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NIEUWS 

RONDE VAN DE BAMEER 

Een nieuw sportief evenement in 
Heerle, een wielerkoers… maar dan 
anders dan andere! 
 
Het is een koers voor fietsen met een 
plat stuur en zonder versnellingen, 
maar natuurlijk wel met goed 
werkende remmen. ;-). Het parcours 
is uitdagend te noemen, er is een stuk onverhard en verhard. 
Iedere categorie heeft een 1ste 2de en 3de plaats maar iedere 
1ste Heerlenaar per categorie strijd mee om het Herels 
kampioenschap.  
 
Wij willen graag de inwoners betrekken bij dit nieuwe 
evenement en het lijkt ons erg leuk dat er zoveel mogelijk 
inwoners van Heerle onder de deelnemers zijn. De koers zelf 
kan dus natuurlijk gewonnen worden door iemand van 
“buitenaf”, maar de eerste inwoner van Heerle die over de 
streep komt wordt dus ook kampioen! Dus twijfel niet en 
schrijf je in, maak kans om een jaar lang Herels kampioen te 
zijn! 
 
Je mag al gezellig mee doen vanaf 8 jaar (mogen op eigen 
fietsen rijden), wel fietsen de kleintjes een ietwat aangepast 
parcours. En natuurlijk ga je wel gewoon langs dezelfde 
start/finish als dat de rest ook doet, want daar wordt het 
natuurlijk erg gezellig. Maar er is wel een klein puntje dat wij 
de kleine sportievelingen mee moeten geven; kampioen van 
Heerle kan je pas worden als je 18 jaar of ouder bent. Geeft 
niks… dan heb je nog lekker lang de tijd om flink te oefenen!! 
Om de koers en het kampioenschap zo eerlijk mogelijk te 
laten verlopen, starten wij in verschillende 
leeftijdscategorieën en de dames kunnen ook tegen elkaar 
gaan strijden in een eigen categorie. 

In de categorie krijgen de Heerlenaren een ander kleur 
rugnummer, zodat wij duidelijk kunnen zien wie de 1ste 
uit Heerle is die over de streep komt. Tevens zullen we 
proberen om premies te vergeven. 
 
Hebt u dus als bedrijf of bezoeker interesse om een 
premie te geven, geef dit dan door via onderstaand 
email adres of kom op 21 juni langs in de afspanning om 
dit aan/af te geven. En natuurlijk krijg je van al dat gefiets 
en georganiseer best wel een beetje dorst…  
 
Nou, dat komt best goed uit (alsof wij het erom doen), 
het is tijdens en na afloop een groot feest bij de 
Afspanning. Er speelt zelfs een lokaal bandje: de 
TIMONTERS. Dat wordt dus nog lang gezellig daar met 
live muziek om op te dansen. 
Belangrijk om te weten: 
 

 Er is een voor inschrijfavond op vrijdag 21 juni 
19:30-21:00 

 Mogelijkheid om training bij te wonen iedere 
donderdag voorafgaand aan het evenement 

 Tot 14 jaar gratis deelname alles ouder betaalt 5 
euro 

 Wedstrijddag is zaterdag 13 juli aanvang 17:00 
uur 

 Houd social media in de gaten voor alle updates! 
 
E: rondevandebameer@heerlkheerle.nl 
W: Facebook.com/derondevanbameer 
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HEERL’K ORANJE, 

KONINGSDAG 2019 

Zaterdag 27 april van 
10.00 uur tot 12.30 uur 
vierden we ook in Heerle 
weer Koningsdag, 
oftewel Heerl’k Oranje. 
Het weer was niet zo 
best, maar gelukkig 
konden we in Harella terecht. Ondanks het 
slechte weer was het een hele leuke ochtend 
en kijken we terug op weer een geslaagde 
Koningsdag. Onze dank gaat uit naar allen die 
dit mogelijk gemaakt hebben met ons. 

VERKEERSREGELAARS GEZOCHT! 

Hebt U misschien interesse om te helpen bij activiteiten als 
verkeersregelaar? Bij sommige evenementen in ons dorp is het nodig 
en soms verplicht om i.v.m. de veiligheid verkeersregelaars in te 
zetten, zoals bijvoorbeeld binnenkort op13 juli bij de Ronde van de 
Bameer. Om dit te mogen doen is het nodig om een “instructie” voor 
verkeersregelaars te volgen: heel eenvoudig thuis op de computer te 
doen. U kunt zich aanmelden bij ons en ontvangt dan een code om in 
te loggen en de instructie te volgen. Na het volgen hiervan, bent u een 
jaar lang bevoegd als verkeersregelaar bij evenementen. Natuurlijk is 
het niet verplicht om te helpen bij activiteiten, maar als u gevraagd 
wordt, kun u zelf kijken of u beschikbaar bent en eventueel wilt 
helpen. Aanmelden en/of eventuele verdere uitleg kan ingewonnen 
worden bij Angela Machielse, 06-21266695 of via 
info@heerlkheerle.nl. 

