
 
 Heerl’k Heerle nieuwsbrief | #14 | FEB 2022 | www.heerlkheerle.nl | info@heerlkheerle.nl  

 

Nieuws 

HEERL’K HALLOWEEN  
Ondanks het bizzare weer op 31 oktober, hebben we toch 
besloten om door te zetten en alles in gereedheid te brengen voor 
Heerl’k Halloween. En niet zonder resultaat: vanaf 18:30 u werd 
het droog en is iedereen in zijn of haar engste outfit naar buiten 

gekomen om onze spooktocht te lopen langs allerlei 
spookadressen en huizen waar aangebeld mocht worden 
voor trick or treat. Ook hadden we onderweg weer de prijsvraag met de snoepjespot. Lizzie, 
nogmaals gefeliciteerd met je prijs! 
 
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die op welke manier dan ook geholpen hebben, alle 
mensen die als spookadres hebben meegedaan en natuurlijk ook alle mensen die langs de tocht 
bereid waren voor trick or treat. Dankzij jullie inzet en medewerking is Heerl’k Halloween wederom 
een groot succes geweest. Dankjewel!  

HEERL’K WINTERFEEST (LA LUMIÈRE)  
Doordat we met Halloween en Sint Maarten onze activiteiten nog 
door konden laten gaan, hadden we ook de voorbereidingen voor 
ons Winterfeest al opgestart. La Lumière, zoals het dit jaar genoemd 
zou worden, gaat over een meisje dat haar licht wil verspreiden in 
deze donkere tijd, maar op problemen stuit. Via een route door het dorp zou zij op 
zoek gaan naar hulp en verschillende figuren tegenkomen die uit onverwachte hoek te 
hulp schieten. Helaas gooide een persconferentie met nieuwe maatregelen eind 
november roet in het eten; geen evenementen na 17:00 uur. Daarom hebben we 
moeten besluiten om La Lumière een jaar uit te stellen. Zaterdag 10 december 2022 
kunt u dit hartverwarmende verhaal alsnog meemaken.  

HEERL’K SINT MAARTEN 
Donderdagavond 11 november, tijdens Heerl'k Sint Maarten zijn de roetveegpietjes weer in ons 
mooie dorp Heerle geweest. Zij hebben veel blije gezichtjes gemaakt en vele kinderhandjes gevuld. 
Weer een positieve avond dus. 
Heerl'k Sint Maarten is volledig gesponsord door Stichting Heerl'k,  Fun-skillz, djfunnysound en 
Tuincentrum de Bolusberg  en zij kregen hulp van vrijwilligers die ook voor de veiligheid en hand en 
spandiensten zorgden. Onze dank hiervoor.  
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ONS HEERL’K DORP HEERLE 
Het dorp ÈREL met zijn cafés uit mijn jeugd! 
 
In gedachten ga ik terug naar mijn ouderlijk huis aan de Bergsebaan 75 waar ik geboren ben. 
Het huis is afgebroken om plaats te kunnen maken voor de A58 en het aanleggen van de 
afslag Heerle. Auto’s razen nu door de tuin waar ik als kind ooit speelde.  
 
 
Ik loop over de Bergsebaan richting Heerle langs de “Pannenkoekenbakker”. “De 
Pannenkoekenbakker” waar men nu pannenkoeken eet. Daar waar “de Roskam” 
eens heeft gestaan. Het café waar ik in de zomer een ijsje kocht voor 25 cent, op 
5 december bij Sinterklaas een liedje zong en op carnavals zondag het carnavalsbal 
bezocht.  
 

Midden in het dorp sta ik stil en kijk naar het appartementen complex “De 
Wagenmaker” voorheen partycentrum “de Afspanning”, waar ik mijn 
bruiloft vierde.  Ik denk aan de zaterdagavonden in “t Karhuis” tot ‘s avonds 
laat.  Mijn gedachten gaan naar “Café zaal Doggen” het eerste toneel 
optreden bij de scouting, het lied “non non rein Ná changé” playbackend van 
de Poppys. Ook de carnaval bals uit mijn jeugd achter in de grote zaal van 
“Café zaal Doggen”.  
 
“Super de buurt” gerund door vrijwilligers van het dorp, waar men de 
dagelijkse boodschappen doet. Tijd neemt voor elkaar, bij praat onder het 
genot van een bakje koffie. Denkend aan “café cafetaria Doomen”. 1 x per 
jaar wachtend in de rij voor een gratis zakje friet. Tijdens de kermisdagen 
luisterend naar de muziek van dansorkest “de Apollo’s”. De druk bezochte 
maandagen tijdens de jaarlijkse carnaval. De maandelijkse bijeenkomsten 
van de afdeling KPJ Heerle-Moerstraten achter in de zaal.   
 

Verder lopend in de Herelsestraat bij “café ’t Schelmke” sta ik voor een gesloten deur, het is 
verkocht het wordt volop verbouwd naar een woonhuis.  Bijeenkomsten /vergaderingen van 
verschillende verengingen o.a. Volkstoneel Heerle, Stichting Heerl’k Heerle en SKCH heb ik er 
gehad. In gedachten zie ik “Café Broos” de tijd waar ik lang geleden op 11-11 verkozen ben 
als prins John 1 van Puitelaand.  
 

 
Ik stop bij het einde van het dorp de driesprong 
Herelsestraat - Moerstraatseweg. Bij “café de 
Hazelaar” hoor ik “A la vie la mort” in mijn oren, 
met weemoed denk ik aan de vele gezellige 
zondagmiddagen. Maar natuurlijk ook aan het 

generale repetitie bal van Puitegewóón en het Hazelnotenbal. Ook ”café de 
Hazelaar” is niet meer, het is nu een brasserie met de naam “De Hazelaar eten en 
drinken.” Gelukkig de naam is behouden, tijden van weleer. 
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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 #3 
2021 
De prijs voor het 
oplossen van de 
Puzzel uit nieuwsbrief 
#3 is gewonnen door 
Toos van Eekelen. Zij 
heeft een waardebon 
van SuperDeBuurt 
gewonnen. Veel 
plezier ermee! 

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! 

HEERL’K JAARKALENDER 2022 
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PRIJSVRAAG NIEUWSBRIEF #14 
Zoals in elke nieuwsbrief, hebben we ook nu weer een puzzel. Dit maal een woordzoeker. Streep de woorden door en 
maak met de resterende letters de oplossing compleet (vakjes onderaan). 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.  
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