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BESTE INWONERS VAN
HEEL, PANHEEL, POL EN OSEN
Wij willen u graag kennis laten maken met Heemkring Heel.
Daarom ontvangt u gratis deze eerste uitgave van ons tijdschrift.
Meer dan 300 jaar woonde er de familie de

verleden van Heel, Panheel, Pol en Osen.

Heemkring Heel wil het “mooie” niet verloren

betrokken inwoners, die zich inzet voor het

behoud van de natuur, de cultuur en het
Daarvoor is eind 2019 de Stichting Heem-

kring Heel opgericht.

Er is inmiddels flink aan de weg getimmerd:
er is een website, er zijn activiteiten georga-

niseerd, en we hebben nu ook een tijdschrift

Horion en in het nabije verleden was het een
van de grootste kloosters van Nederland.

laten gaan. In dit kennismakingsnummer
vertellen we hoe we dat doen, en wat u voor
ons kunt betekenen.

We hopen natuurlijk dat het naar meer
smaakt. U kunt namelijk donateur worden en

met daarin een gevarieerd aantal artikelen.

u ontvangt dan drie keer per jaar dit mooie

plaatst die “mooi Heel” laten zien, verborgen

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Op de voorpagina hebben we foto’s ge-

schoonheid soms. Op de onderstaande foto

ziet u Kasteel Heel, of wat daar nog van rest.

tijdschrift. Ook steunt u daarmee ons werk.

Wim Coolen,Voorzitter Heemkring Heel

Het klooster Sint Anna groeide uit tot één van de grootste kloosters van Nederland
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Heemkring Heel bestaat uit een groep
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THEO VAN DE MARCK, EEN
BIJZONDER OUD-DORPSGENOOT
Theo van de Marck begon zijn roemrijke kerkelijke loopbaan in Heel. Na
zijn priesterwijding in 1894 werd de
toen 26-jarige in Heel aangesteld als
kapelaan. Hij zou er 10 jaar blijven en
stond aan de wieg van vele belangrijke ontwikkelingen.

INVLOEDRIJK

Als student was Theo van der Marck actief
in een clubje invloedrijke katholieken die
de positie van de katholieke boeren en arbeiders wilde verbeteren. Er zaten grote

namen bij zoals Herman Schaepman, de
eerste priester die lid werd van de Tweede
Kamer. Ook Alfons Ariëns zat erbij, de

priester die een grote rol speelde in de rooms-katholieke arbeidersbeweging.

Het was een tijd waarin de meeste geestelijken krampachtig vasthielden aan een or-

dening waarbij iedereen zijn vaste plek kende in de samenleving. Kapelaan Van der

Marck wilde dat doorbreken. Door een goede opleiding en gezamenlijke initiatieven
moesten boeren hun positie verbeteren.

JONG KAPELAAN IN HEEL

Heel was rond 1900 een klein boerendorpje. De lage boerenwoninkjes lagen aan de
langgerekte Dorpsstraat.

Theo Van der Marck kwam als jong kapelaan naar Heel en zag dat veel boerengezinnen moeite hadden om rond te komen. Hij trok zich hun lot aan.

Van der Marck als jonge kapelaan

(…) Heel werd weldra het centrum van een zeer uitge-

breid arbeidsveld voor den jongen kapelaan, die een
kracht van geest ontwikkelde welke men ver boven zijn

lichaamskracht zou hebben gewaand.

den van het eenvoudige volk, waarvoor hij schreef en leefde hun nooden en hun genoegens mede. Daar had hij na de H Mis steeds een langen morgen ter beschikking
dien hij meerendeels kon geven aan studie en aan het journalistieke werk.

Uit een artikel bij zijn 40-jarig priesterschap.

OOM BERTUS

In 1896 werd hij, naast kapelaan in Heel, ook hoofdredacteur van “de Nieuwe Koerier”,

een krant die was opgericht door zijn broer. Hij had daarin de rubriek “Brieven van

Oom Bertus” waarin hij schreef over de lotgevallen van arme boeren.

Onder het pseudoniem Oom Bertus vertelde hij verhalen van een gepensioneerde
boer met vrouw en kinderen in een klein dorp.
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Vanuit de stille kapelanie had hij een rustigen blik op de wereld: hij verbleef er temid-

In de eerste aflevering spreekt hij zichzelf toe: “Oom Bertus, ge moet uwe leege uren
eens gebruiken om wat op te schrijven over onze dorpen en over onze boeren. Er

zijn er zooveel, die over boeren schrijven en er nooit onder geweest zijn, en daarom
hoort men zoo weinig wat de boeren willen, en worden we dikwijls zoo gansch ver-

keerd door anderen beoordeeld. Toe, Oom Bertus, daar kondt ge nog veel goed mêe
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doen” (…) En zoo ben ik aan het “schrieven” gekomen.

Die stukken in de krant hadden grote invloed. Zo lezen we in een artikel waarin, 35

jaar later, door meester Delhoofen wordt teruggekeken op de Oom Bertus verhalen:
… met zijn artikelen onder den schuilnaam Oom Bertus oefende de toenmalige hoofd-

redacteur een grooten invloed uit op de plattelandsbevolking die hij op onderhou-

dende wijze haar plichten voorhield, waarschuwde tegen allerlei vijanden van den

boerenstand en ontwikkeling bijbracht op velerlei gebied.

EEN MAN VAN INITIATIEVEN

Heel bleek een goede voedingsboden voor de samenwerkingsideeën van kapelaan Van

der Marck. Samen met burgemeester Chris Houtackers ontplooide hij tal van initiatieven.

Een boerenbond

In een vergadering op 19 juli 1896 werd een boerenbond op-

gericht. Boeren die zich aansloten gingen samen zaaigoed
en kunstmest inkopen, dat drukte de kosten. Daardoor konden ze goedkoper produceren.

Aan de Dorpsstaat stichtten de boerenbond een zuivelbe-

drijfje. Daar lieten de boeren boter maken van hun melk. De

tussenhandelaren werden daarmee uitgeschakeld en de
winst was voor de boeren.

