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nieuws 

HEERL’K HALLOWEEN 
Wat was het weer supergezellig griezelig 
op donderdag 31 oktober in Heerle. Veel 
kinderen en (groot)ouders, vaak verkleed 
en mooi geschminkt hebben de route 
langs de vijf kramen met de activiteiten 
en vele spookadressen  gelopen.  
Er is weer veel werk van gemaakt. Een 

spooky DJ, een enge clown in de Afspanning, een doolhof met een 
lijkwagen, een griezelige theatershow een Spookorkest en nog 
veel meer!  

Ook dit jaar was Heerl’k Halloween duidelijk door 
Hèrel voor Hèrel! Maar niet alleen Hèrel… 
bezoekers kwamen ook uit o.a. Wouw, Roosendaal, 
Halsteren en Wouwse Plantage.Wij willen iedereen 
bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Niet enkel 
door zelf iets te doen op de oprit, in de tuin of zelfs 
in huis, maar ook onze bezoekers die hebben 
genoten van alle mooie griezelactiviteiten in het 
dorp! Wil je iets terug zien? Op ZuidWestTV is een 
leuk filmpje te zien. 
De winnaar van de snoeppot dit keer is Demi Boden 
uit Wouwse Plantage. Zij was er heel blij mee! Demi 
gefeliciteerd! En natuurlijk tot volgend jaar. 

WIJKAGENTEN STELLEN ZICH VOOR 
Heerle heeft sinds december 2018 een nieuwe wijkagent namelijk Mark Noordink. Daar is in oktober 2019 nog een 
wijkagent bijgekomen: Bas Nielen. Via de deze nieuwsbrief van Stichting Heerl’k Heerle stellen zij zich aan u voor. Op de 
foto staat Bas links en Mark rechts. 
 
Mijn naam is Bas Nielen, ik ben 53 jaar en werkzaam bij de politie vanaf 2001. 
Sinds enkel weken werkzaam als wijkagent in de dorpen van de gemeente 
Roosendaal. Hiervoor ben ik 12 jaar werkzaam geweest in Breda. Als wijkagent 
ben ik 5 jaar werkzaam geweest in wijken Kersteren en Muizenberg in Breda, 
daarna 8 jaar werkzaam geweest als wijkagent in Langdonk te Roosendaal. Nu 
ga ik een nieuwe uitdaging aan als wijkagent in de dorpen van de gemeente 
Roosendaal. Naast mijn taak als wijkagent ben ik ook opgeleid als “biker”. U zult 
mij dan ook geregeld op mijn politie mountainbike door de dorpen zien fietsen. 
Als u vragen heeft of gewoon met mij wilt spreken, spreek mij dan vooral aan. 
Met vriendelijke groeten, Bas Nielen 
 
Mark Noordink is mijn naam. Sinds vorig jaar december ben ik de opvolger van 
Christel de Graaf als wijkagent van de dorpen Wouw, Wouwse-Plantage, Heerle, 
Nispen en Moerstaten. Bij mijn werkgebied horen ook Designer Outlet 
Roosendaal en de Stok. Ik ben 34 jaar en sinds 2005 werkzaam bij de politie. Voor mijn huidige functie was ik waarnemend 
wijkagent in Fijnaart e.o. Naast wijkagent ben ik ook werkzaam binnen de Mobiele Eenheid en geef ik voorlichting op 
middelbare scholen tijdens beroepskeuze avonden. Wie weet tot ziens. Groeten, Mark Noordink 
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OUDERENDAG 2020 (CARNAVAL) 
De ouderen dag van 2019 was een enorm succes. Naast de koffie met een puiteschijf en een heerlijke 
lunch, konden we genieten van diverse optredens. Duo D&G, Colinda Janssen, de kinderen van 
Berkenveld en een optreden van Jan Koevoet en Petra maakten er een echt feest van.  
 
Daarnaast konden we ook weer genieten van een prachtige optocht van Basisschool Berkenveld en 
waren er weer leuke prijzen te winnen tijdens de loterij. Ook dit jaar gaan we er een enorm feest van maken. Dit keer zal 
het een vernieuwende dag zijn. Met verschillende optredens die we niet eerder gehad hebben tijdens deze feestelijke 
dag. We kunnen alvast 1 tipje van de sluier lichten… Peter Franken komt dit keer een optreden geven!  
 
Deze dag start om 10.30u bij de Gasterij de Afspanning. Opgeven kan via de KBO en de Zonnebloem of gewoon door een 
briefje in de brievenbus van Gasterij de Afspanning te doen vóór 14 februari 2020. Deze dag is voor iedereen vrij 
toegankelijk, u hoeft geen lid te zijn van de KBO of Zonnebloem. 
Hopelijk zien we u allemaal op vrijdag 21 februari om 10.30u in de Afspanning! 

