
 
Heerl’k Heerle nieuwsbrief | #3 2019 | www.heerlkheerle.nl | info@heerlkheerle.nl 

 

nieuws 

RONDE VAN DE BAMEER 
Zaterdag 13 juli was de eerste Ronde van de Bameer een feit. Een wielerronde met platte 
sturen en zonder versnellingen. De koers ging over verharde en onverharde weg ( de 
Bameer) en enkele obstakels op het kerkplein. Met ongeveer 85 deelnemers kijken we 
tevreden terug naar deze koers, voor zowel jeugd, dames en heren. Er werd hard en 
fanatiek gefietst door alle deelnemers om toch maar een premie te kunnen pakken. De 
jeugd werd aangemoedigd door familie en bekenden en konden zo hun premies binnen 
halen, maar ook de volwassenen werden op deze manier ondersteund. Voor iedere 
deelnemer was er een envelop met een aardigheidje erin, zodat iedereen een premie had.  
 
Het publiek wat in groten getale aanwezig was heeft zich ook goed vermaakt, met een drankje van gasterij de 
Afspanning die in het café live muziek hadden en ook op het plein een bar hadden staan. De muziek en de omroeper 
zorgden voor een gezellig sfeertje zoals een koers hoort te zijn. Het geluid werd verzorgd door FUNNY SOUND Drive 
in show, onze eigen Herelse discjockey, welke wij langs deze weg nog extra willen bedanken, omdat Ruben precies 
aan heeft gevoeld wat wij voor ogen hadden m.b.t. de muziek. 
 
Maar dit alles was ook zeker niet tot stand gekomen zonder de vele vrijwilligers en sponsoren, die wij dan ook langs 
deze weg nogmaals hartelijk willen bedanken. Zonder jullie hulp had dit niet zo’n succes kunnen worden. Noteer 
daarom alvast 11 juli 2020 in uw agenda voor de tweede Ronde van de Bameer. Dan gaan we er weer zo’n mooie 
koers én gezellige avond van maken! 

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. 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. 

OPROEP 
Voor het 
Winterfeest zijn 
wij nog op zoek 
naar blauwe 
kunststof 200 liter vaten. 
Heeft u er (meerdere) of 
kent u iemand van wie we 
deze zouden mogen lenen? 
Dan horen wij het graag! 
info@heerlkheerle.nl 
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RABOBANK COÖPERATIEFONDS & RABO CLUBSUPPORT 
Sinds enkele jaren bestaat het Rabobank Coöperatiefonds wat diverse lokale projecten op sociaal, 
economisch en cultureel gebied ondersteund. Een initiatief wat wij van harte ondersteunen en 
waar wij dit jaar dan ook een aanvraag hebben ingediend. Onze aanvraag was er op gericht om 
enerzijds de herkenbaarheid van onze stichting te verbeteren en om de telkens terugkerende 
kosten te verminderen. Onlangs hebben wij een positief antwoord op onze aanvraag bij het 
Rabobank Coöperatiefonds mogen ontvangen. Met het ons toegezegde bedrag kunnen wij T-
shirts voor onze vrijwilligers aanschaffen, spandoeken om onze activiteiten aan te kondigen voor 
op het kerkplein en tevens een aantal marktkramen die bij meerdere evenementen ingezet 
kunnen worden. Wij zijn de Rabobank zeer dankbaar voor dit bedrag.  
 
Dit najaar vindt er tevens de Rabo Clubsupport actie plaats. Net als voorgaande jaren kunnen de leden van de 
Rabobank hun stem uitbrengen op diverse lokale stichtingen en verenigingen. Ook dit initiatief ondersteunen wij 
van harte. Wij als Stichting Heerl’k zouden het op prijs stellen als wij ook dit jaar weer op uw stem mogen rekenen. 

HEERL’K 
HALLOWEEN 
Donderdag 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. 
 