In zijn Oom Bertusverhalen heeft Van der Marck het geregeld
over “onzen boerenbond, waar ik ’t erg mee op heb”.

De boerenleenbank

Als hoofdredacteur van “de Nieuwe Koerier” schreef hij veel over het belang van boe-

renleenbanken. Boeren moesten zelf banken oprichten; het was een idee dat hij had

opgepikt van de Duitse burgemeester F.W. Raiffeisen. Ze konden dan gemakkelijker

Notulen oprichtingsvergadering

Boerenleenbank Heel, 9 december
1897, met Theo van der Marck als
secretaris (linker ondertekening).

en goedkoper geld lenen om te
investeren. Op zijn initiatief werd

van de eerste boerenleenbanken van Nederland opgericht.

Om plaatselijke banken te ondersteunen werd in 1898 een centrale bank opgericht de

Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (CCB). Theo van der Marck, de kapelaan uit

Heel, werd de eerste secretaris en in 1901 werd hij benoemd als lid van de raad van
toezicht. Deze CCB zou uiteindelijk uitgroeien tot de Rabobank.

Een volksbibliotheek

Van der Marck leefde in een tijd van
grote

technische

ontwikkelingen.

Drukpersen en goedkoop papier zorg-

den voor betaalbare boeken en kran-

ten. Boeken betekenden voor Van der
Marck: kennis en ontwikkeling.

Hij wist de boerenbond van Heel te bewegen om een volksbibliotheek op te richten. Dat ge-

beurde tijdens een bestuursvergadering op 6 april 1900. Heel was daarmee één van de eerste gemeenten in Limburg waar de inwoners de beschikking kregen over een bibliotheek.

OP PAD

Vanuit Heel probeerde hij anderen enthousiast te maken voor zijn ideeën. Uit kranten-

verslagen blijkt dat hij lezingen hield in onder meer Beesel, Heythuysen, Horn, Neer,

Peij, Roermond en Weert. De bijeenkomsten eindigden meestal met de oprichting van
een plaatselijke boerenbond of boerenleenbank.

TOENEMENDE WELVAART

In de periode 1890 – 1910 verbeterde de financiële situatie van de boeren in Heel. Kleine

boerderijtjes werden afgebroken en er kwamen grote boerenhuizen voor in de plaats.
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in 9 december 1897 in Heel één

Veel panden aan de Dorpsstraat dateren uit die periode. Ook werd de kerk grotendeels
afgebroken en opnieuw opgebouwd. Een kostbare investering omdat die gelden opgebracht werden door de parochianen.

EEN BESCHEIDEN MENS

Heel wist te profiteren van de ideeën en de daadkracht van de jonge kapelaan en de
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jonge kapelaan vond in Heel een vruchtbare (boeren) aarde voor zijn initiatieven.

Kapelaan Van der Marck wist mensen te inspireren om het lot in eigen hand te nemen.
Hij was een verbinder met krachtige ideeën over de verbetering van de positie van de
boerenbevolking.

In 1904 kreeg Van der Marck een aanstelling als rector van het pensionaat St. Louis in
Roermond. Na 10 jaar moest het dorp afscheid nemen van een kapelaan die een bij-

zondere rol speelde in de Heelder geschiedenis.

Bij zijn dood in 1953 schreef het bankbestuur over hem als een bescheiden mens “evenzeer een man van durf en initiatief (…) iemand, die wist in leven te houden en tot ontwikkeling te brengen, hetgeen door zijn toedoen was tot stand gekomen”.

THEO (H.A.M.) VAN DER MARCK
04-10-1868

Geboren in Helmond

1896

Oprichting Boerenbond Heel

1894 – 1904

1896 – 1921
1897

1898

1900

1901

1904 – 1914

1914 – 1950
05-09-1953

Kapelaan in Heel

Hoofdredacteur De Nieuwe Koerier Roermond
Oprichting Boerenleenbank Heel

Secretaris Coöperatieve Centrale Boerenleenbank
Oprichting Bibliotheek Heel

Lid van de raad van toezicht Coöperatieve Centrale Boerenleenbank
Rector Pensionaat St. Louis Roermond
Secretaris Bisdom Roermond
Overleden in Roermond

Theo van der Marck ontving diverse hoge onderscheidingen, waaronder Ridder Orde

Oranje-Nassau (1908), Officier Orde Oranje-Nassau (1923) en Ridder Orde Neder-

landse Leeuw (1931). Als kanunnik van het Kapittel der Kathedrale Kerk van Roermond voerde hij vanaf 1934 de titel monseigneur.

HELP MEE HET VERLEDEN
VAN HEEL TE BEWAREN

melen wij documenten, knipselkranten, brieven, foto’s, filmpjes, voorwerpen, etc..

Gelukkig zijn er mensen die ons de afgelopen periode op weg geholpen hebben. We
zijn heel blij met hun bijdragen.

“Het lag bij ons toch maar in de kast.”
“Ik wist niet dat je er een ander nog blij mee kon maken.”
“Jammer als het verloren zou gaan. Nu is het in goede handen.”

Kunt u ons helpen? neem dan contact met ons op. Dat kan via info@heemkringheel.nl

of geef een seintje via ons secretariaat: Panheelderweg 1, 6097 AH Heel

Indien gewenst fotograferen, kopiëren en scannen we de documenten en voorwerpen,
zodat de originelen in uw bezit blijven.
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Om verhalen over Heel te kunnen vertellen en om ons verleden te bewaren, verza-

120 JAAR BIBLIOTHEEK IN HEEL
Van volksbibliotheek naar openbare bibliotheek
Op 6 april 1900 werd in Heel een bibliotheek opgericht. Heel was destijds
één van de eerste gemeenten in Limburg die een volksbibliotheek kreeg.
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WELVAART EN ONTWIKKELING

De Limburgers kenden aan het einde van de negentiende eeuw weinig welvaart. Hun

opleidingsniveau was laag want kinderen gingen meestal jong aan het werk. Theo van
der Marck - kapelaan in Heel van 1894 tot 1904 - wilde iets doen aan het lot van de arme

boeren. Onder het motto: “samen voor elkaar krijgen wat alleen niet lukt” zorgde hij ervoor
dat Heel een Boerenbond kreeg en een boerenleenbank. Dat deed hij samen met
burgemeester Houtackers. Van der Marck vond dat mensen zich moesten ontwikkelen

om vooruit te komen in het leven. Daarvoor wilde hij een bibliotheek oprichten.

