kom.” 

De gemeente Leudal is volgens burgemeester Arno Verhoeven (65) rijk 

aan ontelbaar veel mooie plekjes. Maar als hij er één moet noemen, dan 

kiest hij voor een buurtschap van Neer dat aan de Maas te vinden is. 

“Bij het buurtschap Hanssum is een jachthaven, fietsveer en een grote 

dijk waar je over de Maas uit kunt kijken”, aldus burgemeester Verhoeven.

Favoriete plek in Leudal - Burgemeester Arno Verhoeven

Hanssum aan de Maas

Burgemeester Verhoeven is geboren langs de Waal en 
opgegroeid langs de Rijn. “Al van jongs af aan heb ik iets met 
rivieren gehad”, vertelt hij. “Ik ben er in de buurt geboren en 
opgegroeid, dus dan kom je er ook vaak. Later toen ik  
burgemeester werd van het Noord-Limburgse Mook en 
Middelaar, ben ik weer veel met de Maas bezig geweest. 
Hier was ik van 1995 tot en met 2002 burgemeester. Na Mook 
en Middelaar ben ik van 2002 tot 2007 burgemeester geweest 
van Bergeijk. Dit is een gemeente in Noord-Brabant die ook 
weer in de buurt ligt van een grotere rivier, namelijk de 
Dommel. Sinds september 2007 ben ik burgemeester van de 
gemeente Leudal en nu ligt de Maas weer voor de voordeur.”

Omdat rivieren voor burgemeester Verhoeven nu eenmaal 
een deel uitmaken van zijn hele leven, is zijn favoriete plekje 

‘Alsof het hele wateroppervlak  
één grote spiegel is’
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’  De eerste dagen 

zijn extra mooi’
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‘Elk tuintje is goed voor de bij’
‘Schoffelen doe ik het liefst’
‘De geschiedenis van de paashaas’
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voorjaar Colofon

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave 

zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet 

als het databankrecht.
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Friedesse watermolen

“De Friedesse molen is oud. Eeuwenoud”, zo begint de 
beschrijving van de molen haar de eigen website. Al in een 
document uit het jaar 1343 komt de molen aan de Neerbeek 
naar voren. Het meest opmerkelijke is dat er nog altijd gemalen 
wordt. Van begin mei tot begin oktober wordt er iedere zondag 
vier uur lang tarwe of mais gemalen. 

De huidige molen stamt volgens de landelijke molendata-
base uit de achttiende eeuw. “Het molengebouw is opgetrokken 
uit baksteen en het was van oudsher een koren- en oliemolen. 
Oorspronkelijk had de molen twee raderen, nu nog één”, aldus 
de database.

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw deed de molen door 
de eeuwen heen zijn werk. Toen kwam er een einde aan de 
werkzaamheden. “Het water van de beek moest zo snel moge-
lijk naar de Maas vloeien, zo was het plan”, zo staat te lezen op 
de website van de molen. “De molenstuw werd gezien als een 
hinderlijk obstakel. Slopen, was het devies. Het molenrad bleef 
hangen, maar de molen was dood.” 

Nadat een aantal dorpelingen in 1997 de schouders eronder 
zetten, volgt een groot aantal gesprekken met allerlei instan-
ties. “Het kost de initiatiefnemers vijf jaar om voor elkaar te 
boksen wat nooit eerder was gebeurd: de herbouw van een ver-
dwenen stuw.” Het was geen goedkope onderneming. In totaal 
was 2,5 miljoen gulden nodig. Met subsidies en donaties lukte 
het de initiatiefnemers toch. In juli 2002 werd de molen feeste-
lijk heropend. “De Friedesse molen leefde weer.”

Het centrum van Neer is een bolwerk van historische huizen 

en gebouwen. Die allemaal uitgebreid te benoemen, is bijna 

onbegonnen werk. Daarom lichten we hier drie Neerse 

gebouwen uit met een eeuwenoude geschiedenis en die 

beeldbepalend zijn voor het dorpje in de buurt van de Maas: 

de Sint-Martinuskerk, de Schepenbank en de Friedesse 

watermolen.

Volop historie in Neer

Sint-Martinuskerk

Het gebouw dat het meest in het oog springt, is de kerk van 
Neer. De Sint-Martinuskerk, aan het toepasselijke Kerkplein 
gelegen, werd in 1909 gebouwd en in 1910 in gebruik genomen. 
Echter zijn bij archeologisch onderzoek funderingen gevonden 
uit de twaalfde eeuw of eerder. De locatie is dus waarschijnlijk 
al zo’n achthonderd jaar een plek voor geloofsbelijdenis.

