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nieuws 

COVID-19 / CORONA 
We zullen maar gelijk met de deur in huis vallen met het slechte nieuws. Het is niemand ontgaan dat we in een vreemde 
tijd leven. Sinds begin maart het corona-virus ook in Nederland om zich heen sloeg, heeft de regering ons allerlei 
maatregelen opgelegd om een te massale uitbraak van het virus en overbezetting van IC’s tegen te gaan. Het lijkt wel of 
we in oorlogstijd leven, maar dan zonder oorlog (gelukkig).  
 
Dit alles heeft echter het effect gehad dat we het laatste half jaar ons leven al niet hebben kunnen leiden zoals we dat 
gewend waren. De eerste drie maanden waren tot nog toe het ergst. Niet meer op bezoek bij familie en vrienden, niet 
meer naar het café of dorpshuis en geen georganiseerde evenementen. Zelfs boodschappen doen is niet wat het geweest 
is. Evenementen waren zeker nog tot 1 september niet toegestaan.  
 
Nu is 1 september alweer geweest en zijn we inmiddels min of meer gewend aan het raken aan de regels die momenteel 
gelden. Bijeenkomsten mondjesmaat, op 1,5m en met registratie van bezoekers, bezoek thuis met een maximum aantal 
gasten, en steeds nieuwe regionale maatregelen als dat nodig geacht wordt. Wat er in de toekomst besloten zal worden 
is nog voor niemand duidelijk. Hierdoor hebben we vanuit stichting Heerl’k al enkele evenementen van de kalender 
moeten schrappen en zijn ook verdere evenementen en activiteiten nog steeds onzeker. 
  
Koningsdag en de Straatspeeldag konden niet doorgaan zoals anders. We hebben wel getracht om via onze website en 
social media stil te staan bij deze punten en de kinderen aan te sporen om toch lekker buiten te gaan spelen. Ook hebben 
we dit jaar in samenwerking met dorpshuis de Schalm en Leefbaarheidsgroep Heerle stilgestaan bij 75 jaar 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Ter gelegenheid hiervan hebben we een filmpje gemaakt welke via onze social 
media kanalen en onze website te bekijken is. 
 
Verder heeft de 2e editie van de Bameerronde helaas ook niet door kunnen gaan. De voorbereidingen waren al volop in 
gang gezet, maar door de toen geldende maatregelen is het niet mogelijk gebleken dit evenement door te kunnen laten 
gaan. Erg jammer, maar we kunnen momenteel niet anders. 
 
Omdat we niet weten welke maatregelen er zullen blijven gelden, is het voor ons ook moeilijk in te schatten hoe Heerl’k 
Sint Maarten, Heerl’k Halloween en zelfs het Heerl’k Winterfeest eruit zullen zien. Zoals jullie van ons gewend zijn, zullen 
we onze creativiteit extra inzetten om binnen de geldende maatregelen een zo leuk mogelijke activiteit neer te zetten. 
Mochten jullie nog ideeën of suggesties voor ons hebben, schroom niet en laat het ons weten via onze social media 
kanalen of e-mail (info@heerlkheerle.nl). Een briefje in de bus doen mag natuurlijk ook (Kapelstraat 14, Heerle). 
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WINNAAR 
PRIJSVRAAG #5 
De prijsvraag uit de vorige 
nieuwsbrief (kruiswoordraadsel) 
is gewonnen door Marijke Kruijs-
Voorberge. Zij heeft een bon van 
Joor Hair van € 15,00 gewonnen, 
gefeliciteerd! 