EEN VOLKSBIBLIOTHEEK

Die boeren uit Heel steunden het idee van

de kapelaan en besloten op 6 april 1900

een volksbibliotheek op te richten; één van

Agnes Neijens

boerenbond gaf een subsidie van fl. 10,00 om de eerste boeken aan te schaffen. Die

moesten wel goedgekeurd worden door een geestelijke want “te gekruide lectuur

zou de lezer verwijderen van het ware katholieke geloof.” Onderwijzer Petrus Mattijs
Baeten werd de eerste bibliothecaris.

DE PAROCHIEBIBLIOTHEEK

In 1937 was de bibliotheek niet meer in handen van de boerenbond, ze was een

parochiebibliotheek geworden. In dat jaar nam kapelaan Janssen, samen met enkele

jongeren uit Heel, de bibliotheek onder handen. De jeugdafdeling werd vernieuwd en

het boekenbezit uitgebreid. Ook zorgden ze voor het beheer en de uitlening van de boeken.
Er ontstond een probleem toen die jongeren elders gingen studeren en er geen opvolgers

waren. Agnes Neijens nam in 1942, samen met leerkrachten van de meisjesschool, het

beheer op zich. Ze bleven dat doen tot 23 maart 1970. De overheid ging toen de bibliotheken

financieren en professionaliseren. De vrijwilligers moesten plaatsmaken voor beroeps-

krachten en de parochiebibliotheek van Heel werd de “Openbare Bibliotheek Maaskant”.

Meer over de geschiedenis van de bieb: “Bieb Heel – 120 jaar jong”, een tentoonstelling
van Heemkring Heel. Kijk voor informatie op www.heemkringheel.nl
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de eerste van Limburg. Veel plaatsen kregen die pas tientallen jaren later. De

KUNSTROUTE HEEL
In “Kunstroute Heel” zet Heemkring Heel een kunstwerk uit het dorp in
de schijnwerper. Deze keer is het een “verbindend” kunstwerk op één
van de gebouwen van de Koraalgroep.
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VERWEVENHEID EN VERBONDENHEID

Een kunstwerk siert de gevel van het bestuursgebouw van de Koraalgroep aan de Pan-

heelderweg in Heel. Het bestaat uit verschillende kleurvlakken en beslaat een oppervlak
van negen bij zeven meter. Het werd in 1988 aan de bevolking van Heel aangeboden als
afsluiting van een grootscheepse renovatie van Huize Sint Anna.

Het werd gemaakt door de kunstenares Margreet Brouwer (Den Haag 1958). Zij liet zich

inspireren door de geschiedenis van Heel en de ligging aan de Maas.

Er zijn drie perioden waarin Heel een bredere rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Als
de plaats Catualium in de Romeinse tijd, met de kloosters en hun grootschalige opvang
van zwakkeren in de samenleving en tenslotte tijdens de ontgrindingen. In het plastiek
“Catualium” heeft de kunstenares die drie perioden kunstzinnig met elkaar verbonden.

Het werk kreeg de titel “Catualium”, de naam van Heel in de Romeinse tijd. Het blauwe

lint, dat van linksonder naar rechtsboven slingert, symboliseert de Maas die langs Heel en

van de Maas met de Sint Stephanuskerk, die op de terrasrand van het Maasdal is gebouwd. De twee gele vlakken verbeelden de ontgrindingen die het Midden Limburgse land-

schap zo ingrijpend hebben gewijzigd. De twee grijze ladders of driehoeken verwijzen naar
de oversteekplaatsen waar men, in de Romeinse tijd, de Maas kon oversteken.

Het kunstwerk brengt natuur, cultuur en geschiedenis samen. De plaatsing op de gevel

van het bestuursgebouw benadrukt de verbinding tussen (destijds) Huize St. Anna en de
Heelder bevolking.

Het kunstwerk werd op zaterdag 24 september 1988 onthuld door Burgemeester J. Simons.

“Catualium”
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St. Anna stroomt. Het groene vlak, centraal in de voorstelling, verwijst naar de uiterwaarden

MET SLAANDE TROM
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Zelfs kleinere schutterijen worden tegenwoordig voorafgegaan door een
muziek- of trommelkorps. Het is niet uitzonderlijk dat het korps groter is
dan de groep schutters die erachter loopt. Maar dat elke schutterij een
eigen muziekkorps heeft, is een betrekkelijk jong verschijnsel. Een
historische schets aan de hand van de geschiedenis van twee Heelder
verenigingen: schutterij Sint Sebastianus en drumfanfare Animato.

VIOOL

In het oudst bewaarde kasboek van

schutterij Sint Sebastianus (1844-1871),
staan bedragen vermeld voor het betalen

van twee tamboers tijdens de processie.
Kennelijk had de schutterij geen tromme-

laars in de gelederen, en moest ze men-

sen inhuren. Deze praktijk kennen we uit
heel veel archiefmateriaal, vrijwel elke

schutterij deed dat. Al naar gelang de fi-

nanciële draagkracht werden ook andere

instrumenten ingehuurd. Alles kon, als

het maar geluid maakte: van fluit tot viool.

BELGEN!