HEERL’K SINT MAARTEN 
11 november waren er enkele Pieten 
weer vooruit gereisd om de kinderen 
van Heerle te verassen met wat 
lekkers. Ondanks dat het weer ons 
enigszins in de steek liet, kon dit de 
Pieten niet tegenhouden om de 
kinderen van Heerle te bezoeken en 
van wat lekkers te voorzien. Wij 

willen de Bolusberg, DJ Funny Sound en Fun Skillz hartelijk 
danken voor het mogelijk maken van deze activiteit. 

WINNAAR PRIJSVRAAG 
SEPTEMBER 
Het antwoord op de prijsvraag van september was:”de 
Afspanning”. Uit alle goede inzendingen is een winnaar 
getrokken. Deze keer is de gelukkige Toos van Eekelen uit 
Heerle. Zij heeft een cadeaumandje van Luijsterburg 
Agrifruit gewonnen. Van harte gefeliciteerd! 

HEERL’K WINTERFEEST (PROGRAMMA) 
Het programma van Heerl’k Winterfeest ziet er dit jaar als volgt uit: 

Zaterdag 14 december 2019 
 

Start parade   18:30 uur (door het hele dorp) 
Start show   19:20 uur (kruispunt Torenbaan/ Herelsestraat) 
Einde show          ± 21:15 uur 
Start after party  21:30 uur (Gasterij de Afspanning) 
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HERDENKING 75 JAAR 
BEVRIJDING  
Op 29 oktober vond de herdenking van de bevrijding 
van Heerle in 1944 plaats. Deze herdenking werd 
gepresenteerd door John Valkenburg en werd muzikaal 
omlijst door Vocaal Ensemble Vivace. De trommelaars 
van Harmonie Juliana kwamen vanuit de 
Herelsestraat/Elzenstraat langzaam richting de 
herdenkingsplaquette op de kerk. Er vond daarna een 
kranslegging en een indrukwekkende lezing plaats door 
onze nieuwe Burgemeester Han van Midden.  
 
Na het Wilhelmus, gezongen door Vivace, werden er 
ook nog ooggetuigenverhalen uit die tijd verteld. 
Hierna werden de in groten getale opgekomen 
aanwezigen gevraagd om mee te lopen met de 
wandeling door het dorp. Als herinnering aan die tijd 
werden er knijpkatten uitgedeeld, waarmee men 
vroeger tijdens de verplichte verduistering toch de weg 
kon vinden. Tevens werden er boekjes uitgedeeld met 
verhalen uit die tijd. 
 
Op diverse plaatsen waren canvas-borden opgehangen 
met foto’s van de bevrijdingsperiode. Wout van den 
Broek vertelde op enthousiaste wijze op verschillende 
plaatsen over de gebeurtenissen van toen. Hij haalde 
hierbij o.a. de dagboeken van Janus Mangelaars en Jan 
Pijs aan. Ook de indrukwekkende verhalen van de 
schuilkelders en de Duitse landkaart die ontvreemd 
werd uit de pastorie werden door hem heel levendig 
verteld.  
 
De wandeltocht, waaraan ook de nieuwe 
burgemeester en diverse wethouders en 
gemeenteraadsleden deelnamen, werd afgesloten bij 
de kerk waar Vivace nog een laatste lied zong. Hierna 
werd eenieder in de kerk uitgenodigd om bij koffie met 
koek een mooie afsluiting van de avond te hebben. 
 
Van het door Wout van den Broek samengestelde 
boekje met verhalen en foto’s uit de tijd van de 
bevrijding, zijn nog enkele exemplaren in de 
buurtkamer te vinden. 

BUURT WHATSAPP GROEPEN 
Na het voorstellen van de 2 wijkagenten, graag uw aandacht 
voor het volgende. De dagen worden korter en de nachten 
langer. De ideale gelegenheid voor het dievengilde om op pad 
te gaan tijdens deze donkere dagen. Om het dievengilde het 
moeilijk te maken tijdens hun “werkzaamheden” maar 
eigenlijk een stap voor te zijn, onmogelijk te maken. Willen wij 
u er op attenderen dat er in de dorpen Heerle, Moerstraten en 
het buitengebied van beide dorpen al verschillende Buurt 
WhatsApp groepen actief zijn. Om een zo’n groot mogelijk 
bereik en deelnemers te krijgen die lid zijn van de Buurt 
WhatsApp groep een korte uitleg, hoe een Buurt WhatsApp 
groep werkt. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, 
kunnen elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van 
alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht 
persoon in de buurt. Op deze manier kunnen buren met elkaar 
op laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en 
houden. Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen 
worden geplaatst, een beheerder 
zal hier toezicht op houden.  
Bij een levensbedreigemde 
situatie belt men altijd eerst 112 
en informeert daarna via de 
groeps-WhatsApp. 
Informeer eens in uw omgeving of 
er bij u in de straat of buurt al een 
Buurt WhatsApp groep actief is, of 
neem het initiatief om een groep 
op te richten.  

PRIJSVRAAG #4 
Deze keer is de prijsvraag gerelateerd aan een van onze 
activiteiten. De vraag is: Welke kleuren komen er aan bod 
tijdens het evenement Snow? Om dat te weten moet je 
natuurlijk komen kijken naar onze prachtige show! 
  