Door vooral het minder vrij zijn en evenementen die niet door 
mogen en kunnen gaan willen wij toch iets voor de kinderen 
doen. Daarom zullen de Zwarte,- en Roetveeg Pieten  weer langs 
de deur gaan onder leiding van de vrijwillige verkeersregelaars 
van o.a. stichting Heerl’k. Door de hulp van stichting  Heerl’k is 
het ook dit jaar weer mogelijk om er een geslaagd, corona proof 
evenement van te maken. Daar wij niet bij de kinderen het 
snoepgoed in de handen mogen geven, zal dit op een andere 
manier gebeuren. Houdt u daarom een bordje of schaaltje bij de 
hand waar de Pieten wat in kunnen leggen. Geef tijdig op school 
of via de website van stichting Heerl’k door of u wilt dat de 
Pieten ook langs uw huis komen. (binnen de bebouwde kom). U 
zult ons aan horen komen d.m.v. een geluidswagen met 
zwaailichten. Nogmaals: i.v.m. de covid-19 richtlijnen; ga niet 
meelopen en kom niet naar de Pieten, zij komen naar u toe. 
Ondanks de beperkingen zullen wij proberen er weer een 
geslaagde avond van te maken. 
 
Wij gaan rond 18.30 uur rijden en zullen afhankelijk van de 
aanmeldingen rond 20.30 terug op het kerkplein zijn. 

HEERL’K SINT 
MAARTEN 
Een jaarlijks terug kerend 
evenement voor de kinderen van 

het dorp Heerle. Dit evenement wordt geheel 
kosteloos verzorgd door een paar ondernemers, die 
het mooi vinden om wat voor het dorp en vooral de 
kinderen te doen.  

PRIJSVRAAG #6  
Deze keer gaan we puzzelen met de logo’s van onze nieuwsbriefsponsoren. Hieronder staat de sleutel in welke volgorde 
de letters ingevuld moeten worden in de opgave. Daaronder staan stukjes van de logos afgebeeld met daarbij een letter. 
Zoals altijd kunt u de juiste inzending insturen naar info@heerlkheerle.nl of in de bus stoppen bij Lia Mathijssen, 
Herelsestraat 134 in Heerle. Onder de juiste inzendingen wordt weer een leuke prijs verloot. 
 

3 = Fakops 
7 = De Kok Staalbouw 
4 = Joor Hair Salon 
8 = De Bolusberg 

9 = Teun Schepers Electro 
10 = Maurice Vos 
6  = Funny Sound  
11 = Simson Applicatie 

1 = Fysio Actio  
5 = van Velzen 
2 = Garage Rommens 
12 = Data-Dingen 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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HEERL’K HALLOWEEN 
Ook Halloween zal dit jaar anders zijn dan anders. Door de 
coronamaatregelen is het niet mogelijk om op een verantwoorde 
wijze ons ‘gewone’ Heerl’k Halloween te organiseren met allerlei 
prachtige acts en onze kraampjes waar vele bezoekers uit Hèrel 
en omstreken op af komen.  

 
We gaan uiteraard nog niet verklappen wat er wel staat te gebeuren, maar we 
kunnen u alvast verklappen dat u beter thuis kunt blijven 31 oktober! Heerl’k 
Halloween komt naar u toe deze herfst!  
 
Het wordt een Hèrelse aangelegenheid dit jaar, maar wel 1 om niet te vergeten. 
Tegen eind oktober zullen we de inwoners van Heerle verder informeren. Hiernaast 
kunt u alvast zien waar we langs zullen komen.  

HEERL’K ORANJE 
Volgend jaar hoopt Stichting Heerl’k weer een mooie Koningsdag weg te zetten met allerlei 
activiteiten voor jong én oud. Vooral ook voor de volwassenen willen we ons programma uit gaan 
breiden om de dag nóg feestelijker te maken! En daarbij kunnen we jouw hulp en ideeën heel hard 
gebruiken! Lijkt het je leuk om als vrijwilliger samen met Stichting Heerl’k een onvergetelijke dag 
weg te zetten, meldt je dan aan via info@stichtingheerlk.nl. Voor een Heerl’k Oranje Koningsdag! 
 

INGEKOMEN – HALLOWEEN IN WOUW – FUN SKILLZ 
Op zondag 25 oktober organiseert Fun-skillz weer haar gezellige kids Halloween event. Kom jij je eigen pompoen 
uithollen, genieten van onze spannende (maar leuke) trick or treat tocht met diverse vriendelijke en ook een beetje enge 
griezels die jou voorzien van allerlei lekkers, knutselen of springen in ons griezelkasteel? Met goed weer staat zelfs onze 
laser dome paraat om lekker te laser gamen! Tijd 14.00-16.30- leeftijd 3 t/m 12 jaar- begeleiders welkom. 
 
