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Terugblik



Terugblik

• Aftrap met 35 spelbepalers: we 

gaan aan de slag met Dorpslab!

• Heelse Ontmoeting met 50 

spelbepalers op 14 mei: we hebben 

een droombeeld en thema’s en 

ideeën!



Mooiste woord van Heel

‘Fispernulle’



Heelse beroemdheden

Lies Visschedijk Hugo Luijten



Heelse lekkernijen

Moffelkook

Gangmakers vlaai

Stephanus dröpke



Mooiste plekje van Heel
Stapstein bie 

ut PolderveldjDe Vlieter Annabeemd



Doelen van vanavond



Doelen vanavond

• Keuze voor ideeën om uit te 

werken

• Plan van aanpak per idee

• Inspiratie door Dorpslab

• Duidelijkheid en afspraken over 

het vervolg

• Werkgroepen starten



Visie en thema’s



Heel, een dorp met een historisch verleden dat 
teruggaat tot de Romeinen. Een bijzonder dorp door de 
aanwezigheid van vele zorgorganisaties. Aantrekkelijk 
woondorp door de aanwezigheid van natuur en water 

en met een breed verenigingsleven. Heel heeft heel veel 
te bieden en dat willen we zo houden. Daarom is het 

belangrijk om nu samen na te denken over de toekomst.



Samen zorgen we voor een Vitaal Heel.
Vitaal voor jong en oud.
Vitaal wonen en leven.

Vitale verenigingen. 
Samen bereiken we daarin meer dan alleen.



Windows 10
Notitie
https://hegelsom.nl/



Thema: Verenigingen verenigen

Ideeën:

• Kenniscentrum en Kennisbank
• Website/platform met nieuwsbrief 

gezamenlijke activiteitenagenda
• Dorpskennismakingsmarkt
• Verenigingsoverleg
• Andere vormen van waardering van 

vrijwilligerswerk



Verenigingen verenigen

Stramproy Beegden Grubbenvorst

Windows 10
Notitie
https://www.rooj.nu/

Windows 10
Notitie
https://www.trefpuntbeegden.nl/

Windows 10
Notitie
https://www.grubbenvorst-online.nl/



Thema: Jong en oud samen goud

Ideeën:

• Heitje voor karweitje
• ICT ondersteuning door 

jongeren
• Historie van Heel levendig 

houden
• Dingen organiseren op thema 

zoals mensen die samen koken, 
wandelen, fietsen etc.



Jong en oud samen goud

Kleuters tegen kwalen

Silent disco 

Oma’s soep

Windows 10
Notitie
https://www.facebook.com/Hunsel.nl/



Thema: Mooi leven en ontmoeten

Ideeën: 

• Trefcentrum/inloopcentrum voor 
jeugd/jongeren. Grote open ruimte 
waar iedereen zich welkom voelt. Dit 
kan ook in bestaand gebouw. Denk 
aan pop-up concept

• Realiseren van een plek/plein waar 
we elkaar kunnen ontmoeten

• Verbindingsteam



Mooi leven en ontmoeten

Ons buurtspeelplein
Speeltuin en ontmoetingsplek 
't Vinkenès Posterholt

Windows 10
Notitie
https://kernmetpit.mett.nl/projecten/deelnemende+projecten+2022/2080438.aspx

Windows 10
Notitie
https://kernmetpit.mett.nl/projecten/deelnemende+projecten+2021/1786938.aspx?t=Speeltuin-en-ontmoetingsplek-t-Vinkenes-Posterholt



Aan de slag





Aanpak

1. Groepen gemaakt obv voorkeur. Voor Verenigingen 2 groepen. 

2. Wijs iemand aan die: 

- Voorzit en ook namens de groep toelichting geeft

- De tijd bewaakt

- Schrijft

3. Vul het werkblad in 40 minuten

4. Presentatie van de bladen per groep



Hoe nu verder?

1. Start werkgroep
2. Afspraken zijn gemaakt en datum geprikt
3. Dorpslab sluit aan
4. Alle mensen (eerder genodigden en aanwezigen) 

worden geïnformeerd
5. Tussentijdse updates door Dorpslab
6. Afsluitende bijeenkomst in 2023



Met dank aan:




