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Nieuws 

DE HAZELAAR ETEN & DRINKEN IS OVERGENOMEN 
Inmiddels wonen we al weer meer dan een maand in Heerle op een prachtig punt, daar genieten we enorm van! Wie ons nog 
niet kent, wij zijn Bas de Beer (40 jaar) en Jordi van Kouteren (36 jaar). Per 14 februari 2022 hebben wij de “Hazelaar eten & 
drinken” overgenomen. Na de verkoop van ons horeca bedrijf in Fijnaart, zochten we een nieuwe uitdaging, een plek waar we 
ons mooie vak kunnen uitoefenen. Door de makelaar werden we gewezen op deze unieke locatie. De vorige eigenaren hebben 
enorm veel verbouwd, de transformatie van een bruin café naar een brasserie voor lunch en diner. Toen we gingen kijken, 
waren wij gelijk enorm enthousiast, dit wordt ons plekje! 
Beiden werken al sinds hun 15de in de horeca en hebben daardoor veel ervaring opgedaan. Jordi heeft een lange tijd in de 
hotel wereld gewerkt en Bas als bedrijfsleider van een pannenkoeken restaurant. In Fijnaart was ons eerste bedrijf samen. Dit 
bedrijf draaide enorm goed, alleen wilden wij altijd graag een kooppand, dat was daar helaas niet mogelijk. Wij besloten dan 
ook te stoppen in Fijnaart. De plaats waar Jordi is geboren en opgegroeid. Bas komt uit Roosendaal. Fijnaart is ook een dorp, 
waar men elkaar kent, dat vinden wij juist zo leuk, het sociale, dat trekt ons enorm. We vinden het dan ook geweldig hoe we 
hier ontvangen zijn door de buren, door de inwoners van het dorp, dat geeft ons een goed gevoel! Graag willen we een band 
opbouwen met de mensen van hier en willen we graag kijken naar wat we 
samen kunnen organiseren qua activiteiten, zodat Heerle levendig blijft. 
De Hazelaar eten en drinken is momenteel geopend van woensdag t/m 
zondag vanaf 10.00 uur, u kunt op deze dagen terecht voor lunch en diner! 
Vanaf 26 april zullen wij ook de dinsdagen geopend (alleen in de zomer 
periode) zijn voor een heerlijke lunch, hapje of drankje. Tevens zullen wij 
ook schepijs gaan verkopen, alleen zal het assortiment wel wat beperkter 
zijn als daarvoor. Maar een mooie mix van Italiaans ijs mag zeker niet 
ontbreken.  
Gezien het mooie weer hadden we best eerder open gekund op de 
dinsdagen, maar we zijn zelf nog niet helemaal klaar met de aanpassingen 
in ons huis en met de voorbereidingen van de nieuwe keuken. De Hazelaar 
krijgt een praktischere, nieuwe professionele keuken, zodat we efficiënt 
kunnen werken. De huidige keuken voldoet helaas niet helemaal aan onze 
wensen. Hopelijk wordt deze de dinsdag na Pasen geplaatst en zijn we 
weer klaar voor de toekomst. De nieuwe keuken biedt meer 
mogelijkheden, zodat we ook wel eens gerechten buiten de huidige kaart 
om kunnen aanbieden.  
Wie nog niet heeft kennis gemaakt met ons en met onze labradoodle Joy, 
we verwelkomen u graag bij de Hazelaar! Voor ons is het belangrijk dat 
een ieder zich lekker thuis voelt in ons restaurant, of dit nu in een klein of 
groot gezelschap is. Samen met ons team kijken wij uit naar uw komst! 
 
Gastvrije groet, 
Bas en Jordi en een pootje van onze Joy!  

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

   

Aan de bewoners van dit adres 
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ONS HEERL’K DORP HEERLE 
Waar komt toch de naam Heerle vandaan? In het onderstaand verhaal wordt geprobeerd om hierover meer duidelijkheid te 
scheppen! 
 
