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  NIEUWS 
OVER STICHTING HEERL’K, KOM JIJ ONS VERSTERKEN? 

Stichting Heerl’k is één van de jongste stichtingen van Heerle. En bestaat sinds 2015. In het algemeen kan er gezegd 
worden dat Stichting Heerl’k als doel heeft: het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van leven, gemeenschapszin, saamhorigheid, levendigheid, trots, naamsbekendheid in Heerle. Daarmee kunnen 
activiteiten bijdragen aan promotie van Heerle als waardevolle en actieve dorpsgemeenschap, van een dorp waar het 
waard is om te wonen Stichting Heerl’k werkt dus 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 een website 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. We bestaan uit een actieve groep van vrijwilligers die met veel plezier en energie allerlei 
activiteiten organiseren en promoten, nieuwsbrieven maken, online actief zijn enz. De laatste jaren zijn we nogal 
gegroeid wat betreft activiteiten.  
 
Om optimaal te kunnen functioneren als stichting, zijn we op zoek naar nieuwe (bestuurs)leden en vrijwilligers. Zodat 
we de werkzaamheden kunnen verdelen en de (werk)druk niet te hoog wordt. Vind jij het leuk om deel uit te maken van 
een gezellige club en vind je het belangrijk dat de leefbaarheid in het dorp blijft? Wellicht heb jij talenten die ons zouden 
kunnen helpen? Of misschien heb je gewoon een goed idee hoe we iets zouden kunnen verbeteren? We horen het 
graag van je! Mail voor meer informatie naar  info@heerlkheerle.nl en we nemen contact met je op. 
 
Een terugblik op najaar 2022 

HEERL’K HALLOWEEN 
Wat was het weer supergezellig griezelig op maandag 31 oktober 2022 in Heerle. 

Kinderen en (groot)ouders, vaak verkleed en geschminkt hebben de route door het dorp gelopen. 

Langs de zes kramen met de activiteiten van Stichting Heerl’k en de spookadressen bij bewoners op 

de oprit, in de tuin of zelfs in huis, die op de plattegrond te vinden waren. 

Spellen als heksje prik, de pompoenen van de vogelverschrikkers, met poppen spelen, enge nonnen en de vervloekte 

Graaf van Markiezaten, het spel Hans en Grietje en nog veel meer. Voor iedereen en alle leeftijden was er iets te doen. 

Ook dit jaar was Heerl’k Halloween door Hèrel voor Hèrel! Maar de bezoekers kwamen ook uit o.a. Wouw, Bergen op 

Zoom, Halsteren, Hoeven en Wouwse Plantage en zelfs België. 

 

In de snoeppot zaten dit jaar 137 snoepjes. Van alle inzendingen zat Mare uit Heerle er het dichtstbij 

met raden. Mare gefeliciteerd! 

Deze griezelig goede avond danken we aan de hulp van alle vrijwilligers en sponsoren. Wil je iets 

terugzien?  Kijk eens op onze Facebook-pagina en de website van www.heerlkheerle.nl en op 

ZuidWestTVupdate is een leuk filmpje te zien. 

 

Aan de bewoners van dit adres 
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HEERL’K WINTERFEEST 2022 
 

Zaterdag 10 december 2022 was het zover Heerl’k Winterfeest 2022, 

zoals het bedoeld is, samen en voor de inwoners van ons Heerl’k dorp Heerle, kon eindelijk 

doorgaan, maar toch ook weer niet helemaal. Het originele “La Lumiére” moest na 3 jaar op 

de plank te hebben gelegen, helaas 2 weken vooraf door  omstandigheden alsnog gecanceld 

worden. Binnen 2 weken is er door een kleine groep vrijwilligers toch iets moois bedacht 

voor de editie Heerl’k Winterfeest 2022 namelijk “samen op zoek”, onze dank gaat uit naar 

hen die dit in deze zeer korte tijd voor elkaar hebben gekregen, chapeau. 

 

 Klokslag 19.00 uur komt de verteller van “samen op zoek” de Schalm uitgelopen met aan zijn zijde het herderinnetje. 

“Samen op zoek” gaat van start, de klanken van een draaiorgel klinken dan al geruime tijd over het kerkplein. De verteller 

begint zijn verhaal, over het herderinnetje Sara die een opdracht gekregen heeft van Abdon (een heilige uit Perzië) om 

een lammetje te zoeken, omdat zij in slaap was gevallen tijdens het bewaken van de schaapskudde. Zij krijgt 4 lichtjes 

mee om op zoek te gaan naar het lammetje. Samen met de inwoners van ons dorp gaat het herderinnetje op zoek naar 

het verloren lammetje, zal zij het lammetje uiteindelijk vinden? Onderweg op zoek naar het lammetje komt ze tegen een 

bedroefde inbreker, die bang is in het donker. Een huilende wolf, met een splinter in haar poot. En twee eenzame zwervers 

die het koud hebben tegen.. Allemaal krijgen zij een wonderlijk lichtje van het herderinnetje wat hen verwarmd en licht 

geeft. 

 

Na het 3e lichtje bij de zwervers achter gelaten te hebben gaat het herderinnetje verder op 

zoek naar het lammetje, eigenlijk is ze heel moe. Maar wat ziet zij daar in de verte, is het een 

stalletje. Zo vlug als zij kan loopt zij richting het stalletje. Eenmaal aangekomen bij het 

stalletje ziet zij haar zoek geraakte lammetje vlakbij een bedje van stro met daarop een baby, 

de baby wordt door het lammetje Heerl’k warm gehouden. Het herderinnetje geeft haar 

laatste en 4e lichtje aan de baby en het lammetje waar zij naar op zoek was. Zo heeft zij haar 

opdracht opgedragen door Abdon, op zoek en het vinden van het zoek geraakte lammetje 

eindelijk volbracht.  