De kerk ligt op een verhoging in het hart van het dorp 
en wordt grotendeels van de directe omgeving afgescheiden 
door rondom lopende bakstenen muren. Binnenin is de kerk 
een afwisseling tussen witgepleisterde muren en metselwerk. 
De vloeren van het schip, transept en de zijbeuken bestaat uit 

Naamse blauwsteen. Verder hangen er vier klokken en staat er 
een orgel in de kerk. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk zwaar te 
lijden gehad. “De originele glas-in-loodvensters sneuvelden 
en een groot deel van het zuidoostelijke koor en transept 
moest opnieuw gemetseld worden. Van de toren werden de 
klokkenverdieping en torenspits in 1944 door de Duitsers 
op geblazen. De soberder herbouwde toren, naar een ont-
werp van architect J. Franssen, dateert uit 1954”, zo meldt 
Kerkgebouwen in Limburg.

De kerk is tijdens de Heilige Mis en vlak daarvoor en erna 
te bezoeken. Op andere ogenblikken kan in de zomermaanden 
via de naastgelegen kapel door glazen wanden naar het interieur 
van de kerk gekeken worden. De kerk zelf is dan niet geopend.

Schepenbank

Bij de kerk in de buurt, op de Engelmanstraat, ligt al 
sinds 1661 de Schepenbank. Het bouwjaar is niet moeilijk 
te herleiden, aangezien het op de gevel van het pand wordt 
vermeld. Schepenbanken waren een soort notariskantoren 
waar namens de grootgrondbezitters aktes opgesteld werden 
en waar soms rechtszaken geregeld werden, zo schrijft 
heemkundevereniging Oos Naer.

Het gebouw is goed te herkennen aan het zadeldak dat 
tussen twee gezwenkte gevels in zit. Het is een soort trap gevel 
met ronde hoeken. 

De historische vereniging legt uit wat Schepenbanken 
precies waren. “Ze ontstonden in de Middeleeuwen”, leggen ze 
uit. “De grootgrondbezitters legden een deel van het bestuur 
en de rechtspraak neer bij een dorp of parochie. De schepenen 
waren vergelijkbaar met de huidige notarissen. Zij stelden 
akten op en soms traden zij op als rechter bij het behandelen 
van lichte vergrijpen. Onder de Franse overheersing werden de 
schepenbanken opgeheven. De bestuurstaken gingen over in 
de Franse wetgeving.”

Het huis werd gebouwd door Joannes Tobben, weet de 
heemkundevereniging. “Destijds was de familie Tobben in 
Neer bekend als een aanzienlijke familie.” Tegenwoordig is het 
gebouw alleen van de buitenkant te bezichtigen. Het gebouw 
doet namelijk nog steeds dienst als woonhuis en is daarom niet 
van binnen te bezoeken.

Leudal magazine 0504



Het is altijd lastig om op de 

juiste plek te beginnen als 

je ergens nog nooit bent 

geweest. Natuurlijk kun je bij 

een VVV-kantoor langsgaan, 

maar bij natuurpark 

Het Leudal is het wat groter 

aangepakt. Daar werd in 

2015 het Bezoekerscentrum 

Leudal (BCL) geopend. 

Alle informatie die nodig 

is om het natuurgebied 

tussen Haelen, Roggel, Neer, 

Nunhem en Heythuysen 

te leren kennen, is aanwezig 

in het pand. 

Historisch pand

Het Bezoekerscentum Leudal is 
gevestigd in Haelen in een boerderij uit 
1860. “Al is de molen die erbij ligt al veel 
ouder”, vertelt een medewerkster van 
het BCL. “Al in 1278 stond er op dezelfde 
plek als nu een gemaal. Tot in de Tweede 
Wereldoorlog deed het gebouw dienst als 
boerderij met molen. Toen de Duitsers 
zich terugtrokken, bliezen ze de brug en 
het gebouw op.” De boerderij en de molen 
werden een ruïne. Pas toen gemeente 
Leudal in 2013 plannen ontwikkelde 
om het gemaal terug te plaatsen, kwam 
er weer schot in de zaak. Met 400.000 
euro subsidie werden de gebouwen 
gerenoveerd en op 12 juni 2015 was de 
officiële opening. “De molen wekt nu 
stroom op en het naastgelegen restaurant 
St. Elisabethshof is de grootste afnemer 
daarvan. Vrijwilligers zijn verantwoorde-
lijk voor het beheer van het gemaal.”

Het Leudal

Veel bezoekers van de gemeente 
komen naar Leudal om te genieten van 
de natuur. Natuurgebied Het Leudal 
staat bekend om de beekdalen die er 
voorkomen. Het bosrijke gebied is te 
ontdekken door middel van verschil-
lende fiets- en wandeltochten die in het 
BCL te verkrijgen zijn. Er zijn paal-

tjesroutes te vinden die de bezoekers 
langs de mooiste natuurplekken brengt. 
Ook uitjes met kinderen en excursies 
voor mensen die slecht ter been zijn, 
worden belicht. “Bezoekers kunnen in 
het BCL de informatie krijgen over alle 
wandel- en fietsroutes in het natuurge-
bied en ook zijn er menroutes te krijgen 
voor paarden. Veel routes beginnen bij 
het BCL , maar we hebben ook tochten 
die in de omliggende dorpen beginnen”, 
aldus de medewerkster.

