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nieuws 

COVID-19 / CORONA 

 
Hoe we er ook over denken, door corona is 2020 een jaar wat we nooit zullen vergeten. Soms vallen de 
verspreidingscijfers mee, maar vaker vallen ze tegen. Hierdoor ontkomen we niet aan de strenge maatregelen waar we 
momenteel mee te maken hebben. Inmiddels zitten we al ruim 8 maanden met een flink ontwricht sociaal leven. Veel 
dingen kunnen niet georganiseerd worden of worden anders uitgevoerd. Veel zaken zijn gesloten, zoals horeca en ons 
dorpshuis. Ook mogen we minder mensen thuis ontvangen. Vanaf 1 december zullen mondkapjes verplicht worden en 
ga zo maar door… 
 
Toch proberen we er vanuit onze stichting het beste van te maken en toch zoveel mogelijk dingen door te laten gaan en 
het leven in Heerle leuk te houden. Dit heeft echter wel effect gehad op onze activiteiten die reeds gepasseerd zijn en 
die nog komen gaan. Veel dingen hebben we op alternatieve wijze kunnen organiseren, maar helaas zijn er ook 
activiteiten niet doorgegaan, omdat een alternatief niet mogelijk was. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer 
over.  
 
Bij dezen willen we ook onze dank uitspreken naar alle sponsoren die, ondanks dat ze het zelf momenteel ook moeilijk 
hebben, ons toch blijven steunen. Dankjewel! U kunt onze sponsoren natuurlijk ook helpen deze tijd door te komen door 
lokaal te kopen als u iets nodig heeft. Zo helpen we elkaar allemaal deze moeilijke tijd door te komen. 
 
Via social media (Facebook, YouTube, Instagram en Twitter) en via onze website (www.heerlkheerle.nl) proberen we u 
wat meer dan anders op de hoogte te houden van alles wat we doen en van het nieuws dat we hebben. Mocht u nog 
ideeën of suggesties voor ons hebben, schroom niet en laat het ons weten! Dit kan via een reactie te plaatsen op één van 
onze social media kanalen, een e-mail te sturen naar info@heerlkheerle.nl, of een briefje in de bus doen mag natuurlijk 
ook (Kapelstraat 14 in Heerle). 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

   

Aan de bewoners van dit adres 
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HEERL’K SINT MAARTEN 
Wegens aangescherpte coronamaatregelen waren we helaas niet in de gelegenheid om Heerl’k Sint 
Maarten door te laten gaan zoals we dat al jaren gewend zijn. Ook niet met maatregelen die we wilden 
treffen. Daarom hebben we iets anders bedacht, te zien op onze social media kanalen. Kinderen 
konden zich tot 22 november opgeven, zodat 4 december de Pietjes bij hun langskomen om wat 
lekkers te brengen.  

 HEERL’K WINTERFEEST 2020 

Het is zaterdagavond 12 december 2020, 19.30 uur: mensen komen samen in de grote zaal van de 
Schalm voor de reprise van SNOW. Ieder zoekt een plaats op 1 van de 100 gereserveerde stoelen, 
geroezemoes klinkt in de zaal, de bezoekers wachten gespannen. Het is 20.00 uur, de lichten doven 
langzaam in de zaal, SNOW gaat in reprise… Zo zou het eigenlijk moeten zijn! 
 
Maar het covid-19 virus heeft (wederom) roet in het eten gegooid. De 2e tegenvaller voor het Heerl’k Winterfeest 2020. 
Het oorspronkelijk geplande La Lumière (een flonkerend Winterfeest) was al doorgeschoven naar 2021. Hiervoor in de 
plaats had Stichting Heerl’k het idee om de film van SNOW (een kleurrijk Heerl’k Winterfeest) te vertonen. Deze film is 
gemaakt op zaterdagavond 14 december 2019, tijdens de uitvoering van SNOW. Door de huidige geldende 
coronamaatregelen kan dit helaas ook geen doorgang vinden.  
 
Het had zo mooi kunnen zijn. Het is donker, er klinkt klokkengelui, oorverdovende muziek klinkt, monniken verschijnen 
ten tonele. De verteller begint zijn verhaal, het sneeuwvlokje maakt haar entree. Er klinkt onweer in de verte, de violiste 
bespeelt haar viool in samenspel met techno-house muziek. De zon breekt door, de zangeres zingt haar lied, kinderen 
ontwaken uit hun slaap. Het lied “Rood” gezongen door de zanger galmt na. Vanuit de gewelven van de kerk klinkt 
tromgeroffel. De saxofonist in het midden van de zaal begint te spelen. De zanger en zangeres zetten het “Hèrel-lied” in. 
Hierna valt het doek, dit was het theater spektakel SNOW. 

“Samen zijn we sterk.” 
 
Stichting Heerl’k zal in plaats van de geplande filmvoorstelling in de Schalm deze film in première laten gaan op YouTube. 
De film zal daarna ook te zien zijn via onze website en Facebook-pagina. De YouTube première vindt plaats op zaterdag 
12 december om 19:00 uur. Zo kan iedereen toch nog een keer genieten van de prachtige voorstelling. Om alvast wel 
klein beetje in La Lumière-sfeer te komen, probeert Stichting Heerl’k in deze donkere tijden toch “licht” te brengen in 
Heerle. Dit willen wij samen doen met alle inwoners van Heerle.  

