
Beste

buurtbewoners

Straks is het feest!

Wij nodigen u en uw familie graag

uit op het plein aan de Zavelstraat

13 (bekend van SPW De

Berenzwerm). Daar staat vanaf 16

uur vanmiddag een kraam met

gratis smoutebollen voor iedereen!

En kinderen die de kleurplaat in

deze krant ingekleurd aleveren,

krijgen ook nog eens een

verrassing! Ook burgemeester

Steven Matheï, CD&V-schepenen

en -mandatarissen zijn straks op

de afspraak. Zij luisteren heel

graag naar uw opmerkingen over

en uw ideeën voor Kleine-Brogel.

Want het Kleine-Brogel van de

toekomst, maken we samen. Tot

straks!

IN DEZE

BUURTKRANT

MensenMensen inin dede buurtbuurt

Paul Desair over Kleine-Brogel

KleurplaatKleurplaat

Kleur in en krijg straks je verrassing.

EenEen vleugjevleugje geschiedenisgeschiedenis

Wat je misschien nog niet wist...

DeDe bevolkingbevolking doorgelichtdoorgelicht

Cijfermateriaal over je kerkdorp

Gratis smoutebollen
voor Kleine-Brogel!

Dit krantje is speciaal bedoeld voor

de inwoners van Kleine-Brogel. Dit moet vast

de eerste keer zijn dat je een "Belang van

Kleine-Brogel" in je bus krijgt. Lees vooral

verder als je nu benieuwd bent geworden!

Ik heb wel wat met Kleine-Brogel: niet alleen

bracht ik enkele jaren van mijn

“voetbalcarrière” door bij SV Breugel, ook als

ik door Kleine-Brogel loop, ontdek ik de

warmte van de mensen, het

enthousiasme van de vele actieve

verenigingen en de gezelligheid van de

buurten. Eigenlijk is Kleine-Brogel één

grote aaneenschakeling van buurten. Zeg nu

zelf: je eigen buurt is … een plek waar je

wil thuiskomen. Een plek waar je je betrokken

voelt, waar iedereen inbegrepen is. Waar je

samen tot grote en kleine oplossingen komt,

ongeacht leeftijd, religie of culturele

achtergrond. Want betrokkenheid begint in je

eigen buurt. In een echte BONTE BUURT.

Als Perenaar ben ik trots op onze levendige

buurtwerkingen, want beter een goede buur

dan een verre vriend. Vanuit het stadsbestuur

ondersteunen wij de buurten waar mogelijk,

maar een (nog) betere buurt begint ook bij

jezelf. Goed wonen moet leiden tot goed leven

en goed beleven. Daar

moeten we allemaal samen onze

schouders onder zetten.

Ik ben er gerust in, want ik kom heel vaak

in contact met inwoners uit Kleine-Brogel. Zij

delen mijn positivisme en de gedrevenheid om

wat goed is, nog beter te maken. En daar

gaan we voor, niet? Veel leesplezier!

P.S. Wil je ons nog beter leren kennen?

Surf dan naar www.eentoekomstvolkleur.be.

Uw burgemeester, Steven Matheï.

Kleine-Brogel In Peer leeft een bonte buurt

Buurtkrant Kleine-Brogel

In samenwerking met CD&V Peer

Verantwoordelijke uitgever

Hendrik Swennen, Kleine Achterstraat 5, Peer



Paul Desair over zijn jaren als bevelhebber.
"Basis en Kleine-Brogel kunnen niet zonder mekaar."

DeDe basisbasis enen Kleine-Brogel…Kleine-Brogel… eeneen moeilijkemoeilijke combinatie?combinatie?

Absoluut niet…ik durf zelfs te stellen dat we bijna niet meer zonder mekaar kunnen. De vliegbasis is ook niet

meer dat eiland van weleer: KB is volledig geïntegreerd en de samenwerking met verenigingen, ondernemingen

en instellingen in Peer en omstreken loopt zeer goed. We hebben mekaar nodig zou ik zelfs durven zeggen. Als ik

zie hoe we erin slagen om talrijke goede doelen te steunen door als militairen en burgers samen onze schouders

onder projecten te zetten, kan je hier alleen maar tevreden en trots naar verwijzen. KB gaat hand in hand met alle

gemeentes in de buurt.

HoeHoe gaangaan julliejullie omom metmet klachtenklachten vanvan omwonenden?omwonenden?

