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nieuws 

HEERL’K ORANJE 
Dit jaar hebben we Heerl’k Oranje anders gevierd dan anders. In plaats van dauwtrappen, 
kleedjesverkoop en kinderactiviteiten hadden we een puzzeltocht door het hele dorp georganiseerd 
en daar is volop aan meegedaan. 
 
Wat leuk om te zien dat er zoveel mensen enthousiast werden van dit initiatief! De prijswinnaars 
van de puzzeltocht hebben inmiddels hun prijzen in ontvangst mogen nemen. We willen iedereen 
bedanken die aan de puzzeltocht heeft meegedaan en geholpen hebben deze mogelijk te maken.  
 
We hopen dat jullie het ook leuk vonden.  

RONDE VAN DE BAMEER 
Door de lange onduidelijkheid met 
betrekking tot het versoepelen van de 
coronamaatregelen, heeft de groep die de 
Bameerronde organiseert lange tijd niets 
definitief kunnen vastleggen. Nu de 
versoepelingen in een stroomversnelling 
komen, is het echter zo kort dag (de Ronde 

van de Bameer was gepland op 10 juli), dat we nu te weinig tijd 
hebben om alsnog dit evenement helemaal op poten te zetten. 
Volgend jaar gaan we er vanuit dat alles weer mogelijk is en de 
Bameerronde gewoon weer terug is! 

HEERL’K STRAATSPEELDAG 
Het was heerlijk weer op 
woensdag 9 juni, dus we hopen 
dat alle kinderen lekker buiten 
hebben kunnen spelen. Volgend 
jaar zijn we weer van de partij 
om het buitenspelen te 
promoten met allerlei leuke 

activiteiten! 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

  

Uw logo hier?  

Aan de bewoners van dit adres 
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FIETSPUZZELTOCHT & BBQ  
We vinden het zonde dat er vanuit stichting Heerl’k niets te doen is in juli, daarom hebben we als 
stichting het idee opgepakt om een fietspuzzeltocht uit te zetten.  
 
De fietspuzzeltocht is ongeveer 20 km lang en kan op eigen tempo en initiatief gereden worden. Deze 
tocht kan gereden worden op zondag 11 juli, tussen 14:00 en 15:00 uur. De start is bij Gastvrij de Schalm. 
Bij aanvang van de tocht krijg je een puzzelroutekaart en een goodiebag met lekkere dingen voor 
onderweg, mogelijk gemaakt met steun van onze lokale sponsoren. Deelname aan de fietstocht is gratis 
en geschied op eigen risico.  
 
Aansluitend aan de fietstocht organiseren we, samen met Jan Brouwers een barbecue bij Gastvrij de 
Schalm. Deze zal aanvangen vanaf 17:00 uur. Voor de barbecue vragen we een kleine bijdrage van € 
12,50 p.p. voor volwassenen en € 5,00 per kind. Hiervoor krijgt eenieder een eigen vleespakket en een 
consumptiebon te besteden bij Gastvrij de Schalm. 
 
Opgeven voor de fietstocht en de barbecue (of 1 van de 2) kan online met het formulier dat te vinden is 
op onze website  (www.heerlkheerle.nl) en op onze social media, of middels het opgavestrookje op de 
laatste pagina van deze nieuwsbrief.  

 
 

 
 

 
 

 

Dit strookje kunt u uitknippen en mag u dan in de bus doen bij Lia Mathijssen, Herelsestraat 
134. We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 11 juli! 

 

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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HET DORP 
Wie kent niet dit lied van Wim Sonneveld, waarin hij het 
dorpse leven bezingt, het begint met… 
 

“Thuis heb ik nog een ansichtkaart  

waarop een kerk een kar met paard, 

een slagerij J. van der Ven.  