Ten eerste zijn er al verschillende schrijfwijzen voor de naam van het dorp Heerle waarvan Harella de bekendste is, het is nu 
ook de naam van de sportkantine waar voetbalclub HSC Heerle en de handbalvereniging H.V. Heerle samen nu hun 
onderkomen hebben. Andere schrijfwijzen zijn nog Herelle, Heirle, Èrel en Èrul waarbij de 2 nog steeds te horen zijn in Heerle.  
De betekenis van de naam Heerle is niet met zekerheid vast te stellen. Het meest aannemelijke is dat de naam Heerle toch 
afgeleid is van Harella,  vooral ook gekeken naar de geologische geschiedenis van Heerle. Als de naam Harella ontleed wordt 
gebeurt het volgende: Har wat staat voor “verhoogd stuk zandgrond” en Loo (la) wat staat voor “klein bos”. Samengevat  wordt 
dit “moerasbos op een zandige hoogte-rug”  
 
Een andere maar een ludieke naam voor het dorp Heerle is Puitelaand, deze naam wordt alleen gebruikt tijdens de 
carnavalsperiode. De verklaring van de naam Puitelaand zou ontstaan kunnen zijn omdat, Heerle vroeger slechte grond van 
klapzand en veel moddersloten had, wat ook weer verwijst naar de oude naam van Heerle namelijk Harella. In moddersloten 
zitten vaak kikkers oftewel puiten.  Een andere verklaring is dat in de omgeving van de Bameer vroeger een soort van meertje 
met een moeras lag en rond een moeras zitten vaak … Vroeger werd er ook vaak gezegd tegen inwoners van Heerle: ”Hereltje 
droog brood halen /drinken water uit de sloot” In sloten en moerassen zitten vaak  kikkers een ander naam voor kikkers is… 
Nog een ander verhaal is dat de grond rond Heerle zo slecht was en de mensen het niet erg breed hadden, er ook wel spottend 
tegen de inwoners gezegd werd “zo mager als een Puit”.  
 
Het ontstaan van de naam Heerle voor het dorp is waarschijnlijk toch de meest voor de hand liggende “verbastering” van de 
naam Harella. De naam Puitelaand tijdens carnaval voor Heerle daar zijn zelfs meerdere opties voor. Hoe Heerle ook genoemd 
wordt, Heerle is en blijft een dorp om trots op te zijn; HET DORP ÈREL. 

HEERL’K 
STRAATSPEELDAG 
Het lijkt nog ver weg, maar het is al weer zo 
juni. Gelukkig kunnen we dit jaar de draad 
weer oppakken en kunnen we weer allerlei leuke activiteiten 
opzetten voor de kinderen, zodat ze lekker buiten kunnen 
komen spelen tijdens de straatspeeldag. We hebben weer een 
berg zand, een springkussen, verschillende leuke spellen, 
voetballen, een klimtoren, knutselen, kortom van alles! Ook 
hebben we weer wat lekkers voor jullie. Het beloofd weer een 
hele leuke dag te worden. Zet dus woensdag 8 juni alvast in je 
agenda! 

WINNAAR PUZZEL #14 
Uit alle (49!) juiste inzendingen 
van de puzzel uit de vorige 
nieuwsbrief is weer een 
prijswinnaar getrokken. Deze 
keer gaat Mari Krauweel met de 
prijs vandoor. Zij heeft een 
waardebon van Mell’s café & 
lunchroom gewonnen. Heel 
veel plezier ermee! Voor 
iedereen die dit keer niet 
gewonnen heeft, verderop in deze nieuwsbrief vinden jullie 
weer een nieuwe puzzel om op te lossen. Uit alle juiste 
inzendingen wordt weer een nieuwe winnaar getrokken. Veel 
succes! 

OPROEP 
Woon je in Heerle maar gaat(gaan) je kind(eren) niet in Heerle naar school? Dan is de kans aanwezig dat je inschrijfbriefjes die 
op school worden uitgedeeld voor allerlei activiteiten mist. Wil je niets missen? Stuur ons dan even een mailtje 
(info@heerlkheerle.nl) met het onderwerp: “Post digitaal”. Inschrijfbriefjes, kleurplaten, etc. die we op de basisschool uitdelen, 
zullen we je dan per e-mail toesturen. 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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VERLICHTING OP HET DORP 
Begin februari hebben we de lampjes op het dorp weer 
opgeruimd. Nu de dagen weer langer worden, mogen ze weer 
aan de kant. Deze keer waren we zo klaar dankzij de hulp van 
Mark van Bergen. Mark: nogmaals hartelijk bedankt voor je 
hulp! Nu kunnen wij alle lampjes nakijken en waar nodig 
vervangen. In november, als de dagen weer korter en de 
avonden weer langer worden, worden ze weer teruggeplaatst 
om onze dorpskern weer gezellig te verlichten. 

