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HEERL’K NIEUWS 

HEERL’K STRAATSPEELDAG 
13 juni was het weer de landelijke buitenspeeldag. 
Deze middag wordt in Heerle gevierd als Heerl’k 
Straatspeeldag. Deelnemers ervaren dat er iets anders 
is dan achter de spelcomputer zitten, automobilisten 
zien op deze middag dat kinderen ook buiten kunnen 
spelen en dat ze hun snelheid echt moeten aanpassen.  
 
Samen met de verkeersgroep van basisschool 
Berkenveld was een heel programma in elkaar gezet met allerlei spellen. Zoals 
ieder jaar was er de berg zand en het springkussen maar je kon ook knutselen, 
cake versieren en geschminkt worden. Voor drinken en een versnapering was 
gezorgd. Ook de zon deed deze middag goed zijn werk. Vele kinderen deden 
mee met de limbo dans en de echte waaghalzen gingen van de vulcano 
klimtoren. De Roosendaalse wethouder van Ginderen en ZuidWest tv waren 
ook van de partij en zij spraken hun respect uit voor de organisatie en voor 
alle vrijwilligers.  
 
Wij als stichting Heerl’k willen dit ook benadrukken richting alle vrijwilligers 
en sponsoren: hartelijk dank voor jullie hulp en inzet!  

WIELERRONDE – KERMIS 

LOOP 
7 juli werd de kermisloop gehouden, 
georganiseerd door stichting kermisloop en dik 
en dun. Het was prachtig weer waardoor het 
iets minder druk was met lopers. Het 
opgehaalde geld wat door sponsororen en 
lopers bijeen is gebracht was weer voor het 
goede doel.  
Maandagavond 9 juli was het tijd voor de 
wielerronde, georganiseerd door stichting 
wielerronde Heerle. Met ruim 125 deelnemers 
was dit weer een prachtige bezetting van de 2 
groepen. 
Deze 2 evenementen zijn zonder vrijwilligers 
niet haalbaar, daarom wil het bestuur van 
beide evenementen alle vrijwilligers via deze 
weg nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. 

HEERL’K HALLOWEEN 
31 oktober is het weer zover. Heerle verandert dan in 
het griezeligste dorp van West Brabant! Zoals 
voorgaande jaren zal ook dit jaar Stichting Heerl’k op 
verschillende plaatsen staan met een kraam en 
spellen voor de allerkleinsten, waarbij een snoepje 
verdiend kan worden. Natuurlijk is er ook weer de 
kraam waar gezellig een bekertje warme chocomel 
gedronken kan worden om even bij te komen van de 
schrik.  

We hopen natuurlijk dat u als bewoner van Heerle ook mee wil helpen om er 
weer een mooi evenement van te maken door uw huis of tuin in te richten als 
enge plek waar mensen langs mogen komen. Opgeven hiervoor kan via 
www.heerlkheerle.nl, zodat uw adres vermeldt kan worden op de 
routekaarten die op te halen zijn bij de kraam en op 31 oktober.  
U kunt natuurlijk ook op een simpelere manier meedoen door een (waxine, - 
of led) lichtje bij uw voordeur te zetten, zodat kinderen weten dat ze aan 
mogen bellen voor een snoepje. Natuurlijk is het ook leuk om zelf een rondje 
Heerle te doen langs alle enge plekjes. Stichting Heerl’k kan het niet alleen, 
dus hopelijk kunnen we er samen een geweldig spannende mooie avond van 
maken!  
31 oktober, bebouwde kom van Heerle, van 18.30 tot 20.30. Voor meer 
informatie: www.heerlkheerle.nl. 

HEERL’K SINT MAARTEN 
Traditiegetrouw zullen 
op zondag 11 
november enkele 
vooruit gereisde 
pieten de bebouwde 
kom van ons dorp 
bezoeken. Zij zullen 
begeleid worden door 
een geluidswagen, 
zodat U weet wanneer ze bij U in de straat zijn. 
Als je de muziek hoort, kom naar de voordeur 
en de pieten hebben dan voor alle kinderen 
wat lekkers bij. Woon je buiten de bebouwde 
kom: ben je natuurlijk van harte welkom om op 
het geluid af te komen en wat snoepgoed en 
een hand te krijgen van deze vrolijke pieten. 
11 november 2018, bebouwde kom Heerle, 
van 17.30 tot 20.00.  
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HEERL’K WINTERFEEST 
Heerl’k Winterfeest is het nieuwe evenement van 
onze stichting voor de maand december. De 
Kerstmarkt heeft dus een andere invulling 
gekregen. Deze was na enkele jaren draaien aan 
een fris idee toe om het evenement niet in de 
massa kerstmarkten te doen laten verdwijnen. 
Toch zal er weer een kleine markt, die nu niet 
speciaal kerst gerelateerd hoeft te zijn, voor de 

kerk en aan de overzijde hiervan plaatsvinden. Ook zijn hier weer enkele 
foodtrucks te vinden. Daarnaast word er in gasterij de Afspanning een 
gezellig dagprogramma opgezet. 
Net als voorgaande jaren komen er weer enkele koren optreden, maar 
kunnen die nu ook een geheel ander repertoire laten horen. Voor de 
kinderen zijn er ’s middags weer leuke activiteiten gepland. Later, tegen 
de avond, zal er hier voor iedereen een gezellig muzikaal avondprogramma 
zijn. Meer info krijgt u via onze website en facebook, wanneer een en 
ander verder is uitgewerkt. Om een kraam te huren kunt u zich opgeven 
via de speciale link op www.heerlkheerle.nl.  

AVG / PRIVACYWET 
Sinds mei is de nieuwe privacywet van kracht. Ook 
stichting Heerl’k is hiermee aan de slag gegaan om 
aan de wet te (blijven) voldoen door een AVG 
document op te stellen. Hierin staat beschreven 
hoe stichting Heerl’k met persoonlijke gegevens 
omgaat. Het document zal op onze website 
gepubliceerd worden. Mocht u dit document 
liever per e-mail ontvangen, dan kan dat ook. Als 
u ons een e-mail stuurt met uw verzoek (naar 
info@heerlkheerle.nl), dan zullen wij u dit 
document toesturen.  
Door deel te nemen aan een activiteit, stemt u 
ermee in dat foto’s (van u) op onze website 
geplaatst kunnen worden. Als u hiermee niet 
instemt, gelieve dit dan tijdens het evenement 
kenbaar te maken aan de betreffende fotograaf. 
Deze kan hier dan direct rekening mee houden. 

 

D
ez

e 
n

ie
u

w
sb

ri
ef

 w
o

rd
t 

m
ed

e 
m

o
ge

lij
k 

ge
m

aa
kt

 d
o

o
r:

 

 

 

HIER KAN UW ADVERTENTIE STAAN 
VOOR MEER INFORMATIE, NEEM CONTACT OP VIA INFO@HEERLKHEERLE.NL 

 


