
Beleidsplan HeemKring Heel 
 

Missie 

De Heemkundekring uit Heel legt de bijzondere wordingsgeschiedenis van Heel, Panheel, Pol en Osen 

(in het vervolg aangeduid met Heel) vast en deelt die. Ook zetten wij ons in voor het behoud van 

waardevol materieel en immaterieel cultureel erfgoed. We kijken daarbij naar mens, natuur en 

landschap. We zoeken bij “onze route door de tijd” altijd naar samenwerkingspartners om 

initiatieven in projecten vorm te geven. 

 

Beelden en verhalen 

Heemkunde gaat over je eigen woonomgeving. Heemkring Heel wil je bewust maken van de unieke, 

eigen ontwikkeling in de geschiedenis die het dorp heeft doorgemaakt. Met verhalen en beelden 

willen wij dat historisch besef vergroten. Soms schrijven wij die verhalen zelf, soms verwijzen we 

naar verhalen van anderen. Dat doen we ook met foto’s en filmpjes. Ook willen we tastbare 

herinneringen bewaren en veiligstellen voor de toekomst. 

We proberen je daarmee de kennis van Heel, de heemkunde kennis te laten ervaren.  

 Het is onze ambitie om daarmee het historisch besef en de dorpstrots in Heel te vergroten. 

 

Onze doelstelling 

Heemkring Heel houdt zich bezig met onderzoek naar de eigen leefomgeving in verleden en heden, 

het bevorderen van belangstelling voor die leefomgeving, en het vergroten van kennis daarover. 

Wij richten ons daarbij o.a. op de geschiedenis, geografie, demografie, genealogie, dialectologie, 

toponymie, aardrijkskunde, biologie en ecologie van Heel. 

Ook zetten wij ons in voor het behoud van waardevolle materiële en immateriële elementen in Heel. 

 

Doelgroep 

Heemkring Heel richt zich daarom primair op de inwoners van Heel. Dat gebeurt op een 

toegankelijke wijze via uitnodigende activiteiten. Er is speciale aandacht voor de (schoolgaande) 

jeugd en daarbinnen m.n. voor de basisschoolleerlingen. Daarnaast richten wij ons op de toeristen 

die Heel bezoeken. 

 

Onze activiteiten 

Om onze doelstellingen te verwezenlijken hebben we een aantal lange termijn plannen. 

1. Wandelen/ fietsen door de geschiedenis 

We bieden je een (audio)toer met themawandelingen om zelf Heel te verkennen. 

We organiseren begeleide wandelingen om het dorp nog beter te leren kennen. 

2. Lezingen 

We organiseren lezingen over heemkundige aspecten van het dorp. 

3. Tijdschrift 

We publiceren drie keer  per jaar een tijdschrift met artikelen, verhalen en wetenswaardigheden. 

4. Educatieve programma’s m.n. voor de basisschool 

5. Tentoonstellingen 

Indien de gelegenheid zich voordoet dan organiseren we (bij voorkeur samen met  partners) 

tentoonstellingen over heemkundige aspecten van Heel. 

5. Vraagbaak 



We willen een vraagbaak zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in heemkundige aspecten van 

Heel. Daarvoor werken we aan de opbouw van een toegankelijk archief. Het gaat hierbij onder 

andere over verhalen (schriftelijk en mondeling), documenten en foto’s. 

6. Website 

We onderhouden een website (www.heemkringheel.nl) met beelden en verhalen over heemkundige 

aspecten met betrekking tot Heel. 

7. Beschermen en conserveren 

We zetten ons in voor het beschermen en instandhouden van waardevol materieel- en immaterieel 

erfgoed. 

8. Het vastleggen van verhalen over de geschiedenis van Heel 

We tekenen persoonlijke geschiedenissen op, en verhalen van ooggetuigen. 

We inventariseren en documenteren (historische) gebouwen en voorwerpen. 

9. Heelder portretten 

We geven aandacht aan personen en gebeurtenissen die een belangrijke invloed hebben gehad op 

aspecten van de Heelder geschiedenis. 

We proberen, zo mogelijk, te zorgen voor een blijvende herinnering in het  dorp voor die personen 

en gebeurtenissen. 

10. Canon van Heel 

We schrijven “een route door de tijd”; de kleine geschiedenis van Heel in het grote historisch 

verband. 

De Canon van Heel willen we opbouwen rond de volgende thema’s:’ 

o De Romeinen  

o Vrijdorp Heel 

o Kasteel Heel, familie De Horion, Kasteel Osen 

o De Drakenlegende 

o De kloosters in Heel 

o De Tweede Wereldoorlog  

o De ontgrindingen 

Voor de uitvoering van (een aantal van) deze activiteiten wil Heemkring op termijn over een eigen 

ruimte beschikken, waar ook de mogelijkheid is om (permanente en tijdelijke) tentoonstellingen te 

kunnen houden. 

 

 

De 4 ondernemingsgebieden 

We beschrijven de organisatie Heemkring Heel a.d.h.v. 4 ondernemingsgebieden: product, markt, 

personeel & organisatie en financiën. 