Museum

Voor de historie van Leudal hoef je 
niet verder te gaan dan het BCL zelf. 
Op de bovenste verdieping is namelijk 
het Leudalmuseum gevestigd. Met een 
vaste collectie Leudal-ornamenten en 
een regelmatig wisselende tentoonstel-
ling is er genoeg cultuur en historie te 
snuiven. Het beheer van het museum 
ligt in handen van studiegroep Leudal. 
“Het museum bestaat uit een tijdelijke 
tentoonstelling en een vaste”, laat een 
medewerkster van het BCL weten. 
“De tijdelijke tentoonstelling wisselt 
iedere paar maanden. Momenteel is nog 
de tentoonstelling Sporen van de Kelten 
te zien en vanaf zondag 4 juni is de 
tentoonstelling over lokale bekende Neel 
Doff te bezichtigen. In de vaste tentoon-

stelling zijn altijd de gedeeltes Flora en 
Fauna, Archeologie, Heemkunde en de 
Tweede Wereldoorlog te bekijken.”

Groen Hart Leudal

Eén van de verenigingen die het 
BCL als thuisbasis heeft, is Groen Hart 
Leudal. De vereniging heeft als doel de 
belangstelling voor natuur, landschap 
en cultureel erfgoed in Leudal en 
omstreken te bevorderen. De groep 
vrijwilligers organiseert onder meer 
excursies, activiteiten voor de jeugd en 
geeft gastlessen. Verder staan de mannen 
en vrouwen van Groen Hart Leudal 
de bezoekers van het BCL te woord en 
runnen ze het winkeltje in het pand. 
Daar worden onder meer routekaarten 
en streekproducten verkocht. 
“Groen Hart Leudal organiseren 

regelmatig workshops, zoals uilenballen 
openmaken en insectenhotels 
maken”, aldus de BCL-medewerkster. 
“Daarnaast kun je praktisch iedere week 
een wandeling met één van hun gidsen 
bezoeken. Die hebben allemaal een eigen 
thema zoals ‘Onbekende plekjes’ of ‘Eten 
uit de natuur’.”

Gebruikers

Naast Groen Hart Leudal en 
studiegroep Leudal huizen ook nog 
Imkers Roer- en Leudal, ecologische 
tuinvereniging VELT en de stichting 
Sint-Elisabethhof die de molen bij 
het pand in beheer heeft in het BCL. 
Ook is er een restaurant gevestigd 
bij het BCL, het St. Elisabeth’s Hof. 
Genoeg te beleven dus bij de ingang naar 
natuurgebied Het Leudal.

De ingang naar Het Leudal

Aelmans: 

de meest veelzijdige 
makelaar van Limburg

Met specialisten op het gebied van wonen, wonen in het 

buitengebied, agrarisch vastgoed en bedrijfsmatig vastgoed 

mag Aelmans zich de meest veelzijdige makelaar van Limburg 

noemen. Makelaar Bart van den Berg is gespecialiseerd in 

(buiten) wonen en heeft al ruim twintig jaar ervaring in het vak.

Aelmans doet nog veel meer. Ook op het gebied van milieu, agro, 

omgeving en bouw kan zij voor iedere uitdaging een passende 

oplossing bieden.

Daarnaast voert Aelmans als enige Limburgse makelaar het 

Buitenstate-label. Dit is een samenwerking van geselecteerde 

NVM-makelaars en een unieke aan- en verkooptool voor vrij 

gelegen woningen, bedrijfsobjecten of kavels.

Nieuwsgierig naar wat Aelmans voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op via 0475-459260 of kijk op  

www.aelmans.com en www.buitenstate.nl

Aelmans Adviesgroep uit Baexem bestaat ruim 25 jaar. In die jaren heeft zij zich 

ontwikkeld tot een gerenommeerde speler op de Limburgse vastgoedmarkt.

Kerkstraat 2       |       6095 BE Baexem       |       0475 - 459 260       |       baexem@aelmans.com 

 magazine Leudal06 07



24 UUR 
BEREIKBAAR
T 06 24 66 52 1124 UUR BEREIKBAAR

24 UUR 
BEREIKBAAR
T 06 24 66 52 1124 UUR BEREIKBAAR

24 UUR 
BEREIKBAAR
T 06 24 66 52 1124 UUR BEREIKBAAR

24 UUR 
BEREIKBAAR
T 06 24 66 52 1124 UUR BEREIKBAAR

24 UUR 
BEREIKBAAR
T 06 24 66 52 1124 UUR BEREIKBAAR

Dorpstraat 142, 6093 ED Heythuyen
Tel. 0475 – 49 12 17 info@versteegentweewielers.nl

www.versteegentweewielers.nl

LENTE WEKEN

• Verkoop van diverse 
fi ets accessoires voor 
volwassenen en kinderen

• Reparatie van fi etsen
• Service en garantie

• Mogelijkheid om accu’s 
door te laten meten voor 
de Sparta, Batavus, Bikkel, 
Rivel en de Gazelle Orange 
innergy elektrische fi etsen.* 

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Verkoop van stads-, toer, elektrische- en diverse 
kinderfi etsen van merken als: Sparta, Batavus, 

Bikkel, Rivel, Loekie, Golden Lion, Royal Bugatti.