Toen België zich in 1830 van het Konink-

rijk der Nederlanden afscheidde, schreef

de burgemeester van Heel enthousiast
‘Belgen!’ in het notulenboek van de ge-

meenteraad. Net als overal in Limburg,

voor Nederlands militair ingrijpen, wer-

den er burgerwachten geformeerd om

zich daartegen te kunnen verweren. In

het notulenboek van de gemeente staat
een lijstje met namen voor die burger-

wacht en er staan ook twee tamboers

vermeld: Kasper Verwijlen uit Heel en

Hendrik Kessels uit Panheel. De schutterij bestond toen al, maar voor zover be-

kend waren zij daarvan geen lid. Of zij

degenen waren die Sint Sebastianus in-

huurde als trommelaars wanneer ze uit-

trokken, blijft ook in nevelen gehuld want

in het kasboek van de schutterij staan

geen namen bij de tamboers. Toch is het
aannemelijk dat zij dit wel waren want zo-

veel mensen die konden trommelen, zul-

len er in een klein dorp niet geweest zijn.

was men ook hier voor afscheiding van

In het gemeentelijk notulenboek (1831)

lang bij België. Omdat men bang was

Panheel vermeld.

Nederland. En inderdaad bleef het groot-

ste gedeelte van de provincie negen jaar

staan de tamboers Kasper Verwijlen
uit Heel en Hendrik Kessels uit

DRAAK

Dat veranderde rond 1900, toen door de

opkomende fanfares en harmonieën stil-

aan iets van muziekonderwijs ontstond.
Ook de schutterijen profiteerden hiervan

die overigens wel wordt voorafgegaan

door een tamboermaître.

Verder valt de volgorde van de schutterij

op; de commandant mee vooraan, en de

tamboer naast de vaandeldrager. Wel-

mee, zodat een tamboer meestal in

licht is de opstelling een beetje gewijzigd

veel schutterijen slechts begeleid door

lopen naast de draak op dezelfde manier

eigen gelederen was te vinden. Tot aan

de Tweede Wereldoorlog echter, werden

voor deze speciale gebeurtenis. Let

zeker ook op de schutten achterin: zij

één kleine trom of in het beste geval een

als Sint Sebastianus tegenwoordig nog

goed te zien op oude afbeeldingen. Op

zijn, is tamboermaître Sjang Walschot en

handvol tamboers. Daarop vormde Sint

Sebastianus geen uitzondering en dat is

de foto van de drakenstoet uit 1935 bij-

voorbeeld, staat slechts één trommelaar,

altijd doet tijdens de kermisprocessie.

De enige twee schutten die herkenbaar
commandant Baer Dierckx.
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Drakenstoet 1935.

BEGRAFENIS

Ook de andere afbeelding laat maar één

VREIGEL

trommelaar zien. Hier gaat het om een foto

men moet zijn. De gelegenheid is tot nog toe

schutterswereld sterk veranderen. Had-

met een - al dan niet betaald - trommel-

bij de kerk die tussen 1908 en 1914 geno-

helaas onbekend, maar waarschijnlijk betreft
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het een begrafenis met schutteneer. De

enige trommelaar helemaal rechtsvoor heeft
namelijk een zwarte doek over zijn trommel,
de zogenaamde ‘omfloerste trom’.

Het moet de begrafenis van een voornaam

persoon geweest zijn, want ook de harmo-

nie staat aan de andere kant (links) verzameld. Speurwerk in archieven naar over-

leden burgemeesters, pastoors of dieke
boere leverde tot nog toe echter niets op.

Let ook op de geweren met bajonet die de

schutten nonchalant in hun handen houden.

Na de Tweede Wereldoorlog zou de

den de schutters zich eeuwen beholpen

tje, nu kwamen er complete tamboer-

korpsen voorop te lopen. De babyboom
en toenemende welvaart deden de ver-

enigingen groeien, en ook de schutterijen

profiteerden daarvan. Sint Sebastianus

was één van de weinige korpsen die ook
nog klaroenen toevoegden. De schutterij

werd daarmee een graag geziene gast

op schuttersfeesten.

De groepsfoto in zwartwit is in de jaren

’60 genomen voor het toenmalige clublo-

kaal ‘Burgerhout’.

We herkennen onder andere: tamboer-

De enigen die herkenbaar zijn op de foto zijn

maître Math Meys, en staande derde van

middel commandant Pierre Linssen.

van rechts Willem Loven (Iezere Wullem).

Sjang Walschot (de latere tamboermaître,

achter de trommelaar) en met sjerp om zijn

links Huub Stoop. Boven hem met kla-

roen Neerke Rutten, en knielend derde

Begrafenis.

Boven hem met sabel (maar vreemd ge-

noeg niet in uniform) commandant Baer
Schreurs, beter bekend als Flesse Baer.

Einde jaren ’60 echter, kwam het eerder

gaan omdat er nog geen koning was. Dit

bevorderde de vriendschap niet meteen,
en in die jaren ontstond er vreigel tussen
beide verenigingen.

zo succesvolle klaroenkorps in proble-

men door een afnemend ledenaantal.

ANIMATO

tijden met één trommeltje, en bij som-

mige gelegenheden – zoals het vogel-

van een ‘jeugddrumband’, later ‘Show-

en Klaroenkorps’. Het gestechel was

Het begon bijna weer te lijken op de oude

schieten - werd er nu een beroep gedaan

op de harmonie. Zo kon men toch nog

met enig cachet de nieuwe koning aan
het dorp tonen.

De schutterij besloot toen om samen met

de harmonie in 1968 tot het opstarten

weer voor even voorbij en de drumband

zou beide verenigingen moeten begelei-

den bij optochten en straatoptredens. De
harmonie zag na korte tijd al af van de

diensten van de ‘jeugddrumband’ en zo

De tijdsduur van het vogelschieten was

kwam het dat de trommelaars alleen nog

harmonie een hele middag op de schut-

vereniging, en in de jaren ’80 hernoemd

in die tijd echter nauwelijks te voorspel-

len. Hierdoor kon het gebeuren dat de

tersweide rond moest hangen, om uitein-

delijk onverrichterzake weer naar huis te

maar voor de schutterij uitliepen. ‘De

drumband’ werd echter een zelfstandige
tot ‘Animato’.
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Groepsfoto jaren ’60.
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In het begin waren er alleen tamboers, nog

geen klaroenen. Die kwamen pas een paar

Zelfstandige vereniging jaren ’70.

jaar later. Veel oud-leden van de schutterij-

melodieuze instrumenten te kunnen spelen,

Veel Heelse families hebben leden bij Ani-

dirigent Jos Stoffels volgde de omzetting

drumband keerden toen terug, zodat het

korps al vlug uit tientallen leden bestond.
mato gehad. Niet alleen op schuttersfees-

ten, maar ook op drumbandfestivals was
Animato zeer succesvol, en speelde al snel

in de hoogste divisie. Een tijdlang liep er ook

een majorettenpeloton voorop en twintig op-

tredens per jaar waren geen uitzondering.