Meedoen kan op 2 manieren. Wil je mee doen met een 
activiteit door je huis of tuin in te richten als enge plek 
waar mensen langs mogen komen? Geef je dan via de link 
op onze website, halloween.heerlkheerle.nl. Je adres 
wordt dan vermeld op de routekaarten die tijdens Heerl’k 
Halloween (gratis) op te halen zijn bij de kramen van 
stichting Heerl’k op 31 oktober. Aanmelden kan (wegens 
drukwerk) tot uiterlijk 24 oktober, dus wees op tijd, 
zodat we je op de routekaart kunnen vermelden! Je kunt 
ook mee doen door een (waxine, of led) lichtje bij je 
voordeur te zetten, zodat de kinderen van de basisschool 
weten dat ze aan mogen bellen voor een snoepje. (wat ze 
natuurlijk altijd netjes en beleefd vragen  ) 

 
Natuurlijk is iedereen weer welkom om zelf een rondje 
Heerle te doen langs alle enge plekjes. Op de 
routekaarten staat ook een leeftijdsindicatie per adres, 
zodat de engste plekjes overgeslagen kunnen worden, 
mocht dat nodig zijn. Verkleed en/of geschminkt of niet, 
iedereen is welkom! Pas wel goed op met oversteken, 
je weet tenslotte nooit wat of wie je tegen komt… 
Stichting Heerl’k kan het niet alleen, maar samen met 
alle sponsoren, vrijwilligers, dorpsgenoten en 
bezoekers  kunnen we er weer een geweldig spannende 
mooie avond van maken! Jij komt toch ook! 
 

Donderdag 31 oktober, bebouwde kom van 
Heerle, van 18.30 tot 20.30 uur, toegang en 
deelname aan deze activiteit is geheel gratis. 

MEDEDELING VOLKSTONEEL 
HEERLE 
 
Door omstandigheden gaat de geplande speeldatum 
van het blijspel “Bokkesprongen” niet door. Dit blijspel 
zou door Volkstoneel Heerle op 15 & 16 november 2019 
ten tonele gebracht zou worden in de Schalm. De 
nieuwe speeldatum van de “Bokkesprongen” is 13 & 14 
maart 2020, hierbij bent u van harte welkom! 
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HEERL’K SINT MAARTEN 
Hallo kinderen van Heerle!  
 
Als de schrijfpiet ben ik blij dat ik 
weer mag vertellen dat we 
samen met Sint-Maarten op 11-
11 weer langskomen in Heerle.  
 
Dankzij een aantal bedrijven zijn 

we wederom in staat om een hoop lekkers uit te delen 
aan alle kinderen. Zodra je de muziek van de 
geluidswagen hoort mag je naar buiten komen om wat 
lekkers in ontvangst te nemen.  
 
Omdat we het heel druk hebben blijven we binnen de 
bebouwde kom. Woon je buiten de bebouwde kom? 
Wees welkom (!) En kom gezellig naar het dorp. 
Verdere info volgt via Facebook. Tot dan! 

WINNAAR WOORDZOEKER JUNI 
Uit de vele goede 
inzendingen van de 
woordzoeker  van 
de vorige 
nieuwsbrief is een 
winnaar getrokken. 
De gelukkige 
winnaar van de 
cadeaubon van de 
Bolusberg is Dhr. 
Meesters. Van harte 
gefeliciteerd! 

BEVRIJDING HEERLE  
Op 29 oktober 1944 werd Heerle bevrijd door de Canadese 
troepen. ter nagedachtenis van die historische gebeurtenis 
zal er op 29 oktober een kranslegging plaatsvinden bij de 
plaquette aan de kerkmuur. Dit zal om 19:00 plaatsvinden. 
 
Er wordt een krans gelegd door de burgemeester Han van 
Midden, er zal een korte toespraak gehouden worden en 
één van de kinderen van Berkenveld zal een gedicht 
voorlezen. De plechtigheid zal worden opgeluisterd door 
vocaal ensemble Vivace. 
 
De Herelsestraat zal versierd worden door Nederlandse en 
Canadese vlaggetjes en ook zal een  (avond)wandeling 
langs opmerkelijke objecten uit die tijd worden 
georganiseerd. 
 
Medio oktober zal er in de Schalm een lezing worden 
gehouden over de bevrijding van Heerle, waarin het 
dagboek van Jan Pijs centraal zal staan. 