“Samen zijn we sterk.” 
 
Hoe wij dit samen met u willen doen vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Hopelijk kunnen wij samen met u, zorgen voor 
een lichtjesfeest in Heerle. Stichting Heerl’k brengt verlichting: de parkeerplaats voor basisschool Berkenveld zal rondom 
worden voorzien van verlichting en ook voor dorpshuis de Schalm zal een moderne verlichte kerstboom geplaatst 
worden. Ondanks het Coronavirus hoopt Stichting Heerl’k samen met alle inwoners van Heerle, iedereen wat licht te 

kunnen brengen tijdens Heerl’k Winterfeest 2020; ”Samen zijn we sterk!” 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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HEERL’K HALLOWEEN 
Ook Halloween was dit jaar anders dan anders. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om 
op een verantwoorde wijze onze activiteit uit te voeren zoals we dat al jaren gewend zijn. Ook ons 
bedachte alternatief bleek helaas niet mogelijk. Daarop hebben we last minute bedacht om 
pompoenen uit te delen aan 
de kinderen van Heerle, 

zodat zij thuis corona proof een pompoen 
konden uithollen en daarmee lekker creatief 
bezig konden zijn. De aanmeldingen kwamen 
massaal binnen, waardoor het even leek alsof 
dit plan aan zijn eigen succes ten onder zou 
gaan. Gelukkig waren er diverse mensen die 
ons geholpen hebben om voldoende 
pompoenen te kunnen bemachtigen. 
Daardoor zijn alle aangemelde kinderen 
voorzien van een pompoen en hebben ze 
lekker kunnen knutselen. De reacties waren 
enorm leuk!  

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! 

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 eerste vergadering staat binnenkort al weer op 
de agenda om de voorbereidingen voor 2021 te starten. 
Hopelijk kunnen we dan weer genieten van een prachtige 
platte sturen koers! 

WINNAAR PRIJSVRAAG #6 
De prijsvraag uit de vorige nieuwsbrief (Sponsorpuzzel) is gewonnen door 
Angela Veraart. Angela heeft een waardebon van Slagerij Maurice Vos van 
€ 20,00 gewonnen, gefeliciteerd! 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

   

mailto:info@stichtingheerlk.nl
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LICHT IN DONKERE DAGEN (PRIJSVRAAG #7) 
Met de gedachte wat licht te brengen in deze toch donkere tijd, waarin weinig mag en kan, zal Stichting Heerl’k ook dit 
jaar rondom het kerkplein weer feestelijke verlichting aanbrengen. Vorig jaar hadden we wat “beginners-problemen”, 
maar hopelijk gaat het dit jaar beter!  
 
Omdat het voor veel mensen door corona deze winter extra donker lijkt, 
heeft Stichting Heerl’k het idee om toch overal in Heerle wat licht te brengen. 
Maar … dat kunnen we niet alleen! Daarom willen we u, de bewoners van 
Heerle, vragen om uw voortuin, gevel, huis of raam te versieren met lichtjes 
vanaf begin december. Of als u deze mogelijkheid niet hebt, u ook met een 
simpel waxinelichtje al kunt bijdragen aan een verlicht Heerle. Denk aan uw 
brandveiligheid: gebruik eventueel een waxinelichtje op batterijtje.  
 
We willen er ook een soort wedstrijd van maken, waarmee een prijs gewonnen kan worden! Maar het gaat er vooral om 
dat we het saamhorigheidsgevoel versterken. Voor mensen die de feestdagen alleen doorbrengen of het moeilijk 
hebben: een soort steuntje in de rug. En natuurlijk voor iedereen ook leuk om een rondje Heerle te doen met overal 
sfeervolle verlichting. Een lichtjesfeest in Heerle… hoe mooi zou dat zijn?  
 
Dus wilt u meedoen om kans te maken op de prijs: meldt u dan aan met vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer. De hele maand december kan er gestemd worden op het adres met de mooiste/ leukste/ meest 
sfeervolle verlichting. Uw stem kunt u uitbrengen door uw naam en telefoonnummer en het lichtjes-adres aan ons door 
te geven. Aanmelden of uw stem uitbrengen kan via info@heerlkheerle.nl of een briefje in de brievenbus bij Herelsestraat 
134, onder vermelding van “Stem lichtjeswedstrijd” of “Deelname lichtjeswedstrijd”. 

Laten we in deze donkere tijd samen wat licht in de duisternis brengen 

CULTUURPRIJS ROOSENDAAL 2020 
In de vorige nieuwsbrief mochten we u met gepaste trots melden dat stichting Heerl’k is 
genomineerd voor de Cultuurprijs Roosendaal 2020. Van 26 oktober tot 9 november kon er 
gestemd worden en vrijdag 20 november was de prijsuitreiking. We willen iedereen hartelijk 
danken die op ons hebben gestemd. Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen, de vrouwen van 
wanten gingen er met de cultuurprijs vandoor.  
Helaas hebben we geen prijs gewonnen, maar daar doen we het ook allemaal niet voor. Uit de 

vele positieve reacties en steun die we altijd mogen ontvangen op de activiteiten die we organiseren blijkt dat ons werk 
gewaardeerd wordt en dáár doen we het voor! Dankjewel! 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

   

   
 


