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HEERL’K NIEUWS 

HEERL’K HALLOWEEN WEDEROM GROOT 

SUCCES! 

Op 31 oktober tijdens Heerl’k Halloween was het 
weer griezelen in Heerle. Waarbij de gehele 
dorpskern veranderd was in een spookachtige 
plaats met rondlopende en zelfs ronddansende 
griezels. Heerl’k Halloween is zeer goed bezocht 
door de eigen inwoners. Maar ook de hele regio 
eromheen wordt steeds meer naar Heerle 
toegetrokken vanwege het jarenlange succes. Bij 
de diverse kramen van Stichting Heerl’k kon men 

een plattegrond halen waarop de route met spookadressen was 
uitgestippeld. De kinderen konden daar een spelletje spelen om een 
snoepje te verdienen. Zoals: stoelendans, spookjes bowlen, spooky 
memory, ring werpen en nog meer. Om even bij te komen van de schrik 
was er gezorgd voor  warme blubberdrank (chocomelk). Steeds meer 
dorpsgenoten dragen een steentje bij om dit evenement tot een groot 
succes te maken en hadden hun tuin of garage ingericht met bijzondere 
spookachtige creaties. Waarbij veel tijd en energie in is gestoken. Zo kon 
men onder andere een dinosaurus en een gigantische meelworm 
aanschouwen, de ophanging van het monster dat snoepjes had gestolen 
bijwonen of afscheid nemen van Rudy de clown. Zelfs de bezoekers waren 
uitgedost in prachtige, maar ook enge figuren. Je kon onderweg de 
Predator of zelfs een complete dansgroep tegenkomen. Waar een lichtje 
brandde bij de voordeur konden kinderen aanbellen voor Trick or Treat. 
Stichting Heerl’k bedankt daarom iedereen die heeft meegeholpen of 
heeft meegedaan aan deze editie van Heerl’k Halloween. 
 

HEERL’K SINT MAARTEN 

Zondag 11 november 
waren er 3 zwarte 
pieten in Heerle. Zij 
hebben zoveel 
mogelijk kinderen, 
maar ook oudere 
bewoners binnen de 
bebouwde kom 
verblijd met een 
handjevol lekkers. Bij het horen van de 
geluidswagen gingen de voordeuren open en 
kwamen geïnteresseerden een kijkje nemen. 
Regelmatig trokken ook de pieten aan de bel om 
inwoners te attenderen dat zij er weer waren. 
En daar ben je in ons dorp toch wel even mee 
bezig, voordat je alle straten heb gehad. 
Gelukkig was het een mooie heldere avond. Het 
was in ieder geval weer een genot om al die blije 
kindergezichtjes te zien bij het aanschouwen 
van de vrolijke pieten. Het snoepgoed was aan 
het eind van de rit weer bijna op en de pieten 
hadden weer een voldaan Heerl’k gevoel. 

Rest ons alleen nog om de sponsoren en 
vrijwilligers te bedanken die dit mooie 
evenement weer mogelijk hebben gemaakt. 
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HEERL’K WINTERFEEST 15 DECEMBER 2018 
 

Dit jaar is het december evenement geheel anders van opzet, we hebben deze keer namelijk een dag, 
- en een avondprogramma. De gehele dag is dus gevuld! 
 
Het dagprogramma duurt van 11.00 – 17.00 uur. Er is een gezellige wintermarkt met een 25- tal 
kramen en enkele foodtrucks te vinden op het plein voor de Schalm (kerkgebouw) - Super de Buurt en 
Gasterij de Afspanning. Drive in Funny Sound zal voor het muzikale sfeertje zorgen. Voor de kinderen 
staat er wederom een springkussen en er zijn tal van leuke activiteiten georganiseerd door de 
jeugdafdeling van KPJ Heerle/Moerstraten. Bij De Afspanning in het voorcafé kunnen de kinderen een 

vogelvoederpop knutselen. Opgeven voor het knutselen kan via het opgavebriefje, te vinden op onze website: 
www.heerlkheerle.nl. 
In de grote zaal van de Afspanning zijn er diverse optredens van koren, harmonie Juliana uit Heerle en een line-dance groep. 
 
Tussen 17.00 – 19.00 uur kan men gaan luisteren naar een hoorspel bij Boerderijwinkel Luijsterburg, georganiseerd door de 
Boerderijwinkel in samenwerking met Stichting Heerl’k. Zelfs het vervoer heen en terug naar het Winterfeest wordt verzorgd! 
 
Het avondprogramma start om 19:00 uur met van 20.00 – 1.00 uur een optreden van 
Coverband Shady op in het voorcafé van De Afspanning. Zij spelen muziek uit de jaren 
‘60 & ‘70. Iedereen is daarbij van harte welkom, entree is de gehele dag gratis. Het 
Winterfeest duurt tot 02:00 uur. 
 
Graag tot ziens 15 december 2018! 
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