Voor de echte durfallen en degenen die toch ook willen genieten van het laser gamen en de trick or treat route openen 
wij s’ avonds als extra de poorten naar ons angstaanjagende landgoed waar de witte wieven over het land struinen en 
vele geesten tot leven komen. Tijd 18.00-20.30  leeftijd: 9 t/m 16 jaar - 17 jaar en ouder helaas niet toegelaten. 
 
Begeleiders van kinderen in de avond kunnen alleen mee, indien dit vooraf overlegd word met de organisatie, te bereiken 
via 06-51686800 en info@fun-skillz.nl. Meer info via www.fun-skillz.nl/halloween  
 
Tickets dienen vooraf aangeschaft te worden via: 
www.ticketkantoor.nl/shop/halloweenwouw 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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HEERL’K 
STRAATSPEELDAG 

Wegens corona is de Heerl’k 
straatspeeldag helaas niet 
doorgegaan. Gelukkig hebben 
we afgelopen zomer wel lekker 
veel zomerse dagen gehad, 
waardoor de kinderen lekker 
buiten hebben kunnen spelen. 

RONDE VAN DE BAMEER 
De plannen waren volop in de maak en de voorbereidingen waren 
reeds gestart, toen het coronavirus ons onaangenaam verraste met 
een crisis. Helaas, net als vele evenementen, 
hebben we ook de ronde van de Bameer dit 
jaar voorbij moeten laten gaan. De plannen 
worden goed bewaard, want wat in het vat 
zit verzuurd namelijk niet. We gaan er vanuit 
dat we volgend jaar weer een spectaculaire 
ronde mogen organiseren! 

HEERL’K WINTERFEEST 2020 

Het oorspronkelijke geplande La Lumière (een flonkerend Winterfeest) wordt daarom 
doorgeschoven naar 2021. Met de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om La Lumière 
dit jaar op een verantwoorde manier door te laten gaan. Wat wordt Heerl’k Winterfeest 2020 dan 
wel? SNOW (een Heerl’k kleurrijk Winterfeest 2019) was zo’n daverend succes dat er daarom is 
besloten om SNOW in reprise te laten gaan tijdens Heerl’k Winterfeest 2020! Om iedereen 
(nogmaals) de kans te geven om dit spektakel te bewonderen.  
 
De oplettende bezoeker van het Heerl’k Winterfeest 2019 heeft misschien gemerkt e/o gezien dat er tijdens het 
totaaltheater SNOW film opnamen zijn gemaakt door Zuidwest TV. Daarom heeft Stichting Heerl’k besloten om op 
zaterdagavond 12 en zondagmiddag 13 december de film van het totaaltheater SNOW te vertonen in dorpshuis de 
Schalm te Heerle, natuurlijk allemaal volgens de op dat moment geldende coronavoorschriften.  
 
Voor beide filmvoorstellingen geldt: vooraf ticket(s) reserveren via onze website, want vol is vol! Er kunnen maximaal 
100 bezoekers per voorstelling in de zaal, dus wees er snel bij. Zonder (gratis) tickets is er geen toegang tot de zaal! Op 
zaterdagavond 12 december begint de voorstelling van SNOW om 20.00 uur. Zondagmiddag 13 december begint de 
voorstelling van SNOW om 15.00 uur. De zaal zal een half uur voor aanvang geopend zijn. Beide dagen is er na afloop van 
SNOW, volgens de coronavoorschriften, gelegenheid tot een gezellige “nazit” met muzikale ondersteuning van Total Ben 
& Jenny in wintersfeer. Tot dan! 

VERS VAN DE PERS: CULTUURPRIJS 2020 
Met gepaste trots mogen wij u melden dat stichting Heerl’k is genomineerd voor de Cultuurprijs Roosendaal 2020. Van 
26 oktober tot 9 november kan men stemmen op de genomineerden. Houdt onze website in de gaten voor meer 
informatie! 
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