PRIJSVRAAG SEPTEMBER 
 
Weet jij waar deze foto is 
gemaakt?  
 
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 
1 november. Uit de goede 
inzendingen wordt een 
winnaar getrokkken die een 
leuke prijs wint. 
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HEERL’K WINTERFEEST 2019 
Nu iedereen weer terug is van een welverdiende 
vakantie en weer aan het werk is, is ook stichting 
Heerl’k na de vakantie weer begonnen met de verdere 
voorbereidingen van het Heerl’k Winterfeest 2019.  
 
Een groot gedeelte van het Winterfeest is al bekend 
gemaakt in de vorige nieuwsbrief van Stichting 
Heerl’k, maar zoals beloofd zouden we in deze 
nieuwsbrief weer iets meer vertellen over het dag 
programma van Heerl’k Winterfeest. De wintersluier 
gaat weer iets verder onthuld worden. De kerstbomen 
die begin december geplaatst zullen gaan worden 
willen we door de kinderen van Heerle laten versieren. 
Deze versieringen, samen met de kerstverlichting 
(zoals ook in 2018) zullen een nog meer winterse sfeer 
te geven aan onze dorpskern. Hoe en wanneer de 
kerstbomen worden versierd zal later bekend worden 
gemaakt.  
 
Om alle inwoners van Heerle en ver daar buiten op 
zaterdag 14 december naar de dorpskern van Heerle 
te laten komen, zal er een bijzonder vervoersmiddel 
worden ingezet. Wat voor vervoersmiddel dit is blijft 
nog even geheim. Het bijzondere vervoersmiddel zal 
uiteindelijk stoppen in de omgeving van dorpshuis de 
Schalm alwaar het Heerl’k Winterfeest 2019 van start 
zal gaan.  
 
Op en rond het plein van dorpshuis de Schalm zal een 
wonderlijk verhaal tot leven komen wat zich afspeelt 
in “winterse sferen”. 

Het verhaal zal niet alleen 
worden verteld door een 
bekende verteller, maar zal 
daarnaast ook ondersteund 
worden door muziek. Er wordt 
live gespeeld door 
verscheidende muzikanten, 
live gezongen door een 
zanger, een zangers en een kinderkoor. Daarnaast zal een 
bekende DJ zorgen voor muzikale ondersteuning.  
 
Ook zal er een dansgroep acte te préséance geven. Om 
alles nóg meer cachet te geven zal het geheel worden 
voorzien van bijzondere licht effecten, om nog meer in 
“winterse” sferen te komen, laat u verwonderen! 
 
Hopelijk heeft Stichting Heerl’k Heerle uw 
nieuwsgierigheid gewekt om op zaterdag 14 december 
massaal te komen genieten van waar een licht en geluid 
spektakel. Natuurlijk zijn niet alleen de inwoners van 
Heerle van harte welkom, maar ook iedereen daarbuiten, 
dus nodig familie, vrienden en kennissen uit om zaterdag 
14 december naar Heerle te komen, houd deze datum vrij! 
 
Het avondprogramma zal wederom worden afgesloten 
met muziek in Gasterij de Afspanning. De precieze invulling 
voor deze Heerl’k Winterfeest afsluiting, wordt verder 
toegelicht in onze volgende nieuwsbrief. 
 
Het is zo 14 december, dus houdt ook de volgende 
nieuwsbrief, onze website (www.heerlkheerle.nl) en onze 
social media kanalen in de gaten als u meer wilt weten 
over Heerl’k Winterfeest 2019! 

HEERLIJK DOEN 
Op 21 september organiseren het bestuur van dorpshuis de Schalm en het 
beheer van sportzaal Harella Heerlijk Doen. Rondom dorpshuis de schalm en 
op de toerit naar Harella zullen verschillende verenigingen en stichtingen 
aanwezig zijn. Ook Stichting Heerl’k zal hierbij aanwezig zijn met een kraam om 
onze 6 activiteiten onder de aandacht te brengen. Om alle onduidelijkheid weg 
te nemen hebben we hiernaast onze activiteiten nog eens opgesomd. 
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