Doordeweeks behandelt Marleen Rutten (28) kinderen en volwassenen met 

spraak-, taal- of stemproblemen en in het weekend zingt ze de sterren van de hemel 

op verschillende podia. Hoewel de carnavalsliefhebster verschillende plekken in 

Limburg afgaat voor haar werk, gaat er niets boven haar eigen woonplaats Hunsel. 

Hoe is je band met Hunsel?
“Ik woon al 28 jaar in Hunsel en dat zal voor-
lopig ook zeker nog zo blijven. Boodschappen 
probeer ik zoveel mogelijk in Hunsel te doen. 
Brood haal ik bijvoorbeeld altijd bij de bakker 
in het dorp. Hoewel ik het in de carnavals-
periode druk heb met veel optredens, ben ik 
toch regelmatig te vinden in Hunsel. Het is 
geweldig om te zien hoe sterk de dorpskern 
van Hunsel is. Ik ben er ontzettend trots op dat 
de jeugd in zo’n grote getale carnaval bij ons in 
het dorp viert. Waar in andere dorpen het ver-
enigingsleven langzaam achteruit gaat, blijft 
het in Hunsel volop bruisen. Ik zeg altijd maar: 
‘Hoea ein klein durp groeat in kan zeen’.”

Wat betekent je Limburgse afkomst voor  jou?
“Heel erg veel! Ik heb altijd buiten Limburg 
gestudeerd, namelijk in het Brabantse 
Eindhoven. Ik heb het daar altijd wel naar 
mijn zin gehad, maar ik was iedere dag 
opnieuw blij wanneer de trein eindelijk 
weer Limburgse bodem raakte. Of als ik 
ergens een optreden of afspraak buiten 
Limburg heb, ben ik ook weer helemaal 
in de wolken als ik het bord ‘Welkom in 
Limburg’ zie. Het is toch mijn thuishaven 
en dat zal altijd zo blijven. Ik kan me ook 
helemaal niet voorstellen dat ik ooit buiten 
Limburg zal gaan wonen. Ik ben trots dat 
ik een Limburger ben en dat mag iedereen 
weten.

Waar liggen jouw beste herinneringen aan 
Hunsel?
“Dat is ongetwijfeld bij speeltuin Zeevershof 
in Hunsel. Dit is een groot speelgebied in de 
buitenlucht dat beheerd wordt door Stichting 
Speelruimte Hunsel (SSH). Het is gelegen 
in dezelfde straat als de Parochiezaal en de 
brandweer van Hunsel. De speeltuin kent 
verschillende toestellen, zoals een klimwand, 
een nestschommel, draaimolens en andere 
houten en metalen klimtoestellen. Er is 
zelfs een klein zwembad en een peuterbadje. 
Vroeger ben ik er altijd vaak met mijn ouders 
en vriendinnetjes geweest. Lekker onbezorgd 
spelen, wat een heerlijke tijd was dat.”

Welke plek mogen mensen die buiten Leudal 
wonen absoluut niet missen?
“Er zijn natuurlijk heel veel mooie plekken in 
Hunsel en in de gemeente Leudal, maar als ik 
er één zou moeten kiezen dan zou ik toch de 
speeltuin zeggen. Vooral als ze kleine kinderen 
hebben, is het zeker een aanrader. Zoals ik al zei 
zijn er veel verschillende soorten speeltoestellen 
voor kinderen. Ook is er aan de ouders en 
opa’s en oma’s gedacht. Zo is er een jeu-de-
boulesbaan en is er een plek ingericht waar 
een drankje genuttigd kan worden. Voor een 
klein bedrag zijn de kinderen de hele dag zoet 
en hoeven de ouders ook nergens naar om 
te kijken. Of zoals Sjef Diederen het bezong: 
‘Hie is ’t gezellig, hie veul ich mich thoes’.”

‘ Hoea ein klein durp

Naam:

Marleen Rutten

Leeftijd:

28 jaar

Geboren in:

Weert

Woonplaats:

Hunsel

Bekend van: 

Talentenjacht Dao zit 
Meziek in, nummers als 
Ich bin gelökkig met dich, 
Wervelwind en As ich mer 
danse kin

Marleen Rutten

groeat in kan zeen’
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Ontdek de zachtste schoen ter wereld bij Naus Schoenen.

Dankzij de verende en ondersteunende 

loopzool kunt U de hele dag 

probleemloos gaan en staan. 

De extreem zachte zool absorbeert de 

schokken die ontstaan bij het lopen en 

geven steun aan Uw voeten wanneer 

U deze gebruikt. Joya schoenen 

ondersteunen de natuurlijke 

lichaamsbeweging en zorgen voor 

een natuurlijke lichaamshouding. 

Daardoor is elke stap zéér comfortabel, 

en worden Uw gewrichten en rug 

ontlast. Steunzolen zijn in de meeste 

gevallen zelfs helemaal niet meer nodig!

