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Nieuws 

HEERL’K HALLOWEEN  
Heerle verandert op zondag 31 oktober tussen 18.30 – 20.30 uur weer in een spookdorp; uit alle 
hoeken en gaten in Heerle komen dan de geesten en spoken tevoorschijn.  
Wist u dat er over Heerle ook een spookverhaal bestaat? Het verhaal gaat over een spookpaard dat 
ronddoolt in de Bameer. Uit het boek “Spokerijen in Brabants Westhoek” geschreven door Jacques 

R.W. Sinninghe. Onderstaand verhaal is hierop gebaseerd en gaat als volgt… 
 
In Hèrel hoort men vaak ‘s nachts over het zandpad in de Bameer een paard draven. De mensen in de buurt zeggen dat er in 
de Bameer een weiland ligt waarin men geen paarden kan laten grazen. Elke avond na zijn gedane werk bracht de boer zijn 
paarden naar het weiland en sloot daarna de hekken. Hij liep daarna naar zijn boerderij en liet de sluitboom bij zijn boerderij 
zakken. Maar elke morgen stonden de paarden voor dag en dauw nat van het zweet en onrustig trappelend voor de stal op 
het erf. De boer dacht dat er iemand in de omgeving met hem een grap wilde uithalen. Hij liet daarom op een nacht zijn beide 
zoons op de uitkijk staan bij het weiland waar hij zijn paarden liet grazen. Hij gaf zijn beide zonen een stevige knuppel mee om 
zich te bewapenen tegen eventuele dieven die het op zijn paarden hadden voorzien. De beide zonen gingen in het hoge gras, 
aan de andere kant van het weiland liggen om daar te wachten op de gebeurtenissen die wellicht zouden gaan komen. Het 
was een stille heldere nacht. De maan scheen door de bomen die langs het zandpad in de Bameer stonden. Ze konden bij het 
licht van de wassende maan de paarden zien grazen die achter in het weiland rustig bijeen stonden. Urenlang bleef het doodstil 
men hoorde alleen het ritselen van de bladeren in de bomen. Tot opeens de torenklok van de kerk in Hèrel 12 uur sloeg. 
Nauwelijks had de laatste slag geklonken van de torenklok of ze zagen achter zich uit het niets een paard tevoorschijn komen 
over het zandpad in de Bameer dat wild te keer ging. Het paard leek wel getroffen te zijn door een bliksemschicht. De paarden 
in het weiland moeten het ook gehoord en gezien hebben want zij kwamen in wilde galop naar het hek gerend. De 
boerenzonen verscholen zich nog dieper in het hoge gras aan de andere kant van het weiland uit angst. De anders zo kalme 
paarden sprongen onbesuisd en roekeloos over het hek, het spookpaard achterna.  Als zilver blonken de hoefijzers van de 
paarden uit het weiland in het volle maanlicht. De boerenzonen bleven lijkbleek in het hoge gras liggen totdat het spookpaard 
met de paarden uit het weiland over het zandpad in de Bameer waren verdwenen. Langzaam kropen de boerenzonen uit het 
hoge gras om te zien waar het spookpaard met de paarden uit het weiland waren gebleven. Nergens op het zandpad in de 
Bameer waren hoef afdrukken te zien van de paarden uit het weiland en van het spookpaard. De paarden met het spookpaard 
leken wel te zijn opgegaan in de mist die zich langzaam uitspreidde over het zandpad in de Bameer. Haastig renden de 
boerenzonen lijkbleek van het gebeuren naar huis, waar zij het verhaal van het spookpaard vertelden aan hun vader. De boer 
begreep toen dat zijn paarden het spookpaard wel hadden moeten volgen. In de toekomst zou hij geen paarden meer laten 
grazen in het weiland in de Bameer, hij liet ze elders grazen. Hij laat voortaan zijn koeien in het weiland grazen en wat er ook 
voorbij draafde met volle maan zijn koeien bleven rustig door grazen in het weiland aan de Bameer.  
 
Nog niet genoeg gekregen van griezelen? Kom dan zondag 31 oktober tussen 18.30 -20.30 uur naar Heerle want dan 
organiseert Stichting Heerl’k met vele vrijwilligers HEERL’K HALLOWEEN. 
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ONS HEERL’K DORP HEERLE 
Ik kom deze keer niet verkondigen wat er voor Nieuws morgen in Hérel is......., maar dat genen wat in mijn tijd in 

ons Gezelligge Dorp afspeelde en normaal was, en dat was geen verkeerde Tijd !!!. 

….......................................................................................................................................................... 

Weet je nog van Toen ?,... die Ouwe Heerl'keTijd !!!....Toen...geluk heel gewoon was. 

– Vroeger toen je de koffie nog zelf moest malen, en we met centen en stuivers konden betalen. ..De was hingde 

Toen gewoon buiten op de draad, er was nog geen droger of wasautomaat …. 

– deKraanteboer, de Bakker en de Melkboer die kwamen nog 6 dagen aan huis, en ieder gaf zun loonzakske Thuis 

(af) ..... 

– Maandverband en luiers waren nog van stof,.. Boontjes Slaai en RooieKool groeide in de Hof.. 

de Zomers waren mooi, de kinders speelde buiten, en S'winters zagen we de bloemme op de ruiten.. 

– Iedere Zaterdag met zun allen in de teil, de vloer deden we niet met een Swiffer,..maar gewoon met een dweil.... 

– Het vloerkleed kreeg er van langs met de Mattenklopper, Slagroom werdt ook nog met de hand geklopt... 

– Sokken, Dassen en Mutsen die breide we zelf, vergeleken in de winkel koste dat maar de hélf..iedereen had wel 

een Geit in huis... 

– iedere Zondagmorgen naar de Mis van half 10, niet met fiets,de Trein en zeker niet met een 

Vliegmachien..gewoon te voet... 

– Niemand liep te praten tegen een mobiele telefoon, je vroeg je buren te hulp, dat was in die tijd gewoon... 

– Internet en facebook hadden we nog nooit van geheurd, de buurvrouw zei wel wat er was 

gebeurd.. Muziek stond niet op Spotify en ook niet op CD,.. maar op een casettebandje of LP.. 

– We zaten toen wel met 30 kinders in 1 klas, het 

was ook heel gewoon dat de Meester of Juffrouw 

de baas was.... 

– De kinders in de klas, hadden nog geen stempel 

van ADHD, die noemde we Jij bent druk voor 

Twee...Voor straf kon je op de gang gaan staan, in 

1 of andere hoek, .. lezen deden we niet van een 

e-Reader, maar gewoon uit een boek... 

– Opa rookte zijn sigaar, en niemand gaf 

commentaar,... kon ik nog maar eens dieTijd van 

Toen 

overdoen, dat zou Heerluk zijn. !!!!!!!!! 

EN dat heeft deze Kérel in Hérel allemaal op de Sint 

Anthonius school geleerd. 

HEERL’K JAARKALENDER  
31-10 

 
11 -11 

 
11-12 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

   



   
 

 
 Heerl’k Heerle nieuwsbrief | #3 2021 | www.heerlkheerle.nl | info@heerlkheerle.nl |    

RONDE VAN DE BAMEER 
Zaterdag 9 juli 2022 is het hopelijk weer zover om de 2de ronde van de 
Bameer te laten verrijden. De 1ste ronde is alweer enkele jaren geleden 
omdat het vorig jaar en dit jaar niet door mocht gaan i.v.m. de corona. Het 
plan wat we toen gemaakt hadden om er een mooi evenement van te maken 
is weer uit de ijskast gehaald. Alle gebruikelijke obstakels en categorieën zijn 
weer aanwezig en er zal een nieuwe extra categorie bij komen namelijk de 

bedrijvencategorie. Dit houdt in dat een bedrijf met 5 renners mee kan doen. Het bedrijf dat het 
eerst alle 5 de renners over de streep heeft, heeft gewonnen. Dit stukje staat nog in de 
opstartfase en kan nog iets veranderen. We gaan proberen om er een heel mooi weekend van te 
maken, maar dat doen we niet alleen. De zondag moet nog ingevuld worden en de maandag is 
de gebruikelijke KNWU-ronde met amateurs uit heel Nederland en de elite.  

Houd dus het weekend van 9 t/m 11 juli 2022 vrij om er in het dorp een gezellig weekend van te 
maken. Wij houden jullie via deze nieuwsbrief en social media op de hoogte. Maar vooral wie 
mee wil doen ga op tijd trainen want zwaar was het, uit verschillende bronnen gehoord te 
hebben. Heeft u interesse om op deze dag hand en span diensten te willen verlenen? Neem dan 
contact op met Gerard Buijs 06-53892623. Alle hulp is welkom! 

Namens alle bestuursleden van de Ronde van de Bameer: Blijf gezond en hopelijk tot 9 juli 2022! 

WINNAAR 
PUZZEL #2 

De prijs voor het 
oplossen van de 
Rebus uit nieuwsbrief 
#2 is gewonnen door 
Merijn van Oers. Hij 
heeft een waardebon 
van Die3 gewonnen. 
Veel plezier ermee! 

FIETSPUZZELTOCHT & BBQ  
11 juli hebben we voor het eerst een fietspuzzeltocht georganiseerd, gevolgd 
door een barbecue. Hier werd zeer goed op gereageerd; maar liefst 100 
mensen deden mee aan de puzzeltocht en ruim 60 mensen hebben daarna 
genoten van de lekkere barbecue! Het was Heerl’k weer en iedereen had 
goede zin. We hopen dat iedereen er net zo van heeft genoten als wij! 
Misschien komt deze activiteit nog eens terug, wie weet? 

BURENDAG 2021 
In samenwerking met dorpshuis de Schalm en KBO Heerle-Moerstraten hebben we 26 september een leuke burendag 
georganiseerd in de Schalm. Ons thema was “Heel Hèrel bakt voor de buren”.  
Hier werd aan meegedaan door mensen die het leuk vonden om iets lekkers te bakken en te delen met alle buren. Een 
vakkundige jury heeft al het lekkers beoordeeld en in 3 categorieën werden er leuke prijzen uitgereikt: De 
originaliteitsprijs ging naar Carla met haar regenboogtaart, Patrick heeft gewonnen in de categorie presentatie met zijn 
mooie taart afgewerkt met koekkruim en witte chocolade. Pauline had volgens onze jury de lekkerste taart, zij won met 
haar appelkruimel cheesecake taart in de categorie smaak.  
Voor de kinderen hadden we bij Super de Buurt lekkere muffins geregeld die ze konden versieren en daarna lekker op 
konden smullen. De KBO was ook aanwezig met hun bingomachine. Dankzij de gulle sponsoren voor deze bingo, konden 
alle aanwezigen gratis meedoen aan enkele rondjes bingo. We hopen dat iedereen net zoveel plezier heeft gehad als wij.  
We willen iedereen danken die deze middag mogelijk hebben gemaakt, alle deelnemers van de bakwedstrijd en natuurlijk 
iedereen die aanwezig was deze middag. 
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PRIJSVRAAG NIEUWSBRIEF #3 
Zoals in elke nieuwsbrief, hebben we ook nu weer een puzzel. Als alle woorden doorgestreept zijn, blijven er enkele 
letters over, die vormen de oplossing. Lever de oplossing van de puzzel in bij Lia Mathijssen (Herelsestraat 134), of stuur 
deze per e-mail naar info@heerlkheerle.nl en wie weet wint u een leuke prijs.  

 

HULP IS ALTIJD WELKOM 
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 (meestal gratis), zodat iedereen eraan 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 altijd hulp gebruiken bij het organiseren 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! 
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