Eerst en vooral zijn er de jaarlijkse vergaderingen met de politieke verantwoordelijken van de omliggende

gemeentes. Tijdens deze vergaderingen leggen we uit hoe de vliegoperaties worden uitgevoerd, hoe we daarbij

trachten de geluidsoverlast tot een minimum te beperken, welke klachten we behandelden het afgelopen jaar en

hoe we het komende jaar proberen ‘beter’ te doen. ‘Ad Hoc’ klachten (die vaak per telefoon binnenkomen) worden

steeds ernstig genomen en onderzocht. Bij elke klacht worden de oorzaken geidentiiceerd en uitleg verschaft. Dit

gebeurt niet enkel per telefoon, want mensen die klachten hebben worden vaak ook persoonlijk uitgenodigd om

tekst en uitleg te geven daar waar nodig en nuttig.

De naam Kleine-Brogel komt van Minor Broglia en dook voor

het eerst op in 1222, waarbij Broglia voor moeras staat. In 1380

sprak men voor het eerst van Cleyne Bruckel, waarbij klein zoals

‘minor’ verwijst naar de tegenstelling met het aangrenzende

Grote-Brogel en het tweede deel refereert aan een “lage,

waterachtige, enigszins met hout en gras begroeide plaats”.

Inderdaad, er was veel natuur in Kleine-Brogel. Omstreeks het

midden van de 14de eeuw, bestond 60% van de gemeente

ofwel uit heide (455 ha) ofwel uit bossen (115 ha). Momenteel

nemen bos en heide nog ongeveer 35 % van de gemeentelijke

oppervlakte in.

Bestuurlijk behoorde Kleine-Brogel tot het graafschap Loon, dat

verenigd was met het prinsbisdom Luik. Sedert 5 juni 1839

behoort het dorp tot het bestuurlijk arrondissement Maaseik

en het gerechtelijk arrondissement Tongeren, terwijl het voor

het vredegerecht zijn zaken ging bepleiten te Peer. Tijdens de

Franse tijd werd Kleine-Brogel een zelfstandige gemeente, die in

1970 opging in de fusiegemeente Peer.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten er enkele Engelse en

een Duits vliegtuig neer op het grondgebied van Kleine-Brogel.

In 1945 werd door de geallieerden een vliegveld ingericht, dat

zou uitgroeien tot de Vliegbasis Kleine-Brogel. Daardoor is ruim

1/3de van het dorp verboden terrein.

Kleine-Brogel was vanouds een landbouwdorp, waar ook aan

schapenteelt werd gedaan. Omstreeks 1825 waren er ook een

aantal teutenfamilies. In 1908 werd een zuivelfabriek opgericht,

de Sint-Brigitta-melkerij, in 1927 aangevuld met boterfabriek Sint-

Antonius die in 1940 moest sluiten. In de tweede helft van de 19e

eeuw was er ook een zeepziederij aan de Zavelstraat.

Wist je dat… de stad Peer op 18 mei gestart is met Dorpsrestaurants?

Gezond, tegen een budgetvriendelijke prijs en in de eigen omgeving tafelen, dat is het concept.

Op dinsdag 22 december is het de beurt aan Kleine-Brogel en ben je welkom in De Wirix.

Let op: je moet op voorhand een ticket kopen aan de BICC-balie in ’t Poorthuis

(tel. 011/61.07.20 of bicc@peer.be). De maaltijd kost 7,5 euro en omvat

soep, hoofdschotel, dessert en één kop kofie en kraantjeswater.

AanAan tafel!tafel!

Gezond, budgetvriendelijk en in de eigen omgeving.

Dat zijn de Peerse Dorpsrestaurants.

Kleine-Brogel en de basis, ze zijn vergroeid met elkaar. Wij spraken met uittredend commandant Paul Desair:

HoeHoe ervaartervaart uu uwuw contactcontact metmet dede Perenaar?Perenaar?

Als commandant van de vliegbasis vond ik het eerst en vooral belangrijk goede contacten te onderhouden met

de Perenaar. Natuurlijk was er op geregelde tijdstippen het direct contact met de burgemeester en zijn team van

schepenen, maar ook indirect kreeg ik de kans de inwoners van Peer te ontmoeten. Dit gebeurde doorgaans tijdens

plechtigheden en evenementen die de banden tussen de vliegbasis en de stad Peer alleen maar versterken. De

contacten liepen steeds positief: ijne en warme gesprekken, met steeds vriendelijke mensen die - naar mijn gevoel

- niet alleen ier zijn over hun stad, maar ook de vliegbasis een warm hart toedragen.