Bent U nieuwsgierig naar wat Joya 

schoenen voor U kunnen betekenen? 

Kom dan vrijblijvend proeflopen in onze 

zaak. U bent van harte welkom! 

Last van hielspoor, pijnlijke voeten, rug en/of nekklachten? Met JOYA schoenen behoren deze problemen 

definitief tot het verleden. Probeer JOYA bij Naus Schoenen, het enige gecertificeerde Joya verkooppunt 

in de regio Midden-Limburg. Wij adviseren U graag bij het kiezen van de juiste JOYA schoen van 

dit Zwitserse merk.

Kallestraat 8  |  6013 RN  Hunsel  |  Tel. 0475-565088  |  www.nausschoenen.nl

zomeractiviteiten 

Vereniging 
Zelfstandige 
Ondernemers 
Heythuysen
Preuf Heytse

Datum: zondag 25 juni

Tijd:  14.00-20.00 uur

Locatie: plein Dorpstraat 

Heythuysen

Happy Saturday 

(activiteiten en winkels geopend)

Datum: 22 juli, 29 juli &  

5, 12, 19 en 

26 augustus

Tijd:  09.00-17.00 uur

Locatie: centrum 

Heythuysen

Jaarmarkt

Datum: vrijdag 4 augustus

Tijd: 13.30-21.00 uur

Locatie: centrum 

Heythuysen

Sinds de gemeente Leudal in 2007 werd 
gevormd, wordt Heythuysen beschouwd 
als het regionaal winkelcentrum van de 
gemeente. “Net zoals Panningen dat eigenlijk 
is voor gemeente Peel en Maas”, vertelt Rob. 
Sinds 2014 is hij voorzitter van Vereniging 
Zelfstandige Ondernemers Heythuysen 
(VZOH) en houdt hij zich bezig met de 
toekomst van het winkelhart van Leudal. 
“Heythuysen heeft het allemaal. Het aanbod 
aan winkels is groot. Zowel kleine onderne-
mers als grote ketens zijn vertegenwoordigd 
in het centrum. Ook zijn er de afgelopen jaren 
een hoop leuke restaurants, koffiezaken en 
cafeetjes bij gekomen. Dat maakt ‘Heytse’ 
ideaal voor een gezellig middagje shoppen, 
lunchen en borrelen. Daarbij is het heel cen-
traal gelegen, zowel voor mensen uit Weert, 
Roermond, Nederweert én Peel en Maas 
natuurlijk. En gratis parkeerplekken zijn er 
meer dan genoeg.”

‘Ideaal voor een 

middagje shoppen’

Voor de VZOH is het centrumma-
nagement van Peel en Maas een bron van 
inspiratie. In Heythuysen willen ze net als 
in Panningen graag een collectief samenwer-
kingsverband opzetten, maar dan door middel 
van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). 
Een BIZ is een samenwerking van alle onder-
nemers waarin elke ondernemer een steentje 
bijdraagt aan bijvoorbeeld sfeerverlichting, 
promotie-activiteiten, aankleding en groen, 
maar ook bij de preventie van criminaliteit en 
het schoonhouden van de straat. Elke onder-
nemer in de BIZ betaalt een jaarlijkse bijdrage 
aan het centrummanagement. “We willen 
vooruit”, aldus Rob. Hein van der Steen, 
zelfstandig ondernemer en secretaris van de 
VZOH, beaamt dat. “We willen meer en ster-
kere evenementen organiseren samen, alles 
professioneler aankleden. Daar hebben we 
alleen budget voor nodig en de meerderheid 
van de ondernemers moet het willen. De BIZ 

biedt hier een wettelijk 
kader voor. Tegen het 
einde van het jaar 
houden we hierover een 
stemronde.”

Nieuwbouw met winkels 

en appartementen

De afgelopen tien jaar is het winkelcen-
trum flink opgeknapt. “In een groot deel van 
de Dorpstraat zijn oude panden gesloopt en 
is er nieuwbouw voor in de plaats gekomen”, 
vertelt Rob. “Onderin de panden zijn winkels 
gevestigd en erboven zijn appartementen 
gecreëerd die nu bewoond zijn.” Ook op 
het gebied van winkels is veel veranderd de 
afgelopen jaren. Dat merkte Hein van der 
Steen ook. Hij startte enkele jaren geleden met 
zijn vrouw een eigen koffie- en theewinkel 
en chocolaterie. “Toen wij een jaar of zeven 
begonnen met onze eigen zaak, was er vrijwel 
niets”, vertelt hij. “In de loop der jaren kwam 
er wel het een en ander bij. Het was misschien 
niet veel, maar kwalitatief zijn het goede 
zaken.” Volgens Hein zijn daarin wel bepaalde 
trends te merken. “Je ziet veel ondernemers 
die zich op één product of dienst richten. 
Tegenwoordig heb je een speciaalzaak, of je 
biedt alles aan. Hoewel veel online wordt 
besteld, blijven mensen graag naar een fysieke 
winkel komen. Ze willen toch alles kunnen 
ruiken, zien, proeven en voelen.”

Toch kampt ook Heythuysen met leeg-
stand. “Samen met de lokale vastgoed-
ondernemers, de gemeente Leudal en andere 
ondernemers uit het dorp zoeken wij naar 
ontwikkelingen en manieren om die leeg-
stand tegen te gaan of panden een nieuwe 
bestemming te geven”, aldus Rob. De leeg-
stand baart Rob echter geen zorgen. “We ver-
trouwen erop dat die panden uiteindelijk een 
goede invulling krijgen. Als we dan ook nog 
die samenwerking met de ondernemers voor 
elkaar krijgen, wordt Heythuysen een cen-
trum dat helemaal toekomstproof is.”

Winkelcentrum gemeente Leudal

Zoals zo veel winkelcentra moet ook Heythuysen het opnemen tegen het 

internetwinkelen. Mede door de vele ontwikkelingen op het gebied, nieuwbouw en 

de komst van diverse kleine ondernemers is het een centrum waar Rob Reijnders, 

de voorzitter van de ondernemersvereniging, maar wát trots op is.

Hein van der Steen en  

Rob Reijnders van VZOH

‘Heytse heeft het allemaal’
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De elfjarige Nicky uit Heibloem verbleef in augustus 1998 op een 
jeugdkamp bij het Zuid-Limburgse Brunssum, georganiseerd door het 
plaatselijke jeugdwerk. Op 10 augustus verdween hij. Na een grote zoekactie 
werd de elfjarige dood gevonden bij een kerstbomenperceel op een kilometer 
afstand van het kampterrein. Hoe Nicky was overleden werd niet duidelijk.

De zaak kreeg, mede doordat journalist Peter R. De Vries zich met de 
zaak bemoeide, landelijke bekendheid. Het onderzoek was het grootste 
dat de politie Limburg ooit deed, maar loste niets op. Ook kreeg de politie 
veel kritiek: het lichaam werd pas laat gevonden en de verhoren van 
kampgenootjes verliepen moeizaam. Daarbij werd het tentenkamp al 
afgebroken voor er foto’s van waren gemaakt en bleek het korenveld, waar 
een sleepspoor doorheen liep, al gemaaid voordat er sporenonderzoek plaats 
had gevonden. De politie kreeg verschillende verdachten in beeld, waaronder 
twee kindermoordenaars en de voorzitter van het jeugdwerk. Ook een DNA-
verwantschapsonderzoek leverde niets op. Anno 2017 is nog steeds niemand 
veroordeeld voor de moord.

Een halve bol, vijf stokken, twee handen, een wolk en vlinders staan op 
een sokkel voor de Heibloemse kerk. De Roggelse kunstenares Thea Houben 
werd in 2000 gevraagd om een kunstwerk te maken tegen zinloos geweld 
en ter nagedachtenis aan Nicky. “Op een gegeven moment had ik een paar 
boomstokken vast. Toen wist ik: dat wordt de basis”, vertelt Thea. “De twee 
opengeslagen handen, de wolken en daarboven de vlinders bedacht ik er 
daarna bij. Al met al heeft het een hele tijd geduurd voordat ik wist hoe het 
eruit moest komen te zien. Het was natuurlijk niet zomaar een beeld wat ik 
mocht maken.”

Het in brons gegoten kunstwerk heeft meerdere symbolische 
betekenissen. De stokken kunnen worden gezien als basis van een wigwam, 
een indianentent, als symbool van de speelsheid van een kind. Maar ze staan 
ook symbool voor het recht. De twee opengeslagen handen onderaan staan 
voor het loslaten. De vlinders symboliseren de vergankelijkheid van het leven 
en staan voor de slachtoffers van zinloos geweld. Op één van die vlinders 
is de naam Nicky gegraveerd. “Het was ontzettend mooi om dit te mogen 
maken”, aldus Thea. “Ik wist waar ik het voor deed, waar ik naartoe aan het 
werken was. Toch heb ik er heel wat gezonde stress om gehad. Ik was vooral 
heel benieuwd naar wat de vriendengroep en natuurlijk de ouders en familie 
van Nicky ervan zouden zeggen.” Thea maakte een klein kopietje van het 
monument voor de ouders van Nicky om in huis te zetten. “Ongeacht of je het 
kunstwerk mooi vindt of niet, dit kunstwerk maakt dat je even stilstaat bij 
het leven.”

Het was de vriendengroep van Nickys ouders die het initiatief nam 
om een monument te maken tegen zinloos geweld en ter nagedachtenis 
aan Nicky. Gert Claassen, Johan Hoenink, Huub Janssen, Emyl Kwast, 
Math Timmermans, Harry Vermeulen en José Vermeulen sloegen de handen 
ineen en zamelden geld in om het kunstwerk tot stand te brengen.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het monument in een plantsoen in 
Heibloem werd geplaatst. Echter gaf de gemeente Roggel en Neer destijds 
geen toestemming, uit angst het dorp een negatief etiket op te plakken. 
Pastoor Nies van Lier liet het monument uiteindelijk op grond van de kerk 
plaatsen, waar het op 10 augustus 2000 werd onthuld.