Een kroeg, een juffrouw op de fiets, 

het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,  

maar het is waar ik geboren ben” 
 

 
In de eerst volgende nieuwsbrief van Stichting Heerl’k 
wordt een nieuwe column  toegevoegd, om het lezen van 
de nieuwsbrief voor u nog aantrekkelijker te maken. Er 
wordt  terug gekeken op het leven van “toen” in (ons) dorp 
Heerle. De column kan bijvoorbeeld gaan over een bekend 
persoon, gebouw, straat, evenement of anekdote uit het 
dorp Heerle. 
 
Stichting Heerl’k heeft iemand bereid gevonden om deze 
column te gaan verzorgen in de nieuwsbrief. Wie dit is blijft 
nog even geheim, hij of zij zal zich te zijner tijd zelf 
voorstellen, de persoon is geen onbekende binnen het dorp 
van Heerle. De column krijgt de voorlopig titel: “Ons Heerl’k 
dorp Heerle” 

HULP GEZOCHT 
Stichting Heerl’k heeft als doel om het leven in Heerle leuk te houden. Dat proberen we onder andere te doen door 
gedurende het jaar verschillende activiteiten te organiseren. Deze activiteiten proberen we zo laagdrempelig mogelijk te 
houden, zodat iedereen er aan kan deelnemen, we zijn er tenslotte voor het hele dorp.  
 
De verschillende activiteiten worden door verschillende groepen vrijwilligers georganiseerd, steeds met hulp van een of 
enkele bestuursleden van Heerl’k. Zo heeft elke activiteit zijn eigen karakter, maar houden we als stichting ook het 
overzicht en kunnen we als stichting alle activiteiten overzien en vanuit 1 punt promoten.  
 
We kunnen nog best wat hulp gebruiken bij het organiseren van enkele van onze activiteiten. Lijkt het je leuk om 
bijvoorbeeld mee te helpen bij 1 van onze activiteiten? Neem dan contact met ons op via info@heerlkheerle.nl. Alle hulp 
is welkom! 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

   

OPGAVESTROOK FIETSPUZZELTOCHT / BBQ 
 
 
 

(invullen op de achterzijde) 
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DE HAZELAAR ETEN EN DRINKEN 
We zijn nu ongeveer een maand open en het gaat boven verwachting, de mensen uit de omgeving, de fietsers enzovoorts 
weten ons goed te vinden. We krijgen erg veel leuke reacties van mensen die blij zijn dat de Hazelaar in Heerle geworden 
is zoals het nu is.  
 
Voor degene die ons nog niet kennen, 
wij staan voor gemoedelijkheid, 
gastvrijheid en gezelligheid. U kunt bij 
ons terecht voor een heerlijk Italiaans 
ijsje, maar ook voor een lunch en diner. 
 
Openingstijden: 
Maandag en dinsdag gesloten 
Woensdag en donderdag  
 van 10.00u tot 17.30u 
Vrijdag, zaterdag en zondag  
 van 10.00u tot 22.00u 
 
Tot ziens! Rob en Lianne  

PRIJSVRAAG NIEUWSBRIEF #2 
Elders in deze nieuwsbrief vindt u een rebus. Lever de oplossing van de rebus in bij Lia Mathijssen (Herelsestraat 134), of 
stuur deze per e-mail naar info@heerlkheerle.nl en wie weet wint u een leuke prijs.  

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

  

OPGAVESTROOK FIETSTOCHT / BBQ 
Middels deze strook kunt u zich opgeven voor de Heerl’k Fietspuzzeltocht op zondag 11 juli en / of de aansluitende 
barbecue. Opgeven voor de barbecue kan tot uiterlijk zondag 4 juli 

Naam:   

E-mailadres:   

Aantal personen dat deelneemt aan de fietstocht: 
 

  

Aantal personen dat deelneemt aan de barbecue*: 
 

Volwassenen:   Kinderen:  

*Als u zich opgeeft voor de barbecue, krijgt u van ons per e-mail verdere informatie hoe u de eigen bijdrage kunt voldoen. 
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