DRUMFANFARE

Op een zeker moment ontstond de wens

van veel leden van Animato om op meer

Het tegenwoordige Animato (foto 2018).

waardoor men ook wellicht nieuwe leden

zou kunnen aanwerven. Onder leiding van

naar drumfanfare, die onder meer bekroond

werd met een succesvolle WMC-deelname.
Tegenwoordig is een klinkende begelei-

ding in het schutterswezen niet meer weg

te denken. Van één eenzaam kirmes-

trumke naar daverend geroffel en klinkend

koper. Het is een symbool van de vele ver-

anderingen in de schutterswereld, die volgens sommigen nooit verandert…

HET KAPELLETJE IN POL VAN
“ONZE LIEVE VROUW VAN RUST”
De winter van 1928/1929 was één van

de koudste winters van de vorige eeuw.
nuari 1929 en zorgde voor kouderecords
in veel Europese landen. Het was zo

koud, dat de Maas dichtvroor. In het kanaal Wessem – Nederweert werden drie

schepen door het ijs stukgevroren. Ook

de schippers die in Pol voor anker lagen,
vreesden voor hun schepen.

Ze richtten hun gebeden naar Maria die

als “Onze Lieve Vrouw van Rust” in het

bedevaartsoord Heppeneert, bij Maaseik, vereerd wordt. Hun schepen bleven

gespaard en uit dankbaarheid schonken

de schippers een Mariabeeldje van

“Onze Lieve Vrouw van Rust”. Dat werd
geplaatst in het kapelletje van Pol.

Het kapelletje staat al op kaarten uit
begin 1800. In 1953 is het in verband met

ontgrindingen verplaatst richting de

Maas. In 2006 kreeg “Onze Lieve Vrouw
van Rust” haar huidige plek aan de door-

gaande weg in Pol.

Het tekstbord boven

het beeld in het kapelletje.
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Die strenge winter begon halverwege ja-

HAELDER PORTRETTEN

SJAAK VAN ’T WIT PAERD
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(Jacques van Ass 1903 – 1991)
Hij was een markante persoonlijkheid in
het dorp, deze Sjaak van ’t Wit Paerd, een
eeuwenoude uitspanning “oppe Linj”.

Wat vroeger een rustplaats was voor de

reizigers per koets en de paarden, was

ten tijde van Sjaak een gemoedelijk dorps-

café, waar door jong en oud graag een

glaasje werd gedronken en een kaartje

gelegd. Vaste klanten liet hij trouwens

vaker hun eigen pilsje tappen.

Deze geboren en getogen Heelder kon onder

het genot van een borreltje vanachter zijn

krukloos barretje urenlang vertellen over die

goede oude tijd in het dorp. De openings- en

sluitingstijden waren zéér variabel. “Ik ga

open als ik opsta en zijn er ’s avonds mensen

die willen kaarten, dan sluit ik soms de zaak.
Dan zitten we lekker rustig“, aldus Sjaak.

Een echte levensgenieter was hij, maar geen keiharde werker.

En dan te bedenken dat hij behalve het café ook nog een klein boerenbedrijf had. Dat

moest natuurlijk wringen en dat deed het. Meer dan eens.

Menig jaar overwoekerde het onkruid zijn bieten en moesten de deelnemers aan de

driedaagse Kruisdagenprocessie ook zijn onkruidveld aanschouwen. Dit bracht een

inwoner van Heel ertoe een bord te plaatsen met de tekst: “Heer red ons, wij vergaan!”.
Sjaak toog diezelfde dag nog aan het werk en de volgende dag zagen de processiegan-

gers een tweede bord in het veld staan, nu
met de tekst: “Vreest niet, kleingelovigen!”.

Nee, Sjaak maakte je niet gek. Die bleef
de rust zelve, wat er ook gebeurde.

Maar een praatje kon je daarna nog

steeds met hem maken, wanneer hij met
goed weer op een stoel voor zijn huis zat.

Zoals die keer, midden in de zomer. De

Cleo Gubbels schreef later over hem het

tijd binnen te krijgen, zeker nu er regen

Sjaak van Ass van café ’t Wit Paerd

boeren in Heel werkten van ’s morgens
werd voorspeld. Maar Sjaak was in geen

velden of wegen te bekennen. Die zat
rustig thuis. Om van oude binnenbanden
bretels te maken voor zijn jongens.

In 1977, Sjaak was toen vierenzeventig,

sloot het dorpscafé. Er was geen opvolger.
“Mijn kinderen hebben geen zin om de
zaak over te nemen, want die willen ’s zaterdags en ’s zondags vrij hebben“.

volgende gedichtje :

haaj als hobby vèsse met de gaerd.
Spraeke deej hae gaer, al waas ‘t
mer uëver ’t waer.

Biej hem inne café waerdje väöl
vergaderinge gehoaje,

al waas ’t mer uëver wie de

vrouwluuj vleis mòste broaje.

(Cleo Gubbels: Minse/ luuj van Hael en

Panhael 1900-1945)
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vroeg tot ’s avonds laat om de oogst op

DE STUW IN OSEN
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De stuw en de sluis in Osen liggen er al bijna 100 jaar. De plannen
ervoor dateerden uit de periode rond 1900. De overheid wilde goede
waterwegen om steenkool vanuit Zuid-Limburg naar de rest van
Nederland te transporteren. De Maas was zonder grote aanpassingen
niet zo geschikt. Ze slingerde zich door het Limburgs landschap en
dat zorgde voor lange vaartijden.

Een ander probleem was de hoeveelheid water in de rivier. De Maas is een regenrivier.

