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“Ik zet mij in voor de vitaliteit en 

leefbaarheid van Heel, omdat Heel veel 

te bieden heeft, maar op dit moment 

het bruisende mist. We moeten onze 

krachten bundelen en kansen samen 

met elkaar benutten. Zo wordt en blijft 

Heel leefbaar voor jong en oud.’’

- Bo Giesen

Heel kent veel dorpsfans. Betrokken inwoners die zich 
inzetten voor een bruisend en levendig Heel. Samen met 

hen willen we aan de slag om Heel klaar te maken voor de 
inwoners van nu én later. Heel is springlevend en dat willen 

we zo houden door samen onze schouders er onder te zetten. 
En dat doen we niet alleen maar samen met Dorpslab als 

organisator en de Rabobank Peel, Maas en Leudal 
die faciliteert.

Hiervoor organiseert Dorpslab De Heelse Ontmoeting. 
Een inspirerende dorpsbijeenkomst in Heel. Een avond vol 

gezelligheid, verbondenheid en energie. Waarbij we nadenken 
over de toekomst van het dorp en elkaar daarbij beter leren 
kennen. Waarbij we samen werken aan dromen en ambities 

maar deze ook vertalen naar concrete ideeën. Tijdens de avond 
is er ook tijd voor plezier! We gaan op zoek naar Heels Mooiste én 
onze kennis over Heel wordt op de proef gesteld. Kortom, genoeg 

te doen tijdens deze avond vol inspiratie.  

De Ontmoeting  start om 19.30 uur bij CC Don Bosco.
HOPELIJK TOT DAN!

Meer informatie over de Heelse Ontmoeting is ook te vinden op 
de website van Hieël Hael https://hieelhael.nl

Rabobank Peel, Maas en Leudal initieert Dorpslab in Heel. Daarmee brengen we 
mensen in het dorp in beweging om op zoek te gaan naar ambities en dromen 

voor het dorp. Om vervolgens deze ambities te realiseren in concrete plannen en 
innovatieve ideeën, die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners. 

Kijk voor meer informatie op www.dorpslab.org.

Ben jij erbij? Schrijf jezelf in via deze link.

https://www.dorpslab.org/
https://negen.typeform.com/to/MzKCUocf
https://negen.typeform.com/to/MzKCUocf
https://negen.typeform.com/to/QqECoPPU
https://www.dorpslab.org/

