
 
 

Zondag 26 september 2021 
Stichting Heerl’k, Dorpshuis de Schalm en KBO Heerle-Moerstraten 

hebben de (koffie)koppen bij elkaar gestoken om enkele leuke 

activiteiten op touw te zetten voor burendag 2021. Deze activiteiten 

worden mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Super de Buurt 

en Gastvrij de Schalm. 

De inloop van de middag begint om 13:30 uur bij 

dorpshuis de Schalm. Elke ‘buur’ die komt krijgt van ons 

een lekker kopje koffie/ thee.  

Vanaf 14:00 uur beginnen we met “Heel Hèrel bakt voor de buren”: 

Iedereen die dat wil mag iets bakken en meebrengen. Alles wordt 

gedeeld. Als je iets bakt, kun je ook meedoen aan de wedstrijd; Een jury 

beoordeelt dan je bakkunsten en de lekkerste hapjes kunnen een leuke 

prijs winnen. Daarnaast is het natuurlijk sowieso leuk dat alle buren 

kunnen meegenieten van het lekkers wat je hebt gemaakt.  

Als je je opgeeft voor het bakken van iets lekkers, krijg je van ons € 5,00 tegemoetkoming in de kosten 

voor de ingrediënten bij het inleveren van je gerecht of hapjes.  

Voor de kinderen hebben we cup cakes die 

versierd kunnen worden. Hierna kunnen ze hun zelf 

versierde cup cake lekker opsmullen. Tevens 

hebben we ranja klaarstaan en hebben we voor 

alle kinderen en iedereen die bakt nog een 

aardigheidje. In verband met organisatie hiervan, is het nodig om je op te geven. 

Daarnaast zullen we gedurende deze middag ook diverse rondjes 

bingo spelen. Het programma duurt tot 17:00 uur. 
 

Opgeven voor “heel Hèrel bakt voor de buren” of het versieren van cup cakes kan tot 12 september 

door dit strookje in te vullen (IN BLOKLETTERS AUB) en in te leveren bij Lia Mathijssen, Herelsestraat 

134, Gastvrij de Schalm of Super de Buurt. Aanmelden kan ook door de gevraagde info te mailen 

naar info@heerlkheerle.nl. * doorhalen wat niet van toepassing is. 

Naam:   _____________________________________________________________________ 

*Bakt een gerecht: _____________________________ en doet wel / niet* mee aan de wedstrijd 

*Komt cup cakes versieren met ________ (aantal) kinderen. 

Telefoon of e-mail:  ______________________________________________________________ 