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 december. Uit de goede inzendingen 
wordt een winnaar getrokkken die een leuke prijs wint. In 
nieuwsbrief #1 van 2020 wordt de winnaar bekend gemaakt. 
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HEERL'K WINTERFEEST 
De wintersluier van Heerl’k Winterfeest 2019 zal nu geheel verdwijnen, vele geheimen tot nu 
toe bewaard gebleven, zullen verteld of onthuld worden. Nieuwsgierig geworden? Lees snel 
verder en laat u verrassen en verwonderen tijdens Heerl’k Winterfeest 2019. 
Afhankelijk van wanneer u deze nieuwsbrief heeft ontvangen of leest, is de Herelsestraat al 
rijkelijk versierd met honderden lichtjes, deze verlichting is gesponsord door Licht.NL ( meesters 
van het licht). Nadat Sinterklaas naar Spanje is vertrokken zullen ook de kerstbomen in de 
Herelsestraat geplaatst worden. De grote kerstboom voor de Schalm zal na SNOW geplaatst worden en zal ook voorzien 
worden van vele lichtjes, welke worden gesponsord door Teun Schepers Elektro. Namens Stichting Heerl’k Heerle 
hartelijk dank voor alle gezellige lichtjes! 
 
Op zaterdag 14 december is het dan eindelijk zo ver: de 2 e editie van Heerl’k Winterfeest gaat van start onder de naam 
“SNOW: een Heerl’k kleurrijk Winterfeest”. SNOW is het best te omschrijven als totaaltheater, een fantastische show van 
zang, muziek, dans, licht en geluid en zal plaatsvinden op het kruispunt Herelsestraat / Torenbaan midden in het dorp 
van Heerle. De saamhorigheid in Heerle zal tijdens SNOW centraal staan, waar een “klein” dorp groot in kan zijn. Door 
middel van een parade door het dorp met een bijzonder vervoersmiddel, speciaal bestemd voor de kinderen, worden de 
bewoners van Heerle en andere belangstellenden opgehaald om uiteindelijk te eindigen midden in het dorp. Daar gaat 
SNOW van start. De lichten doven op het plein voor de Schalm, SNOW gaat beginnen!  
 
SNOW, gespeeld door Cindy Luijkx, neemt ons mee naar het Heerl’k kleurrijk Winterfeest. Tijdens de voorstelling krijgt 
zij ondersteuning van de verteller Paul Joachems. Paul gaat doen waar hij goed in is: het verhaal vertellen van SNOW. De 
muziek begint, de mensen van Fun-Skillz komen tot leven of toch ook weer niet… Het verhaal gaat verder, een imposante 
gestalte verschijnt ten tonele, Dimitri van Santen, maar let op …. maak hem vooral niet boos. Wat klinken daar voor 
virtuoze klanken op het plein voor de Schalm? Dit is Manon van de Kempe, zij brengt iedereen in beroering met haar 
muzikale klanken. De stem Lenny van Eekelen klinkt over het plein, geen zee is voor haar te diep. Daarna zal zij samen, 
met een speciaal voor SNOW opgericht kinderkoor onder begeleiding van Els Oomen, iedereen beroeren met hun zang. 
De zangstem van Wouter Raats zal ons hart in vuur en vlam zetten en heeft voor iedereen, maar vooral voor de inwoners 
van Heerle, een verrassing. Maar hij wordt vanuit alle hoeken overstemd door tromgeroffel van Rondomtrom. Wat klinkt 
daar voor muziek? Het is Rik van der Made. Hij gaat het duel aan met de DJ van deze avond, Chris van den Heuvel, wie 
gaat deze battle winnen? 
 
Dit is nog maar een klein gedeelte van het totaaltheater SNOW: een Heerl’k kleurrijk Winterfeest. Wilt u weten hoe SNOW 
afloopt, kom dan op zaterdag 14 december naar de dorpskern van Heerle en laat u verrassen tijdens SNOW. Een 
fantastische show, met muziek, dans, licht, geluid en een fantastische aankleding, die zijn weerga niet kent in deze regio. 
Om er voor te zorgen dat iedereen Snow goed kan zien en horen wordt het licht en geluid verzorgd door Decibel Sound 
Service. Zuid West TV zal iedereen van dichtbij mee laten genieten. De kleding die gedragen wordt in SNOW wordt 
verzorgd door Huis Baaijens. De make-up en kapsels van de acteurs van SNOW worden verzorgd door Puur Hair & Beauty, 
Fun-Skillz en Joor Hair Salon. Het avondprogramma start met een Meet & Greet in Gasterij de Afspanning en zal duren 
tot in de kleine uurtjes. Dit feest wordt muzikaal opgeluisterd door een bekende DJ.  
 
SNOW is geheel gratis te bezoeken, maar een kleine bijdrage (in de op deze avond aanwezige bussen) als blijk van 
waardering is van harte welkom. 
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