Regen en droogte zorgen voor een wisselend rivierpeil. Dat was lastig voor de scheepvaart. Om het waterpeil te regelen waren stuwen nodig. Ingenieurs van Rijkswaterstaat

togen aan het werk. Het was een spannende uitdaging. Veel konden ze berekenen

maar de kracht van het stromende water was nauwelijks te vangen in formules. De

nieuwste technieken op het gebied van betonbouw, ijzer- en staalconstructies en elektrische kracht werden toegepast.

Op 20 oktober 1925 werd de stuw en de bijbehorende sluis officieel geopend. Koningin

Wilhelmina was bij de opening aanwezig. Prinses Juliana verrichtte de openingshandeling met de onthulling van een plaquette.

werkzaamheden en groot onderhoud is de stuw weer bedrijfsklaar en toekomstbestendig.

Op de website www.heemkringheel.nl staat een uitgebreid artikel over het herstel.

Kaart Maas en Lus van Linne 1900
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Al die tijd heeft de stuw het watergeweld getrotseerd. Op 10 februari 2020 beschadigden

losgeslagen duwbakken de stuw. Ze waren tijdens de storm Ciaira losgeraakt. Na herstel-

DE BEVER
Rond Heel zijn op verschillende plekken sporen te vinden van de bever. In
Panheel is er zelfs een bevertunnel aangelegd.
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KENMERKEN

Castor fiber zoals zijn officiële naam in het Latijn luidt, is met zijn lengte van 75 tot 90
centimeter en een gewicht van tussen de 23 en 38 kilogram één van de grootste

knaagdieren ter wereld. De geelbruin tot zwart gekleurde mannetjes en vrouwtjes ver-

schillen niet in grootte. Ze hebben een brede afgeplatte staart die ze onder meer ge-

bruiken om soortgenoten te waarschuwen bij gevaar. Ze slaan er dan hard mee op

het water. Ook gebruiken ze die voor het aanplempen van modder. Het zijn goede
zwemmers die tot vijftien minuten onder water blijven. Ze kunnen onder water knagen
omdat ze hun mond afsluiten met een stukje weefsel in hun wang.

De bever heeft sterke oranje tanden
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FAMILIE

Doorsnede van een beverburcht met luchtpijp

In Heel is de bever door de vele wandelaars rond de plassen hoofdzakelijk 's nachts

actief. De dieren leven meestal in een kleine familiegroep die bestaat uit een volwas-

sen paartje en de jongen van de laatste twee worpen. Mannetje en vrouwtje blijven

elkaar hun hele leven trouw. In februari paren ze en na een draagtijd van ongeveer

105 dagen worden in juni één tot zes jongen geboren. Enkele dagen na hun geboorte

zwemmen ze al bij de ingang van de burcht. De jongen blijven zo'n twee jaar in de familiegroep, waarna ze een eigen territorium zoeken.

DE BEVERBURCHT

Als het mogelijk is, maken ze een nest in een ondergronds hol. Is dat niet mogelijk, dan

bouwen ze een burcht. Die bestaat uit een holle berg takken, die tot 2 meter hoog kan

zijn, met een doorsnede van wel 10 meter. Zo’n burcht is onder meer te vinden langs de

“de Lange Vlieter” en in Pol bij “de Slaag”. De ingang van een burcht bevindt zich onder
water. Er is een 'natte kamer', waar de bever het water uit zijn vacht schudt, en een droge
nestkamer. Die ligt circa 20 cm boven het waterniveau en heeft een luchtgat.
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De bever is een goede zwemmer

HET VOEDSEL

De bever heeft een uitgebreid plantaardig menu. 's Zomers eet hij kruiden, bloemen, jonge
scheuten van waterplanten, grassen, mais en wortels. Daarnaast eet hij ook de stam, tak-

ken, bladeren en wortels van bomen en struiken. Hij heeft een voorkeur voor wilg en po-

pulier. De schors van de stam knaagt hij af met zijn vlijmscherpe oranje tanden, die almaar

doorgroeien. Door gebruik slijten die af.

Om ook in de winter voldoende voedsel te hebben leggen ze in de herfst een voedsel-

voorraad aan van takken en stammen van kleine bomen. De knaag- en sleepsporen
rondom “Sint Annabeemden” en “de Lange Vlieter” laten zien dat ze flink kunnen huishouden om hun voorraden op te bouwen.

HERINTRODUCTIE

Sinds 1826 was de bever niet meer in ons land gespot. In 1988 werden ze weer in
Nederland uitgezet en in 1992 ook op verschillende plekken in Limburg. De eerste

dieren waren afkomstig uit de Eifel. In 2002 werden tien exemplaren geteld. In 2002

en 2004 werden er in het “Leerke Ven” in Panheel nog van elders afkomstige bevers
uitgezet om inteelt te voorkomen. Sindsdien breidde de populatie zich snel uit.

BEVERTUNNEL IN PANHEEL

dering. Steeds opnieuw bleken de dieren de Pater Jac. Schreursweg en Thornerweg

over te steken. In de periode tot 2010 werden er in totaal 11 bevers doodgereden.
Daarom werd er in 2010 de eerste bevertunnel van Nederland aangelegd.

Knaagsporen van de bever
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Bevers verplaatsen zich bijna alleen via water. Het “Leerke Ven” is hierop een uitzon-
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BOOGWONING PANHEEL
Een bijzonder huis; de boogwoning in Panheel. De welstandscommissie vond het destijds maar niks toen J.C. “George” Scheen zijn plannen indiende. Ze was van mening dat het huis een zeer geringe
architectonische kwaliteit had en te zeer afweek van wat gebruikelijk
was. Burgemeester Bongaerts was het daar niet mee eens en de heer
Scheen kreeg zijn vergunning. Aannemer Bijlmakers toog aan het
werk en op 1 juni 1960 kon George Scheen met zijn gezin intrek
nemen in het door hemzelf ontworpen huis.

De boogwoning van

George Scheen in Panheel.