NATTE WEER ZORGT VOOR 

PRIMEUR OP 

STRAATSPEELDAG IN HEERLE 
Woensdag 12 juni werd er weer een Nationaal 
Straatspeeldag in Heerle georganiseerd door de Stichting 
Heerl’k in samenwerking met verkeersgroep van 
Basisschool Berkenveld. 
De organisatie moest ’s morgens rond 10 uur besluiten dat 
de weer goden het echt onmogelijk maakten om deze dag 
buiten te vieren. Een slapeloze nacht, bracht een goed 
idee in de ochtend en dankzij de medewerking en 
souplesse van de uitbater van dorpshuis de Schalm kon er 
worden uitgeweken naar het Dorpshuis in de kerk. 
Daar kwamen, ondanks de gulle, gulle regenbuien, vele 
“zonnestralen “ binnen: 

 Dhr. A. van Sprundel met goede alternatieven, 
koffie en thee 

 Grote inzet en flexibiliteit van de vrijwilligers om 
van het dorpshuis één grote speelplaats te maken  

 Een echt parcours, compleet met discolampen 
voor een speciaal effect (en dat had buiten niet op 
deze manier zo gelukt!) 

 Een leuke dansleraar van Fun Skillz, die jong én 
oud aan het dansen kreeg 

 Volop drinken en snoep, gekregen van Super de 
Buurt 

 En: alle enthousiaste 
kinderen, die weliswaar de 
traditionele zandberg en het 
voetbal moesten missen, 
maar toch enorm genoten 
van alle andere activiteiten. 

De kinderen konden, o.a. springen op 
het springkussen, cake versieren, 
kaarsen beschilderen, mega twister doen of (limbo-) 
dansen. Én zoals het bij vele “zonnestralen” hoort: lekker 
van een ijsje genieten van Eeterij Die 3. Waarvoor hartelijk 
dank. 
Stichting Heerl’k bedankt alle sponsoren en vrijwilligers en 
heeft veel zin in volgend jaar, maar graag weer buiten op 
het centrale grasveld, want ondanks een hele leuke middag 
in het dorpshuis de Schalm, hopen we op een STRAAT- 
speeldag lekker buiten te kunnen spelen met z’n allen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s en meer informatie vindt u op: www.heerlkheerle.nl 
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HEERL’K SINT MAARTEN 

Op 11-11 komt Sint Maarten aan in 
Heerle. Door Heerle rijdt dan een 
geluidswagen met daarbij een 
aantal zwarte Pieten.  
 
Binnen de bebouwde kom van 
Heerle komt deze wagen door alle 
straten en voor alle kinderen 
hebben deze zwarte Pieten natuurlijk wat lekkers bij zich.  
 
Deze avond wordt in zijn geheel gesponsord door een 
aantal bedrijven. Aanmelden is niet nodig voor deze avond, 
de geluidswagen komt vanzelf langsgereden. Wanneer je 
buiten de bebouwde kom woonachtig bent en je toch de 
Pieten wil zien, is het aan te raden om in het dorp te gaan 
staan. Deze activiteit is geheel gratis. Verdere informatie 
volgt op Facebook. 

WINNAAR REBUS MAART 

 
Uit alle juiste antwoorden is er 1 winnaar getrokken, dat is 
Sarah Hoendervangers. Zij heeft een cadeaubon van de 
Pannekoekenbakker gewonnen. Van harte gefeliciteerd 
Sarah! 

5 JAAR SUPER DE BUURT!  

Stichting Heerl’k wil Super de Buurt 
van harte feliciteren met haar 5 
jarig bestaan! Onze felicitaties 
gaan uit naar alle vrijwilligers en 
anderen die dit lustrum mede 
mogelijk gemaakt hebben. Dat we 
nog lang van ‘onze’ buurtsuper 
mogen genieten!  

HEERL’K HALLOWEEN 

Zijn jullie er al weer klaar voor om 
te gaan griezelen tijdens ons 
jaarlijkse Heerl’k Halloween op 
donderdag 31 oktober 2019? Wij 
wel hoor! Afgelopen jaren is 
gebleken dat Heerl’k Halloween 
een activiteit is van en door de 
inwoners van Heerle. Daarom nu 
alvast deze oproep.  
 