Bij de Sint-Isidoruskerk in Heibloem staat sinds 

2000 een bijzonder kunstwerk. Het beeld is 

gemaakt ter nagedachtenis aan Nicky Verstappen, 

die twee jaar daarvoor werd vermoord toen hij 

op zomerkamp was in Brunssum.

Het was ontzettend 
mooi om dit te 
mogen maken. 
Ik wist waar ik het 
voor deed, waar 
ik naartoe aan het 
werken was.

Ter nagedachtenis 

aan Nicky Verstappen

Monument tegen zinloos 
geweld in Heibloem

Dorpstraat 10 te Heythyuysen
lunchroom Het Hoofdkantoor

www.hethoofdkantoor.net

vestigingen in 
Heythuysen, Panningen en 

Maasbracht
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Tramstraat 30, Roggel, 0475 - 44 09 76

www.brouwers-smits.nl

• Ruim 70 occasions op 
voorraad

• onderhoud

• Schadeherstel

• Lease

Wandelen in de tuin

Via de website
www.limburgs-landschap.nl  
zijn diverse wandelfolders en 
routekaarten te vinden van 
stichting Limburgs Landschap. 

Via de website van 
VVV Midden-Limburg kunnen 
wandelaars zelf een route 
uitkiezen of samenstellen en 
opslaan op de computer en 
smartphone of deze uitprinten. 
Kijk voor meer informatie op 
www.vvvmiddenlimburg.nl 

Bron: stichting Limburgs Landschap,  

VVV Midden-Limburg

van Limburg

Het Leudal - Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen
Natuurgebied het Leudal omvat zo’n 900 hectare, waarvan ruim de helft door 
Staatsbosbeheer wordt beheerd. Het gebied is voornamelijk bekend door de vele 
beekdalen die het heeft. Een gebied van 315 hectare is zelfs tot Europees beschermd 
gebied verklaard onder de Natura 2000. Door het Leudal stromen de Tungelroyse 
beek en de Zelsterbeek. Tussen de dorpen Nunhem en Neer komen die beken 
samen in de Neerbeek. Enkele honderden meters verderop voegt de Haelense beek 
zich daarbij. Midden in het natuurgebied ligt de Sint Ursulamolen uit 1773, ook 
wel Leumolen genoemd. De watermolen wordt gebruikt voor het malen van graan 
en het slaan van olie. In de beekdalen zijn voornamelijk goudveil, dotterbloem en 
waterviolier te vinden. In poelen en moerasjes groeien slangenwortel, stijve zegge 
en gagelstruwelen. Op de hogere gronden zijn loofbomen en naaldbomen te vinden, 
naast kleine heidevelden en droge graslanden. Verder komen de vos, ree, bevers 
en dassen voor in het gebied. Het Leudal is vrij toegankelijk voor wandelaars en 
honden mogen aangelijnd mee.

Landgoed Exaten - Baexem en Grathem
Het landgoed Exaten en het aangrenzende Haelense Beekdal zijn in beheer van 
stichting Limburgs Landschap. Het gebied ligt ten zuidoosten van Baexem en 
Grathem en is zo’n 211 hectare groot. In het noorden loopt het gebied over in het 
Leudal, het zuiden grenst aan de Beegderheide. Het beekdal bestaat uit diverse 
weilanden met populierenbosjes en zeven poelen waar diverse soorten amfibieën, 
waaronder kikkers, padden en salamanders verblijven. Vogelaars kunnen met een 
beetje geluk de zangvogel geelgors spotten. De beplanting op het landgoed bestaat 
voornamelijk uit naald- en eikenbomen, beuken en de Amerikaanse eik. Op het 
landgoed ligt het gelijknamige Kasteel Exaten, dat sinds 1968 de status van rijks-
monument heeft. Het kasteel is niet toegankelijk voor bezoekers; het gebouw is in 
gebruik als asiel zoekerscentrum. 
Over het landgoed lopen een witte en een groene wandelroute. Honden mogen 
aangelijnd mee. De wandelroute is te bereiken via een nabijgelegen bushalte aan de 
Rijksweg, waar ook de parkeerplaats tegenover ligt.

Het Spaanse Bos - Heythuysen
Ten zuidwesten van het kerkdorp Heibloem ligt het Spaanse Bos, een rus-
tige en bosrijke omgeving. Dit gebied en een zuidelijk gelegen perceel op de 
Asbroekerheide zijn eigendom van Stichting Limburgs Landschap en in totaal 
39 hectare groot. Het bos bestaat voornamelijk uit naaldbomen, zoals de grove den. 
Tussen 1939 en 1961 werd het Spaanse Bos aangeplant met naaldhout. Ook staan 
er in het bos eiken en beuken, waarvan sommige meer dan 130 jaar oud zijn. 
Naast diverse algemene bosvogels kunnen wandelaars ook de zwarte en groene 
specht en de zomertortel horen of misschien wel spotten. De wandelpaden zijn vrij 
toegankelijk voor wandelaars en er zijn geen vaste, beschikbare routes. Het bos op 
de Asbroekerheide is vanaf de Grensweg te bekijken.