De zolder van het huis. De boogvorm levert meer bruikbare hoogte
op dan onder een schuin dak.

list dat hij al lang het idee had om een

cement laag, met daaroverheen een laag

rode plastic verf. Die bleek niet waterdicht

huis te bouwen maar niet zo’n gewoon

en werd vervangen door een groene

ook te duur, te klein en niet mooi.

jaren tachtig. De boog kreeg toen de hui-

huis. Het moest iets bijzonders worden.
Bestaande woningen vond hij trouwens

Het werd een boogontwerp, een vorm die

je ook in kerken en kathedralen aantreft.

Kostbare draagconstructies en een duur
dak waren dan niet nodig.

De gemetselde bogen hadden geen iso-

lerende spouw. Om kou te weren be-

plakte hij de muren met een isolerende

schuimplastic. Dat bevestigde hij met su-

perplaksel van eigen fabricaat. Over dat

schuimplastic kwam behang of stucwerk.

De buitenkant van de muren kregen een

waterkerende laag.

Een definitieve oplossing kwam in de
dige bekleding van donkergrijze leien.

Het huis had op de begane grond een
woonkamer en een bijkeuken, met kolen-

hok. Het was de tijd dat huizen nog warm

gehouden werden met kolenkachels.

Boven kwamen drie slaapkamers en een
badkamer. De boogvorm gaf de zolderver-

dieping veel ruimte omdat er geen “verlo-

ren hoeken” waren, zoals bij een puntdak.

George Scheen was een praktisch man

die zijn huis tot in detail uitwerkte. Om te

voorkomen dat men “zijn hoofd zou sto-
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Scheen vertelde destijds aan een journa-

De uitbouw voor de

trap heeft binnen een

veelheid aan gebogen

vormen. Ze laten zien,

dat George Scheen

behalve uitvinder

ook ooit beeldhouwer
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is geweest.

De zijkamer in het

huis op de plaats van

de vroegere keuken.
Een lage kast kan
nog net tegen de
gebogen wand.
ten” ontwierp hij het trappenhuis als uit-

tig” huis en zijn bijzondere schepper.

die mooi aansloot bij de boogvorm van

ter niet alleen bij kijken. Bezoekers

bouw. Die is te zien aan de zijkant van

het huis. De speels gebogen trapleuning
het huis, was ook van zijn hand.

Het huis trok tijdens de bouw veel belangstellenden. Regionale en landelijke

kranten schreven over het “vreemdsoor-

Er waren dagen dat er wel 250 bezoeker

een kijkje kwamen nemen. Het bleef ech-

namen soms hele stukken plastic wand-

bekleding mee. Op de achterkant van de

voordeur had Scheen daarom met pot-

lood geschreven: “Kijken is niet erg,

maar iets meenemen komt niet van pas”.

GEORGE SCHEEN
De in Delft geboren George Scheen liet in 1960 op 58-jarige leeftijd het
door hem bedachte huis in Panheel bouwen. Deze wonderlijke en veelzijdige man woonde toen al acht jaar met zijn vrouw en kinderen in het dorp.

deed kreeg als antwoord: “Ze zeggen, dat ik in de techniek zit”. Een journalist
van het Algemeen Dagblad kreeg op die vraag te horen: “Och, zo van alles. Mijn

familie is daar eigenlijk ook nog niet goed achter”.

Hij bezocht in zijn jonge jaren de Kunstacademie in Den Haag en probeerde

aanvankelijk aan de kost te komen als beeldhouwer. Toen dat te weinig opbracht,
ging hij aan de slag als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau.

Voor de oorlog was hij ook nog wasbaas. „Niet zo’n gewone, maar meer voor

despullen die een ander niet schoon kon krijgen, ik had daar een middeltje voor
gevonden (…) en dan lukte het mij wel.”

In de oorlog ging hij “in de muziek”, als muzikale clown. Hij bespeelde dertien

instrumenten waaronder een koekenpan met uitschuifbare steel als trompet. Die
instrumenten maakte hij zelf.

Verder had hij ooit een eigen sigarenwinkel en was hij pottenbakker. Hij ontwik-

kelde toen een kunststof om onbreekbaar servies te maken. “Maar ik kon ze aan

de straatstenen niet kwijt, lacht hij, want de mensen hadden liever iets wat ze
wel konden breken”.

Hij was uitvinder van een procedé om papier te wassen. Van kranten en tijdschriften kon hij weer gewoon helder papier maken.
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Een journalist van het Limburgs Dagblad die hem vroeg wat hij zoal voor de kost

DE TESKEN – POLDERPLASWANDELING

WANDELEN RONDOM HEEL
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Een afwisselende en verrassende wandeling rondom het Tesken en
de Polderplas. Deze tocht is ook zeer geschikt om te wandelen met
(schoolgaande) kinderen.

ALGEMENE INFORMATIE
Startpunt
Lengte

Cultureel Centrum Don Bosco (Bord routenetwerk op het plein)
Monseigneur Savelbergweg 100, 6097 AE Heel
5,3 km

Wandelduur 1 á 1,5 uur
Opmerking

De route heeft een wisselende ondergrond met hellingen. De route is

daarom niet geschikt voor rolstoelen, rollators, kinderwagens en mensen

die slecht ter been zijn.

KNOOPPUNTEN/ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING MET TOELICHTING

•

•

•

•

•

gaan via een bruggetje over de Sleijebeek. Die beek zullen wij nog een aantal keren
tegenkomen tijdens onze wandeling. We lopen door het weiland richting de dijk.

Knooppunt 12 naar 11 We volgen het pad en gaan weer de Sleijebeek over. De plas

aan de linkerkant heet Tesken. Die plas is uitgegraven voor de grindwinning. Bij

knooppunt 11 heeft vroeger een windmolen gestaan. In 1856 is die verplaatst naar

Beegden. Aan de overkant van de Panheelderweg is een rustplaats met horeca. Hier
kunt u genieten van een kopje koffie en meer.

Knooppunt 11 naar 15 Via de Panheelderweg gaan we naar het “industriedorp” Panheel.