SPONSORING STICHTING 
HEERL’K 
Stichting Heerl’k is één van de jongste stichtingen van Heerle, 
opgericht in 2015. In eerste instantie hadden we als doel het 
bestaan van de kerstmarkt te redden, maar in korte 
tijd kwamen er meer activiteiten bij. Stichting Heerl’k werkt 
actief aan het leefbaar houden van Heerle, want het is Heerl’k 
leven in Heerle. 
 
Om contact te houden met onze dorpsgenoten en iedereen 
daarbuiten, hebben we onze website www.heerlkheerle.nl en 
zijn we ook actief op verschillende social mediakanalen. 
Daarnaast brengen we 4x per jaar een nieuwsbrief uit die in 
Heerle (inclusief buitengebied) wordt verspreid (oplage 1000 
stuks). 
Iedere activiteit staat los van de andere activiteiten met 
betrekking tot invulling en organisatie, terwijl Stichting 
Heerl’k de huisstijl, kwaliteit, vergunningen en financiën 
bewaakt. Dit is ook terug te zien op onze website 
www.heerlkheerle.nl.  
 
Naast onze eigen activiteiten, werken we veel samen met 
andere partijen zoals bijvoorbeeld Leefbaarheidsgroep 
Heerle, KBO, de Zonnebloem, stichting dorpshuis de Schalm, 
lokale horeca, vele vrijwilligers, etc. Hieruit komen soms weer 
nieuwe activiteiten die we (samen) organiseren.  
 
Zoals u zult begrijpen kost het organiseren van deze 
activiteiten tijd en geld. Tijd en energie kunnen we met onze 
vrijwilligers voldoende vrij maken om onze activiteiten tot 
een succes te brengen, maar financieel kunnen we wel wat 
hulp gebruiken.  
 
We trachten onze activiteiten zo laagdrempelig mogelijk en 
gratis toegankelijk te houden. Daarom is het belangrijk om op 
zijn minst break-even te draaien. Enerzijds doen we dit door 
de kosten zo laag mogelijk te houden, anderzijds vragen we 
waar mogelijk subsidie aan bij de overheid en proberen we 
met sponsoren de financiële middelen compleet te krijgen. 
Voor dat laatste punt kunnen we alle steun gebruiken. 
 
Op welke manier kunt u ons helpen? Door te sponsoren. Wat 
krijgt u hiervoor terug? Een stukje naamsbekendheid, maar 
natuurlijk ook een goed gevoel want het is toch Heerl’k in 
Heerle? Interesse om ons te helpen? Stuur ons dan een 
mailtje (info@heerlkheerle.nl) en wij nemen contact met u 
op. 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

  

 

  

http://www.heerlkheerle.nl/
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Heerl’k Oranje kleurplaat  

Naam: ________________________________________ Leeftijd: ____________________ 
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PRIJSVRAAG NIEUWSBRIEF #15 
Zoals in elke nieuwsbrief, hebben we ook nu weer een puzzel. Dit maal een woordlegger. Vul de woorden op de juiste plaats 
in en maak met de genummerde letters de oplossing compleet (vakjes onderaan, 1 letter krijg je cadeau). 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.  

 

Tip: begin met de woorden met een streepje en vul de puzzel in met potlood, zodat je nog wat kunt wijzigen      . De ij is 1 hokje en streepjes 
tellen niet mee als letter. 

4 letters: 
Vlag 
Volk 
 
5 letters: 
April  
Feest  
Kroon 
Prins  
Vorst 
 

6 letters: 
Alexia 
Amalia 
Ariane 
Koning  
Mantel 
Máxima 
Paleis  
Wimpel 
Zingen 

7 letters:  
Beatrix 
Prinses 
Regalia 
Regeren  
Scepter 
Vaandel  
Vorstin 
 

8 letters: 
Grondwet 
Koningin 
Opvolgen 
 
10 letters: 
Rijksbanier 
Rijkszwaard 
 

9 letters: 
Abdicatie 
Amsterdam 
Beëdiging 
Grote-kerk  
Rijksappel 
Vaderland 
Volkslied 
Wilhelmus 
 

11 letters: 
Gouden-koets 
Inhuldiging 
 
15 letters: 
Troonswisseling 
Willem-Alexander 

mailto:info@heerlkheerle.nl
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HEERL’K ORANJE 
27 april is het weer Koningsdag en zoals altijd wordt dat bij ons in Heerle gevierd als Heerl’k Oranje. Dit 
jaar hebben we een vernieuwd programma. Hopelijk valt dit bij jong en oud in de smaak, want Koningsdag 
vieren we met z’n allen! Om te beginnen hebben we alvast een kleurplaat voor jullie (elders in de 
nieuwsbrief). Kleur hem mooi in en lever hem in bij Lia Mathijssen, Herelsestraat 134, Heerle. Tijdens 

Heerl’k Oranje (Koningsdag) wordt uit alle inzendingen een winnaar getrokken die er met een leuke prijs vandoor gaat.  
 
