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nieuws 
HEERL’K ORANJE 
Dit jaar hebben we een heel ander plan om Koningsdag (Heerl’k Oranje) te vieren. Evenementen 
zijn vooralsnog niet toegestaan en mocht er nog toestemming komen, is het te laat voor ons om 
nog iets te kunnen organiseren.  
 
Daarom hebben we dit jaar een puzzeltocht uitgezet door ons mooie dorpje. Voor jong en oud zijn 
er aparte opdrachten/ vragen, dus iedereen kan meedoen. Deze tocht is op eigen initiatief te lopen 
vanaf 27 april t/m 9 mei. Inleveren van het antwoordformulier (laatste 2 pagina’s van deze 
nieuwsbrief) kan t/m 11 mei bij Lia Mathijssen (Herelsestraat 134) of via e-mail naar info@heerlkheerle.nl.  
 
Natuurlijk is er ook weer een leuke prijs mee te winnen; voor de kinderen een waardebon van Bol.com en voor de 
volwassenen een waardebon van Brasserie de Hazelaar, beiden ter waarde van € 50,-!  

RONDE VAN DE BAMEER 
Of de ronde dit jaar door kan gaan is 
nog niet bekend. Zodra we hier 
meer over weten, zullen we dit 
bekend maken. Houdt ook onze 
website en social media in de gaten. 

EXTRA ACITIVITEIT? 
Omdat er zo weinig te doen is en we zo weinig kunnen, 
hebben we het idee om te kijken of we komende zomer 
voor de vakantie nog een leuke activiteit kunnen  
verzinnen. Wat dit precies wordt, houden we nog even 
voor ons. Het zal in elk geval geheel corona-proof worden, 
zodat we niet afhankelijk zijn van eventuele vrijstelling van 
maatregelen. 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

  
 

   

Uw logo hier?  

Aan de bewoners van dit adres 
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HEERL’K WINTERFEEST 2020 
Afgelopen december hadden we een lichtjeswedstrijd uitgeschreven om licht 
en sfeer in ons dorp te brengen in deze donkere dagen voor Kerst. Er is volop 
gestemd op de mooie inzendingen en Bo Kerstens heeft inmiddels haar prijs in 
ontvangst mogen nemen, nogmaals van harte gefeliciteerd Bo! 
 
Daarnaast hadden we oorspronkelijk het plan om de film van de voorstelling van SNOW (2019) op 
groot scherm te vertonen in de Schalm, maar dat kon helaas ook niet doorgaan. Daarom hebben we 

deze film beschikbaar gemaakt op ons YouTube kanaal. De première op 12 december werd 
goed bekeken en inmiddels is de film al meer dan 200x bekeken!  
 
Mocht u het gemist hebben, of als u het nogmaals terug wilt zien: de film blijft te zien op ons 
YouTube kanaal. Youtube.com  Heerl’k Heerle. 

HEERL’K JAARKALENDER 

27 april  
Heerl’k Oranje 

31 oktober  
Heerl’k Halloween 
 

9 juni  
Heerl’k Straatspeeldag 

11 november  
Heerl’k Sint Maarten 

 

10 juli  
Ronde van de Bameer 

11 december  
Heerl’k Winterfeest 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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ANTWOORDFORMULIER PUZZELTOCHT HEERL’K ORANJE 2021 
De puzzeltocht kan gelopen worden van 27 april t/m 9 mei 2021. Inleveren van de antwoorden kan t/m 11 mei bij Lia 
Mathijssen (Herelsestraat 134) of via e-mail (foto van dit formulier) naar info@heerlkheerle.nl. 

 

 

 

 

 

 

Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je deelname. 

 

 

  

Je naam:  

Adres:  

Volwassene / kind* 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. Kinderen worden gerekend t/m 12 jaar. Vul slechts 1 van de 2 
betreffende kolommen hieronder in, afhankelijk van deze keuze. 

E-mail adres / of 
telefoonnummer: 

 

Adres  (volwassenen) (kinderen) 

Torenbaan 3  
(Die3) A B C A B C 

Herelsestraat 96  
(Slagerij Maurice Vos) A B C A B C 

Kerkpad 23  
(fam. Tjong Ayong) A B C A B C 

Beukenstraat 3  
(Natuurlijk Gaaf) A B C A B C 

Plataanstraat 9  
(fam. Hopmans) A B C A B C 

Acacialaan 21  
(fam. Luijsterburg) A B C A B C 

Kastanjelaan 11  
(fam. Poldermans) A B C A B C 

Ekelstraat 79  
(fam. Oomen) A B C A B C 

Wilgenstraat 18  
(M Winnink) A B C A B C 

Populierstraat 9  
(Fam. Roks) A B C A B C 

Runningstraat 23  
(R. van Elzakker) 

 A B C 

Herelsestraat 136  
(garagebedrijf Kees Rommens)  Zie volgende pagina. 
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Herelsestraat 136, volwassenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herelsestraat 136, kinderen 
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