De plas rechts is Bosmolenplas met het gelijknamige vakantiepark en een jachthaven.

Knooppunt 15 naar 18 Via de Heggerstraat lopen we richting het Waterschapsbedrijf

Limburg. Hier zuivert men het rioolwater van de plaatsen in de omgeving. Het gezuiverde water loost men op de Sleijebeek.

Bij knooppunt 18 de steken we, via een kleine stuw, weer de Sleijebeek over. Zij begint

hier als aftakking van de Panheelderbeek, die vanuit Grathem richting Wessem stroomt.

Knooppunt 18 naar 19 We lopen langs het kanaal Wessem – Nederweert. Het werd

in 1928 in gebruik genomen. Aan de linkerkant zien we de Polderplas. Langs het
kanaal ligt “de Steenbreker”. Hier wordt grind met schepen aangevoerd en tot kleinere

kiezels gebroken.

Knooppunt 19 naar 27 Met name het gedeelte tussen routepunt 19 en 27 is ook

bijzonder aantrekkelijk voor kinderen. Je waant je even in een bijzondere wereld. Als

een echte avonturier maak je een oversteek over water via stapstenen. Pas op dat je

geen natte voeten krijgt. In het middendeel van de route klimmen we even richting de

•

•

Polderweg, we steken de brug over en dalen weer af via het wandelpad. We steken
dan nogmaals via stapstenen het water over.

Knooppunt 27 naar 23 Rond knooppunt 27 zijn een aantal ligplaatsen waar plezier-

jachten kort mogen aanleggen. Aan de rechterkant van de dijk ligt het gehucht Pol.

We wandelen verder richting knooppunt 23. Let op, het knooppuntbordje staat boven
op de dijk. We verlaten hier de knooppuntenroute en lopen naar de verharde weg.

Knooppunt 23 naar startpunt We lopen via het fietspad langs de Monseigneur

Savelbergweg, steken weer de Sleijebeek over en lopen terug richting ons startpunt.

De route kunt u downloaden op onze website www.heemkringheel.nl
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•

Start naar punt 12 Het eerste gedeelte van de route gaat over het voormalige terrein

van Sint Anna/Koraalgroep. Aan de linkerkant ligt Kasteel Heel. We lopen verder en

HEEMKRING HEEL HEEFT U NODIG
Heel, Panheel, Pol en Osen hebben een rijk verleden en een mooie natuur. Heemkring
Heel wil dat erfgoed beschermen, bewaren en toegankelijk maken.
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Op onze website www.heemkringheel.nl leest u hoe we dat doen.

WEBSITE Tentoonstellingen

Lezingen

Blogverhalen

EXCURSIES Wandelingen Onderzoek
beschermen

VOOR SLECHTS € 21,- PER JAAR KUNT U ONS STEUNEN.
Wordt daarom donateur en ontvang drie keer per jaar ons tijdschrift in de brievenbus.

Ook krijgt u als eerste bericht over onze activiteiten. Die zijn voor donateurs meestal
gratis of met korting.

“Leuk die wekelijkse blogverhalen op de website van Heemkring Heel. Zo leer
ik het dorp beter kennen.”

“Ik las dat in de eerste boerenleenbank van Nederland misschien wel in Heel is opgericht.”

“Er was een excursie van Heel

in de Romeinse tijd. Het was

heel boeiend.”

“Heemkring Heel organiseert
samen met de bieb de ten-

toonstelling - 120 jaar bieb in

Heel . Bijzonder interessant”

DONATEUR WORDEN
Voor slecht € 21,- per jaar steunt u de activiteiten van Heemkring Heel. U ontvangt

dan drie keer per jaar ons tijdschrift met interessante artikelen over Heel, Panheel,
Pol en Osen. Als welkomstgeschenk krijgt u het boekje “Steven
en de Draak”, een volksverhaal over de heldendaad van een bijzondere landknecht uit Heel die aan het begin stond van de traditie

AANMELDEN

Wim Coolen

De snelste en gemakkelijkste manier is aanmelden via de website, of

Via uw bank Maak € 21,- over op rekeningnummer: NL44 RABO 0351 8220 46 t.n.v.

Heemkring Heel onder vermelding van: D-HKH, uw voornaam en achternaam – het
adres – uw email (zodat we u een berichtje kunnen sturen over onze activiteiten)

VERSTERKING GEZOCHT !!!
Wil jij Heemkring Heel versterken?

• Wij zoeken iemand met kennis van de natuur voor het organiseren van
excursies en/of het schrijven van artikelen.

• Ook zijn we op zoek naar iemand die ons kan ondersteunen bij het vormgeven
van presentaties en tentoonstellingen.

Voor meer informatie: info@heemkringheel.nl
We nemen dan contact met je op voor een vrijblijvend gesprek.

www.hoenenenvandooren.nl

DONATEUR WORDEN

Via onze website www.heemkringheel.nl/donateur
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van het draaksteken. Wees er snel bij, want op=op.

Steven en
de draak

TRADITIES, GEBRUIKEN,
SPREEKWOORDEN EN GEZEGDES
UIT HEEL EN OMGEVING
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GEBRUIK

Wanneer een nieuwe boer zich in Heel wilde vestigen, werd hij door de dorpsbewo-

ners feestelijk met een stoet versierde paarden en wagens ingehaald. Ook werd hij

geholpen met het overbrengen van de huisraad, de machines en het vee en met het
inrichten van het huis.

Bij elke nieuwe vestiging in Heel was

het tot ongeveer 1920 nog het gebruik,
dat alle buurmeisjes als een soort welkom de woning van de nieuwkomer

van onder tot boven schoonmaakten,
voordat de nieuwe bewoners een huis
betrokken. De zondag daarna was er
dan een koffietafel, waar de nieuwe

bewoners hun buren leerden kennen.

Opgetekend door Meester Delhoofen (1879 - 1971).

GEZEGDE

Es se dich op de klump geis pisse wuërse aôd.

Als je op je klompen gaat plassen, word je oud.

Bron: Woordenboek Heels-Nederlands,

Leon Janssen

