
Heemkring Heel  Jaarverslag 2021 

Het eerste volledige operationele jaar van de jonge stichting Heemkring Heel. Een jaar waarin de 

activiteiten explosief zijn toegenomen. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers heeft Heemkring Heel snel 

een herkenbaar gezicht gekregen in de Heelder gemeenschap. De activiteiten worden uitgevoerd door 

een aantal werkgroepen. We lopen het jaar met u door aan de hand van de door deze werkgroepen 

verrichte activiteiten. 

 

Werkgroep Kruisen en kapellen   Har van den Goor  

De werkgroep Kruisen & Kapellen is met een aantal vrijwilligers bezig met het opknappen van het 

kapelletje Kindje Jezus van Praag aan het Schoolpad, een erfgoed van de zusters van St. Anna. Voor 

komend jaar staat het maken van een onderhoudsplan voor de kruisen en kapellen in Heel e.o. op de 

rol. Er is een goed contact met de Stichting Kruisen & Kapellen Maasgouw.  

 

Werkgroep funerair erfgoed  Corrie Zeegers – Wim Giesen  

Het kerkhof is het aandachtsgebied van de werkgroep die bezig is met het inventariseren en 

documenteren van waardevolle en monumentale graven. Heel heeft een bijzonder kerkhof. Het is 

bijvoorbeeld het oudste afgebeelde kerkhof van Limburg. De leden van de werkgroep leggen ook de 

verhalen vast die dit bijzondere kerkhof te vertellen heeft. Doordat de werkgroep een aantal subsidies 

heeft binnengesleept kunnen het komende jaar 10 monumentale graven en 2 grafkelders opgeknapt 

worden.  

 

Werkgroep Romeinen (Catualium) Jan Verlinden – Wim Coolen - Gerard van der Heul  

In de Romeinse tijd was Catualium, het huidige Heel, een belangrijke plaats. Bij opgravingen in het 

dorp zijn veel archeologische schatten gevonden. Die zijn in musea terecht zijn gekomen. De 

werkgroep Romeinen wil het verhaal van de Romeinen en de betekenis ervan in de regio vertellen en 

zichtbaar maken in het dorp. We willen een deel van de archeologische vondsten terughalen naar 

Heel. Ook daarom is een expositieruimte zo belangrijk. We hebben bij de gemeente subsidie 

aangevraagd. Daarmee wordt een archeologisch bureau de opdracht gegeven om een Plan van 

Aanpak te maken om het Romeins verleden van Heel veilig te stellen en wetenschappelijk 

verantwoord te ontsluiten voor inwoners en bezoekers.  

 

Werkgroep oorlogsmonumenten  Ton van Engelen – Gerard van der Heul – Léon Heber – Huub 

Beurskens  

De werkgroep oorlogsmonumenten wil de herdenking van de 4e mei en het vieren van de vrijheid op 5 

mei een nadrukkelijker plek geven in het dorp. Ze ontwikkelt een aantrekkelijk programma voor de 

inwoners van Heel. Daarbij horen ook activiteiten voor basisschoolleerlingen.  

 

Werkgroep Routes  Wim Huijskens – Har Verkoulen - Gerard van der Heul  

Ontwikkelen fietstochten voor onderwerpen die interessant zijn voor scholen en bezoekers. De eerste 

route die (bijna helemaal) uitgewerkt is voert langs de oorlogsmonumenten in en rond Heel. Tijdens de 

4/5 mei activiteiten is de route klaar voor basisschoolleerlingen en inwoners.  

 

Werkgroep Tijdschrift  Wim Coolen – Bert Suntjens – Piet Tubée – Hugo Luijten – Gerard van der 

Heul 

We hebben dit jaar drie keer een mooi tijdschrift uitgegeven voor onze donateurs, een blad met 

kleurrijke verhalen uit ons rijke verleden. We hebben het afgelopen jaar steeds meer auteurs weten 

aan te trekken. Waarschijnlijk kunnen wij, het komende jaar, onze redactie uitbreiden en daarmee 

verder professionaliseren. Het tijdschrift wordt in Heel door vrijwilligers aan huis bezorgd. 

