
Uitnodiging Café de Horizon in het najaar 

• De gemeente organiseert einde zomer en in het najaar een aantal inspiratie-bijeenkomsten 

die ook voor bestuursleden van dorpsoverleggen en aanverwante dorpsactievelingen 

interessant kunnen zijn. Jullie zijn dus van harte uitgenodigd! Ook om deze uitnodiging 

verder te delen met betrokken werkgroepen en initiatieven.  

• De thema’s zijn: “besluiten nemen” (15 september), “transities naar een duurzamere wereld” 

(12 oktober) met Jan Rotmans, en “omgaan met druk” (17 november) met ex-

topscheidsrechter Ed Janssen.  

• Zie de bijlage voor meer informatie.  

 

Beste relatie, 

Vanuit onze gemeente Peel en Maas organiseren wij dit najaar 3 inspiratiebijeenkomsten, genaamd 

café de Horizons. Ik nodig u van harte uit om één of meerdere van deze bijeenkomsten bij te wonen. 

Het gaat om de volgende sessies: 

 

workshop van Paul Kronenberg op 

donderdagavond 15 september van 19.00 tot 

22.00 uur 

Het thema van deze workshop is besluiten nemen. We 
verkennen dit thema door een lastig besluit te bekijken 
vanuit verschillende invalshoeken en belangen. Door te 
gaan staan in de schoenen van een ander onderzoeken 
we hoe we tot een empathisch besluit komen.  

We verwelkomen u graag op donderdag 15 september 
vanaf 18.30 uur in bioscoop Dok 6 in Panningen, waar we 
om 19 uur samen naar de film ‘Blindsight’ kijken. Op een 
kritiek punt in de film stoppen we de film en via een 
leuke werkvorm leven we ons in in de belangen van 
blinde kinderen die een berg beklimmen, hun verzorgers 
Paul Kronenberg en Sabriye Tenberken, het Hollywood 
filmteam en expeditieleider Erik Weihenmayer. Daarna 
kijken we de film af en zien we welke beslissing tijdens de klimexpeditie is genomen. 

Voor meer informatie over Paul en Sabriye, klik hier Oprichters | kanthari 

 

https://www.kanthari.nl/about-us/oprichters/


lezing van Jan Rotmans 

woensdagavond 12 oktober 

van 19.30 tot 21.00 uur 
De wereld staat in brand: er zijn 
zogenoemde transities aan de gang.  

Transities bieden kansen! Kansen op 
fundamentele en duurzame 
vernieuwingen. Kansen op sociale, 
economische en ecologische 
waardecreatie.  
 
We ontvangen Jan Rotmans in de hal 
van ons Huis van de Gemeente en hij 

kijkt met ons mee naar hoe we grip kunnen krijgen op alle veranderingen. En naar hoe we het 
gedachtegoed van transities kunnen gebruiken om te bewegen naar een duurzamere wereld. 
 

Voor meer informatie over Jan Rotmans, klik hier Jan Rotmans – We leven niet in een tijdperk 

van verandering maar in een verandering van tijdperk 

 
 

lezing van Ed Janssen donderdagavond 17 november 

van 19.30 tot 21.00 uur 
Ed Janssen uit Meijel is voormalig Top-scheidsrechter van de KNVB. Hij 
heeft ruim 15 jaar gefloten en is official geweest tijdens 
voetbalwedstrijden van de Eerste Divisie, Eredivisie, Champions League 
en Europa League. Ongeveer 3 jaar geleden is hij hiermee gestopt. 
Daarna is hij even zoekende geweest: wat nu? Tegenwoordig inspireert 
hij anderen dankzij de levenslessen die hij opdeed tijdens zijn imposante 
fluit-carrière en de tijd daarna. 
 
Ed komt in de hal van ons Huis van de Gemeente met ons praten over 
samenwerking tussen mensen. En hij vertelt over zijn ervaringen op het 
gebied van omgaan met druk.  

 
 

 

Als u één of meerdere van deze bijeenkomsten wilt bijwonen, kunt u zich via de mail aanmelden via  

leren@peelenmaas.nl. 

Met vriendelijke groet, 

 

Gemeente Peel en Maas 

 

https://www.janrotmans.nl/
https://www.janrotmans.nl/
mailto:leren@peelenmaas.nl


 

 