Het programma van Heerl’k oranje dit jaar ziet er als volgt uit: We starten om 12:30 u met het hijsen van de Nederlandse vlag, 
naast de Kerk. Dit zal gebeuren onder muzikale begeleiding van Harmonie Juliana.  
 
Hierna, om 13:00 u, zullen we het startschot geven voor de Koningstocht. Deze variant op de versierde-fiets tocht bestaat uit 
een ronde rond het Rabo-veldje met een versierde …? Natuurlijk mag de fiets weer versierd worden, maar je kunt ook meedoen 
met je skelter, bolderkar, op je rolschaatsen, skateboard of te voet. Alles kan, als het maar versierd en feestelijk is. Voor de 3 
leukste versiersels hebben we leuke prijzen klaarliggen. 
 
Om 14:00 u begint de spelletjesmiddag bij dorpshuis de Schalm. We hebben 4 hele leuke oudhollandse spellen, een 
springkussen, een knutselterras en er wordt geschminkt.  Volop te doen dus! De hele middag zal muzikaal opgeluisterd worden 
met live muziek door Peter Franken. Tijdens de middag worden ook de prijzen uitgereikt voor de Koningstocht en wordt de 
winnaar getrokken uit de ingeleverde kleurplaten. 
 
De spelletjesmiddag duurt tot 17:00 u, maar de muziek en gezelligheid gaan gewoon door! We hopen jullie allemaal te mogen 
verwelkomen op 27 april, tot dan! 

RONDE VAN DE BAMEER 
Zaterdag 9 juli gaat het dan eindelijk weer gebeuren. Na twee 
jaar van afwezigheid, door corona, zal de Ronde van de 
Bameer dit jaar weer verreden worden op een uitdagend 
parcours. 
 
We hebben de draad weer opgepakt en weer een leuk 
programma gemaakt voor alle leeftijden en geheel nieuw dit 
jaar is de bedrijvenronde. Voor de bedrijvenronde kunnen 
bedrijven zich aanmelden en daarvoor 5 renners inschrijven, 
en vergeet niet: iedereen mag meefietsen met of zonder 
ervaring. Zij gaan met z’n allen voor de bedrijvenwisseltrofee 
rijden en daarvoor rijdt elke renner 2 rondes achter elkaar in 
estafettevorm. Het bedrijf dat als eerste zijn renners over de 
streep heeft wint de beker. 
 
Voor de jeugd zullen er weer trainingsavondjes georganiseerd 
worden om alvast kennis te maken met het parcours en om 
de beentjes te trainen. Houdt Facebook en Instagram in de 
gaten want daar zal alles bekend op worden gemaakt. 
 
Nieuw dit jaar is onze Horecatent die op het kerkplein 
geplaatst zal worden en daar het gehele weekend zal staan. 
Iedereen kan daar terecht voor een drankje, maar ook zal 
daar de tent gevuld worden met gezellige muziek en ook live 
muziek met o.a. Corné van Meer.  
 
Naast onze Ronde van de Bameer zal er zondag een 
jeugdwielerronde georganiseerd worden voor 
licentiehouders en op maandag de welbekende KNWU 
wielerronde verreden worden voor Amateurs en Elite. 

Kortom: Heerle zal het weekend van 9 juli omgetoverd 
worden tot een heus Wielerdorp met WielerBoulevard en dat 
wilt u zeker niet missen! 
 
U bent van Harte welkom! Klim op de fiets en draai rondjes 
mee met de Ronde van de Bameer of kom gezellig naar onze 
tent voor een drankje en moedig alle deelnemers jong en oud 
aan. Binnenkort zal ook onze website online komen waar op 
aangemeld kan worden. 
 
Daarnaast kan ons evenement niet zonder vrijwilligers en een 
paar handjes extra en horen wij het graag als U dat extra 
handje bent.  
 
Voor Info kunt u contact opnemen met Gerard Buijs: 06-
53892623. Wij hopen U allen te zien in het wielerweekend 
van 9 juli. Namens de bestuursleden van de Ronde van de 
Bameer  

 


