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HEERL’K NIEUWS 
HEERL’K ORANJE 

Op vrijdag 27 april jongsleden, Koningsdag, heeft Heerl’k Oranje een prachtig evenement 

gepresenteerd voor jong en oud in het dorp Heerle. 

Aangemelde deelnemers waren vroeg uit de veren om te gaan dauwtrappen in het 

prachtige buitengebied van Heerle en omgeving. Vervolgens was er een mooie afsluiting 

bij Dorpshuis De Schalm middels een goed verzorgd, heerl’k ontbijt. 

Nadat de nationale driekleur werd gehesen bij het dorpshuis door 

wethouders Saskia Schenk en Corné van Poppel van gemeente Roosendaal, 

onder de instrumentale begeleiding van Harmonie Juliana, die later nog 

een concert gaven, ging de optocht met alle mooi versierde fietsen van 

start. Voor de drie mooiste versierde fietsen was er een leuke verrassing.  

Het programma ging verder met een vrijmarkt en aansluitend een gezellige 

“Koningsbingo” waar werkelijk prachtige prijzen te winnen waren. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement en danken alle 

vrijwilligers voor hun tomeloze inzet.  

HEERL’K STRAATSPEELDAG 
Woensdag 13 juni is het weer zover; het volgende evenement van Stichting Heerl’k staat 

weer op de planning: Heerl’k Straatspeeldag. Zoals ieder jaar wordt dit evenement weer 

georganiseerd in samenwerking met de verkeersgroep van basisschool Berkenveld.  

Alle kinderen zijn welkom vanaf 13.15 uur tot 15.30 uur. Ook als je niet op basisschool 

Berkenveld zit ben je van harte welkom op dit evenement! Kinderen t/m groep 2 graag 

onder begeleiding van een ouder/begeleider.  

Het evenement zal plaatsvinden op en rond het veldje in de Ekelstraat/Lindenstraat en Beukenstraat. De 

startkraam is te vinden in de Ekelstraat en vanaf daar is het vrij om deel te nemen aan allerlei leuke activiteiten 

en spellen. Zoals ieder jaar is er de berg met zand, het springkussen en het voetbalveld, maar dit jaar is er ook 

een heuse klimtoren voor de echte waaghalzen.  

Daarbij is er natuurlijk weer een knutselactiviteit en kun je weer 

geschminkt worden. Ook dit jaar kun je je ware danstalent weer laten zien 

tijdens de straatspeeldag. Stichting Heerl’k zorgt voor een versnapering en 

wat te drinken tijdens dit evenement. Deelname aan deze middag is gratis 

en geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.  
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Deze dag willen wij als organisatie weer het buitenspelen promoten. Automobilisten moeten ruim baan maken 

tijdens deze landelijke buitenspeeldag want het gehele terrein is afgesloten voor het verkeer.  Rond 14.00 uur 

zal ook wethouder van Ginderen een kijkje komen nemen tijdens deze prachtige middag.  

Wij willen via deze weg ook alle sponsors en vrijwilligers bedanken voor de inzet en ook zijn wij weer erg blij 

dat we weer gebruik kunnen maken van de bewonersvouchers van de gemeente Roosendaal welke wij via de 

Leefbaarheidsgroep hebben mogen ontvangen.   

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag door naar www.heerlkheerle.nl of naar onze facebook: 

facebook.com/heerlkheerle. Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens deze middag, woensdag 13 juni vanaf 

13:15 uur. 

OPROEP 
Wonen jullie in Heerle, maar gaat je kind niet in Heerle naar school? Grote kans dat je dan de inschrijfbriefjes 

voor verschillende activiteiten mist. Daar gaan we wat aan doen. Als je ons een e-mail stuurt 

(info@heerlkheerle.nl) met het verzoek de post van Heerl’k digitaal te willen ontvangen, dan sturen we 

voortaan alle opgavebriefjes, kleurplaten, etc., die normaal gesproken op de basisschool worden uitgedeeld, 

per e-mail naar je toe. 

KERMISLOOP EN WIELERRONDE HEERLE 
Daarna is het 7 juli weer tijd voor de jaarlijkse kermisloop, gevolgd door de wielerronde welke op 9 juli zal 

plaatsvinden. Deze evenementen worden georganiseerd door onze vrienden van de betreffende 

evenementen zelf en als stichting Heerl’k helpen wij waar nodig. 
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