Landgoed Beijlshof - Horn en Heythuysen
Langs de weg van Horn naar Heythuysen ligt landgoed Beijlshof, een gebied van 
93 hectare groot. De gelijknamige hoeve ligt midden tussen bos, wei- en bouwlanden 
die door twee beken worden doorsneden: de Reydtbeek en de Tungelroysebeek. Het is 
een afwisselend landgoed met naald- en loofbossen en landbouwgronden. In het 
beekdal liggen elzenbroekbosjes, in het loofbos zijn onder meer geel nagelkruid en 
muskuskruid te vinden. In de naaldbossen staan onder andere de blauwe bosbes en 
veelbloemige veldbies en kenmerkende vogels in het gebied zijn de zwarte specht, 
boomklever en boomkruiper. Via de Groote Bedelaar en Exaten kan door een 
aaneengesloten natuurgebied het Leudal worden bereikt.
Het landgoed is op de wegen en paden vrij toegankelijk voor wandelaars. Honden zijn 
in het gebied toegestaan, maar moeten wel zijn aangelijnd. Een witte wandelroute van 
3,5 kilometer loopt over het landgoed. Op enige afstand van de wandelroute liggen 
bushaltes waarmee het landgoed eenvoudige te bereiken is.

De gemeente Leudal is bij uitstek geschikt om op pad 

te gaan. De vele wandelroutes voeren langs prachtige 

natuur, over beken, langs wateren en bieden zicht op 

diverse kastelen en molens. Niet voor niets wordt 

Leudal de tuin van Limburg genoemd. 

Welke gebieden zijn de moeite waard om te bezoeken?
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Welk plekje in de gemeente 

Leudal is de moeite waard 
eens te bezoeken?

Volgens Anja Kranen uit Neer is 
natuurgebied Leudal een onmisbare plek 
voor iedereen die van fietsen en wandelen 
houdt. “Het natuurgebied ligt tussen Haelen, 
Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen”, 
legt ze uit. “Het is vooral een mooi gebied 
door de beekdalen en de holle weggetjes. 

Afhankelijk van de route die je kiest, 
kom je onderweg ook een klooster en een 
watermolen tegen. Met name in de zomer 
en lente is het een prachtig gebied door alle 
bloemen en planten die dan in bloei staan. 
Vroeger toen mijn kinderen nog wat jonger 
waren, kwam ik er geregeld.”

Volgens de 36-jarige Linda Heijmans uit 
Roggel is de Sint-Servaaskapel in Nunhem 
de moeite waard om eens te bekijken. “Het is 
een klein kapelletje dat op een heuvel aan de 
rand van het bos gelegen is”, vertelt Linda. 
“Vanaf midden mei tot en met eind september 
is er iedere woensdagmorgen een mis. 
Tegelijk met de kermis in Nunhem, die dit jaar 
in het weekend van 20 mei plaatsvindt, is op 

zondagmorgen 21 mei de servaasprocessie. 
De parochie viert dan haar patroonheilige 
Sint Servatius met een processie. Deze stopt 
bij het grote en mooie bloementapijt dat 
speciaal voor deze gelegenheid aangelegd is 
vóór het kapelletje. Ik kom zelf uit Nunhem en 
heb vroeger meegelopen met de processie en 
meegeholpen met het bloementapijt. Het blijft 
altijd mooi om te zien, zulke tradities.”

De Roggelse Carmen Levens is eigenaresse 
van een juwelierszaak en is zeer te spreken 
over het winkelaanbod in de gemeente Leudal. 
“Vooral Roggel heeft wat winkels betreft veel 
te bieden”, aldus Carmen. “Het winkelaanbod 
is heel divers. Het zijn weliswaar veel 
dorpswinkels, maar dat neemt niet weg 
dat de ondernemers zeer gespecialiseerd 

zijn in wat ze doen. Bovendien hangt hier 
een gemoedelijke sfeer, waar mensen met 
elkaar lachen en kletsen. Als je eens een keer 
zonder stress wilt winkelen, dan moet je 
maar eens naar Roggel komen. Naast een fijn 
winkelcentrum in Roggel, heeft de gemeente 
Leudal ook een prachtig wandelgebied waar je 
in de zomer goed een middag kan vertoeven.”

Anja Kranen (51) 

Linda Heijmans (36)

Carmen Levens (49)

‘ Natuurgebied Leudal is een onmisbare plek’

‘ De tradities van de Sint-Servaaskapel in Nunhem’

‘ Winkelen in gemoedelijke sfeer in Roggel’

Inwoners vertellen:

Met maar liefst zestien dorpskernen is er altijd wel iets te doen in Leudal.  Maar welk plekje in de hele gemeente 
is nu echt de moeite waard om eens te bezoeken? Deze vraag legden we voor aan enkele inwoners van de 
gemeente Leudal, we kregen onder meer het natuurgebied Leudal en het winkelcentrum in Roggel als antwoord. 
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