 

Product 

We richten ons hier vooral op de vermarktbare producten. Dit zijn achtereenvolgens: 

1. Donateurschap à € 21,- per jaar. 

2. Wandel- en fietstochten 

3. Lezingen 

4. Tentoonstellingen 

 



Met deze producten genereert Heemkring Heel o.a. zijn inkomsten. Hiermee worden ook de 

volgende ‘producten’ gefinancierd. 

1. Educatieve programma’s m.n. voor basisschool 

2. Vraagbaak 

3. Website, blogverhalen en tijdschrift 

4. Instandhouding waardevol materieel en immaterieel erfgoed 

5. Vastleggen verhalen en portretten uit en over de geschiedenis van Heel passend binnen de 

‘Canon van Heel’.  

 

Markt 

Onze markt bestaat uit: 

1. Alle (oud)inwoners van Heel, Panheel, Pol en Osen 

2. Leerlingen van de basisschool in Heel 

3. Toeristen en overige belangstellenden 

 

Personeel & Organisatie 

Heemkring Heel is een stichting en wordt gerund door een vrijwilligersorganisatie. 

Momenteel wordt het bestuur van Stichting Heemkring Heel gevormd door de volgende leden. 

• Wim Coolen (voorzitter) 

• Bert Suntjens (secretaris) 

• Corrie Zegers (penningmeester) 

 

Heemkring Heel heeft zijn organisatie ingericht aan de hand van de volgende werkgroepen: 

• Website & Blogverhalen 

o Vormgeving en inhoud van de website: Wim Coolen 

o Schrijver en vormgever blogverhalen: Wim Coolen (tenzij anders aangegeven) 

 

• Kruisen & Kapellen 

o Contactpersoon: Bert Suntjens 
De werkgroep richt zich op het in stand houden, het herstel en het beheer van kruisen en 
kapellen in het werkgebied van Heemkring Heel. 
Ze werken daarvoor samen met de Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw. 
 

• Funerair Erfgoed 

o Contactpersonen: Wim Giesen & Corrie Zegers 

De werkgroep werkt samen met het kerkbestuur aan het in stand houden van 

cultuurhistorische graven en grafmonumenten op het kerkhof van de Sint Stephanusparochie 

in Heel. 

 

• Werkgroep Oorlogsmonumenten 

o Contactpersonen: Ton van Engelen & Gerard van der Heul 

De werkgroep richt zich primair op het levend houden van de herinnering aan oorlog en 

bevrijding (1940-1945). 

 

• Redactie Tijdschrift 

o De redactie van het Tijdschrift Heemkring Heel is in handen van Wim Coolen en Bert Suntjens 

 



Planning 

Om zicht te houden (en te krijgen) op de realiseerbaarheid van al onze plannen hebben we deze 

gefaseerd in 2 termijnen. 

De eerste termijn is de beginfase. Deze is gericht op de opstart van de stichting. Deze loopt van 2019 

t/m 2021. 

Het accent in deze fase ligt op: 

- (Juridisch) vorm geven van Heemkring Heel 

- Start activiteit in de vorm van tentoonstelling 

- Lanceren website, blogverhalen 

- Starten met uitgave tijdschrift 

- Werven donateurs 

- Contact leggen met gemeente Maasgouw 

 

De tweede termijn vormt de consolidatiefase. Deze termijn loopt van 2022 t/m 2024. In deze fase ligt 

het accent op: 

- Ontwikkelen educatief programma voor basisschool 

- Opzetten wandel- en fietstochten 

- Organisatie lezingen, tentoonstelling, projecten 

- Vinden van permanent onderkomen 

- Bestendigen financiële basis. 

De termijnen worden uitgewerkt in jaaractieplannen. 

 

Financiën 

De financiën van Heemkring Heel zijn in grote lijnen als volgt opgebouwd: 

 

Inkomsten: 

o Donateurs à € 21 per jaar 

▪ Als donateur ontvang je drie keer per jaar ons tijdschrift in je brievenbus. 

Daarin vind je artikelen over de rijke en bijzondere geschiedenis van Heel, Panheel, 

Pol en Osen. Je leest over het veranderende landschap en over onze mooie natuur. 

We vertellen weetjes, oude verhalen en nieuwe verhalen. Dat alles en heel veel 

meer, met foto’s uit de oude doos. 

o Sponsoring 

▪ We worden ondersteund door sponsors. We stellen voor de werving een 

sponsorplan op. Deze werving is gebaseerd op de activiteiten, die we als Heemkring 

ontplooien. 

o Subsidie 

▪ We zoeken passende subsidies op gemeentelijk of provinciaal niveau of bij passende 

fondsen. Wij laten ons daarbij leiden door de activiteiten die we ontplooien. 

Uitgaven: 

o Uitgaven voor communicatie 

▪ We maken kosten voor de website, blogverhalen, tijdschrift 

o Uitgaven voor activiteiten 

▪ We maken kosten voor activiteiten binnen de werkgroepen 

▪ We maken kosten voor archivering en beheer collectie 

 