WWatat ervaartervaart uu inin uwuw omgangomgang metmet dede personeelsledenpersoneelsleden opop dede basisbasis alsals typischtypisch PeersPeers ofof Noord-Limburgs?Noord-Limburgs?

Onder de personeelsleden van de vliegbasis zijn er heel wat Perenaren en Noord-Limburgers. Noord-Limburgers

zijn ‘doeners’, betrouwbare en harde werkers en dat is op de vliegbasis niet anders: zij vinden steeds oplossingen

voor problemen. Deze mensen aan het werk zien op de vliegbasis is een streling voor het oog: teamwork,

kameraadschap, jovialiteit, ernst en professionalisme. Belangrijk zijn ook de links die we via Perenaren en Noord-

Limburgers op het werk weten te realiseren met ondernemingen, instellingen en verenigingen in de buurt.

WWeet waar je woont...eet waar je woont...

In Minor Broglia!In Minor Broglia!

Noord-Limburgers zijn betrouwbare en harde werkers.



Cijfers over Kleine-Brogel

Er wonen momenteel 1796 inwoners in Kleine-

Brogel.

- 49,4% van de inwoners is vrouwelijk.

- 50,6% is mannelijk.

Kleine-Brogel telt 13 buurtwerkingen.
Tijdens 11 buurtfeesten passeerde de ijskar van
de stad deze zomer!

Dorp vol enthousiasme

Trots op de troeven:

• De kleuters en lagere schoolkinderen van Kleine-Brogel kunnen voor opvang voor en na school terecht bij Plons. Voor korte opvangmomenten na school is er Spring, met

dank aan talloze vrijwilligers! Beiden zijn initiatieven waar CD&V Peer sterk de schouders heeft onder gezet. In Kleine-Brogel zijn er 67 kinderen geregistreerd voor Spring.

Liefst 109 kinderen zijn ingeschreven voor Plons.

• Op toeristisch vlak zijn er met Casa Ciolina (6 kamers) en Het Oud Klooster (8 kamers) twee zeer mooie B&B's die Kleine-Brogel mee op de toeristische kaart zetten.

Daarnaast is de wandeling Hoksent-Molhem door de Dommelvallei een pareltje voor de natuur- en cultuurliefhebber. De stad ondersteunt op alle mogelijke manieren.

• We mogen terecht trots zijn op de vele verenigingen en vrijwilligers die Kleine-Brogel telt! Zij geven dag na dag meer kleur aan onze stad.

Uit ParticiPEERmomenten blijkt dat deze thema's belangrijk zijn voor Kleine-Brogel: ontwikkeling van bijkomende bouw- en/of woonmogelijkheden, inrichting dorpsplein en

inrichting begraafplaats. Deze thema's zullen deel uitmaken van het "masterplan Kleine-Brogel" dat de komende jaren i.s.m. de bewoners zal uitgewerkt worden. CD&V wil

samen met u werken aan het Kleine-Brogel van de toekomst. Zo blijft het hier gezellig wonen, ook voor de generaties na ons.

Klaar voor het Kleine-Brogel van de toekomst?

Fiets 'm erin

Parels van
wandelroutes

Twee prachtige
B&B's

Er beweegt wat in je dorp. Neem nu het huisvestingsproject op de hoek Pieter Breugellaan-

Ekselsebaan. Dit in nauwe samenwerking met het Kempisch Tehuis. De pastorij werd

omgebouwd tot twee woongelegenheden met beneden een secretariaat voor de pastorale

werking. De tuin wordt volledig opnieuw aangelegd en de tuinmuur gerenoveerd. Op het

naastliggend perceel worden 15 sociale nieuwbouwwoningen gerealiseerd waarvan 4

gelijkvloerse seniorenwoningen (voorbehouden voor 65+'ers die voldoen aan inkomens- en

eigendomsvoorwaarden Kempisch Tehuis). Einde werken: begin 2016.



Neem je kleurpotloodjes, kleur deze tekening mooi in en kom vanmiddag vanaf 16 uur je gratis verrassing afhalen op het plein aan de Zavelstraat. Ook mama en papa en oma en opa

mogen natuurlijk meekomen! Tot straks!

NIEUW: Volgend jaar opent de grote en megaplezante speeltuin op Breugelhoeve! Heel wat Peerse kindjes hebben alvast mee

nagedacht over hoe die speeltuin er moet uitzien. ParticiPEER, geen loos begrip in ons stadje!


