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Heemkundevereniging Roggel is opgericht op 5 maart 1987. 

 

Beleidsplan 2015 – 2019.  

 

Doelen: 

 vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Roggel en de directe omgeving; 

 bestuderen van de leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van mensen in dit gebied; 

 verzamelen en inventariseren van gegevens, die hierop betrekking hebben; 

 organiseren van lezingen, tentoonstellingen excursies en het geven van voorlichting; 

 onderzoeken en publiceren van gegevens, voortvloeiend uit dit werk; 

 samenwerken met zusterverenigingen, overheden en instellingen ter bescherming en 

 bevordering van bescherming van objecten, geschiedenis, folklore en heemkunde; 

 hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie op genoemde terreinen 

Werkterreinen: 

1. Archeologie (oudheidkunde) 

2. Genealogie (stamboomonderzoek) 

3. Prehistorie 

4. Plaatselijke en streekgeschiedenis 

5. Cultuur en folklore 

6. Verenigingsleven 

7. Toponymie (plaatsnamen, veld- en straatnamen) 

8. Topografie 

9. Dialectologie 

10. Fauna 

11. Flora 

12. Foto’s- fotoarchief en heemkundige bibliotheek 

13. Verzamelen en vastleggen van verhalen, liedjes, versjes en gedichten 

14. Spreuken, uitdrukkingen en gezegden 

15. Veldkruisen en kapellen met hun geschiedenis 

16. Numismatiek (oude munten) 

17. Boerderijmuseum, heemtuin, werktuigen, gereedschappen, technische hulpmiddelen. 
  



Werkwijze: 

Wekelijks wordt in werkgroepen inhoud gegeven aan deze doelstellingen. Gedurende minstens een dagdeel 

komen vrijwilligers bijeen op een van de twee locaties om werkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit de 

boven aangegeven doelstellingen.                     

Het activiteitenplan wordt zorgvuldig met inspraak van de leden samengesteld waarbij aandacht besteed wordt 

aan een breed palet van onderwerpen die een relatie hebben met heemkunde, cultuur, natuur e.d..                   

De activiteiten vinden plaats in het clublokaal, de museumboerderij en in specifieke gevallen op locatie. 

Daarnaast worden volgens rooster rondleidingen georganiseerd in de museumboerderij. Aan het verzorgen van 

educatieve bijeenkomsten voor onderwijs en verenigingen wordt veel aandacht geschonken. Er is een goede 

samenwerking met gemeente en andere overheidsinstellingen. De vereniging neemt actief deel aan activiteiten 

die voortvloeien uit gezamenlijk overleg met zusterverenigingen.  

Het financieel beleid is gericht op het in standhouden en verder uitbouwen van de vereniging. Indien door 

omstandigheden gedwongen, tot liquidatie moet worden overgegaan, zullen de bezittingen worden 

overgedragen aan vereniging( en) die in de basis dezelfde doelstellingen nastreven.  

 Voor de inzet van bestuur en leden worden geen vergoedingen gegeven.  

          

 

 