 

Werkgroep website  Wim Coolen 

We publiceren wekelijks een blogverhaal dat voor iedereen toegankelijk is. Omdat veelvuldig van ons 

materiaal gebruik werd gemaakt hebben we de website lastiger te kopiëren gemaakt omdat het 

kopiëren invloed heeft op onze vindbaarheid op internet.  

 



Tijdelijke werkgroep Jumboboek  Wim Coolen – Corrie Zegers – Thea Hoenen – Hans 

Sweegers  

Voor Jumbo Roel Heerschap is een “plaatjes verzamelalbum” samengesteld met teksten en foto’s 

over Heel, Panheel, Beegden, Wessem, Thorn, Grathem en Horn. De actie met plaatjes loopt vanaf 

eind december tot 22 maart 2022.  

 

Bestuur  

Het bestuur heeft zich in 2022 vooral bezig gehouden met het verder uitbreiden en opzetten van de 

activiteiten door de werkgroepen, het verder professionaliseren van de stichting en het uitdragen waar 

de stichting voor staat. Het bestuur wordt gevormd door Wim Coolen als voorzitter, Corrie Zegers als 

penningmeester. Secretaris Bert Suntjens heeft gedurende dit jaar zijn taak overgedragen aan Gerard 

van der Heul. Het bestuur heeft in 2021: 

- Meerjarig Beleidsplan en activiteitenplan 2021 opgesteld 

- Jaarrekening 2020 opgesteld m.b.v. Jos van Halbeek 

- ANBI-status aangevraagd 

- Begroting en activiteitenplan 2022 opgesteld 

- Zich gebogen over de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

- Donateurs geworven (in totaal hebben we nu 180 donateurs) 

- Overleg gevoerd met Rabobank in het kader van het Dorpslab, over 125-jarig bestaan van de 

Rabobank in 2022 en over plaquette van Van der Marck 

- Overleg gevoerd met Stichting Daelzicht over Romeinse grafveld op de terreinen van de 

stichting en over het erfgoed uit St. Joseph 

- Deelgenomen aan de Raboclubactie (opbrengst € 482,50) 

- Meegewerkt aan de verenigingsdag van Harmonie De Vriendenkrans op 26 september 2021 

en in dat kader rondleidingen verzorgd. 

 

Overleg gemeente en politiek 

Als bestuur stoppen we veel energie in contacten met politiek en gemeente om aandacht te vragen 

voor ons erfgoed.  

- De gemeente moet een omgevingsvisie opstellen. Er is door Heemkring Heel een zienswijze 

ingediend bij de gemeente om de bodem, in het centrum van Heel, tot archeologisch monument te 

verklaren. Dat geeft een betere bescherming van het Romeins erfgoed. Ook is gevraagd om Heel als 

aandachtsgebied aan te merken voor wat betreft de ontwikkeling tot één van de toeristisch 

aantrekkelijke Parels van Maasgouw. Hierover is ook overleg geweest met wethouders Lalieu en 

Snijckers.  

- Het erfgoed uit het oud-gemeentehuis van Heel is veiliggesteld en wacht op een toekomstige 

expositieruimte. Hierover is meermaals overleg gepleegd met de gemeente. 

- We werken samen met de gemeente aan de uitwerking van een Erfgoed Communicatieplan. De 

gemeente wil een Canon samenstellen met Maasgouwse thema’s om zo de geschiedenis en de 

inwoners meer met elkaar te verbinden.  

- We hebben een aantal keren overleg gehad met vertegenwoordigers van lokale, politieke partijen 

 

Vraagbaakfunctie  

We krijgen veel aanvragen van inwoners van Heel en ook van elders (inclusief België) en van de 

basisschool voor ondersteuning/informatie over onderwerpen met een Heelder link.  

 

Media  

We proberen zoveel mogelijk aandacht te genereren in de media. Ook worden we geregeld benaderd 

om (tekst)bijdragen te leveren. Bijdragen zijn o.a. verschenen in De Limburger (kerstuitgave van 

“Voila”), ML5, Delta Limburg. 