Wil je zelf actief mee doen? Dan kun je in zomervakantie 
alvast spannende en griezelige plannen gaan bedenken. 
Iets engs thuis en/of in je (voor)tuin? Of loop je graag rond 
om alles te bekijken en hoe ga je je dan verkleden? 
 
Tijd genoeg om hier eens over na te denken. We willen 
graag voor iedere leeftijd wat wils, de nadruk ligt natuurlijk 
wel op activiteiten voor de basisschoolleerlingen. Na de 
vakantie, kun je je weer aanmelden. Zodat we weer een 
spannende tocht kunnen organiseren voor iedereen! 
Informatie volgt. Hou intussen de website van Heerl’k 
Heerle en de Facebookpagina van Heerl’k Halloween in de 
gaten. 
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HEERL’K WINTERFEEST 2019 

Midden in de zomer moet je eigenlijk nog niet denken aan de 
winter, maar toch is Stichting Heerl’k al weer volop bezig met 
de voorbereidingen voor het Heerl’k Winterfeest 2019. Om 
verder te gaan in het Heerl’k Winterfeest 2018 zoals al 
aangegeven in de laatste nieuwsbrief van Stichting Heerl’k, 
wordt er weer een tipje van de “sneeuwsluier” opgelicht. De 
verlichting aan beide zijde van de Herelsestraat vanaf de kerk 
tot aan de Elzenstraat is door de inwoners van Heerle als 
sfeervol ervaren. Ook dit jaar zal daarom deze sfeerverlichting 
opgehangen worden, de bedoeling is dat deze vanaf het 
weekend na Sinterklaas tot en met nieuwjaar zal blijven 
hangen. Tevens zullen ook de kerstbomen terug keren in dit 
gedeelte van de Herelsestraat. Een andere oude traditie zal 
ook weer in ere worden hersteld, de grote kerstboom zal ook 
dit jaar, net als vorig Heerl’k Winterfeest voor de kerk 
herrijzen, misschien ook wel met vele lichtjes versiert. 
Dit alles om Heerle voor te bereiden op een Heerl’k 
Winterfeest 2019 om zo nog meer een Winterfeest gevoel te 
krijgen. Het dag programma blijft nog even een geheim, wordt 
het (weer) een kerstmarkt, misschien in een aangepaste vorm, 
treden de koren wederom weer op tijdens Heerl’k Winterfeest 
2019, zal de (levende) sneeuw pop aanwezig zijn, wie zal het 
zeggen? 

Wel kan Stichting Heerl’k een 
klein tipje van de “” 
wintersluier”” oplichten, het 
wordt een groots spektakel. Wat 
precies blijft nog even een 
geheim. Zeker is dat u dit niet 
mag missen, houdt daarom 
zaterdag 14 december vrij in u 
agenda, want er gaat zeker iets gebeuren in Heerle 
tijdens Heerl’k Winterfeest 2019. Meer over Heerl’k 
Winterfeest 2019 in de volgende nieuwsbrief, hierin zal 
het volledige dagprogramma bekend gemaakt worden. 
Het avondprogramma van het vorige Heerl’k 
Winterfeest werd afgesloten met een optreden van 
Shady in Gasterij de Afspanning. Hier waren veel 
inwoners van Heerle naar toegekomen, om een 
gezellige (Winterfeest) muziekavond te beleven, waar 
gedanst kon worden, wat ook volop werd gedaan. Dit 
is een reden om ook Heerl’k Winterfeest 2019 af te 
sluiten met een avondprogramma met muziek in 
Gasterij de Afspanning, de precieze invulling voor deze 
Heerl’k Winterfeest 2019 muziekavond, ook hier meer 
over in de volgende nieuwebrief van Heerl’k Heerle. 
Houd dus ook de volgende nieuwsbrief van Heerl’k 
Heerle in de gaten als u meer wilt weten over Heerl’k 
Winterfeest 2019. 

WOORDZOEKER JUNI 

 

 
 

 
Als de woorden zijn doorgestreeot in de 
woordzoeker, blijven er enkele letters 
over waarmee een woord gevormd kan 
worden.  
 
Stuur de oplossing (met naam, 
telefoonnummer en leeftijd) naar 
info@heerlkheerle.nl of op een briefje in 
de brievenbus bij Lia Mathijssen, 
Herelsestraat 134, Heerle.  
 
Inleveren kan tot 31 juli. Uit de goede 
inzendingen wordt een winnaar 
getrokkken die een leuke prijs wint. 
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