Na afloop van deze Heerl’k Winterfeest 2022 “samen op zoek” editie konden de aanwezigen, op de klanken van het 

meegereisde draaiorgel bij een hartverwarmend houtvuur onder het genot van warme chocomel of overheerlijke 

glühwein gezellig met elkaar napraten.  

 

Stichting Heerl’k Heerle bedankt alle vrijwilligers en medewerkers van Heerl’k Winterfeest 

2022 voor hun medewerking, zonder deze vrijwilligers en medewerkers uit ons Heerl’k dorp 

Heerle had dit niet mogelijk geweest! 

Heerl’k Winterfeest 2022 is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met Boerderij 

winkel Luijsterburg en Cultuur verbindt Roosendaal.  

Wil je het uitgebreide verhaal van de tocht lezen? kijk dan op onze website 

www.heerlkheerle.nl Hier vind je ook alle foto’s terug. 
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ONS HEERL’K DORP ÉREL 
Peer en Leo van Timmerman Dogge hebben volgens de trilogie van “Rommetom de tore” nog meer meegemaakt wat ik u 

als lezers van deze nieuwsbrief niet wil onthouden. Deze verhalen zijn eerder gepubliceerd in “Biet bij bietje”” jaarboek 

2005 van Heemkundekring Halchterth. Overgenomen met toestemming van de auteur Frans Nefs. De letter H wordt in 

West-Brabant (meestal) niet uitgesproken aan het begin van een woord of lettergreep, hij is hier wel geschreven omwille 

van een duidelijker woordbeeld. 

 

De Bonnet  

Peer en Leo van Timmerman Dogge ware allebei misdienaar. Elke morge diende ze de eerste mis, want zullie woonde ’t 

dichtste bij de kerk. De latere misse ware vor de misdienaars die wá wijer weg woonde, want dei gie dan gelijk deur naor 

school. Nou is ’t bekend dá Joosje Pek altij al veul aondacht besteedde aon de manne op ’t oksaol en ’t jonkvolk op de 

trapkes van ’t altaor. 

Dá duveltje wies altij op de gevoeligst plekke te infiltrere. Op ’t oksaol zate te gewoon te kaorte onder de preek van 

meneer pestoor en onder ’t zing stonge ze zelfs te vuiste mee luciferstekskes, om wie t’r uit de kerk ’t eerste rondje moes 

betale bij Dogge in ’t café. Op de misdienaerkes á Joosje Pek nog nie zo veul vat, mar hij vorderde gestaog. Suuske van 

Meel waor al’s deur de koster gesnapt, toen tie van de miswijn proefde. Kiske artels á bij de koster in d’n hof errebezies 

gejat. Hij aor ze onder zijn bloes verstoke. De koster zag ’t en vroog; “Wá doede gij hier in mijnen hof?” “ik waar m’ne 

tamme ekster kwijt….en nou zat ie toch in jouwen hof, koster. Kek, ik’ eb ‘m onder m’n bloes gestoke, anders gaot ie d’r 

wir van deur denk’k.” 

“O, dan is ’t goed,” zee de koster en kneep ’s goed in de bult van Kiske z’n bloes, zodat ’t sap d’r uit perste. “Ga dan nou 

mar tege oew moeder zegge dat oewen ekster bloeit. Voruit, naor huis nou! En vergit ’t nie te biechte vor dá ge wir op ’t 

altaor ga zite mee al die zonde.” En nou ging de aondacht van Joosje Pek wir naor Peer en Leo. 

 

Gij durf nie meneer pestoor op z’n bonnet te late gaon zitte.” Zee Leo tege Peere. “Waorom motte gij mijn altij op zitte 

stoke?” vroeg Peer. “Doe zelf mar ’s keer flienk!” “Dá k’t nie durf zeker,” zee Leo, “mar ik denk dá gij ’t lef nie et.” Dá liet 

Peer á wir nie over z’n kamt gaon. D’r wier n plan gesmeed en de rolle wiere verdeeld en zo gebeurde ‘t. 

Mee de ‘mis mee drie here’ die vor ’n rijde boerebruiloft wier opedroge, ginge de priesters mee de Gloria 

geloof ik altij op de drie stoele zitte. De misdienaer moest dan eerst de Bonnet wegpakke en dan de achterste 

slip van ’t kazuifel van de pestoor over ’t stoelleuninkske hange, zodat ‘r gin kreukels in zouwe komme. Dan 

wier de Bonnet aongegeve, want die moest de pestoor dan even opzette, zolang tie daor zou zitte. 

 

Daor kwame de drie here plechtig naor de stoeltjes gelope, bleve staon en draaide d’r eige tegelijk om. Wachtten effekes 

om de misdienaer de gelegenheid te geve omde Bonnet weg te haole en ginge dan gelijk zitte. De misdienaer achter de 

stoel pakte dan gauw mee twee hande de kazuivelslip en begeleide die mee een sierlijke beweging over de stoelleuning. 

’t Krakte ammaol toen de pestoor z’n Bonnetje plette. Hij kreeg alle kleure van de regeboog en schoot in ’n hoestbui. De 

jongste kapelaon proestte ’t uit, want die á deur wat er waar gebeurd. De koster kwam te hulp om de Bonnet –die 

schoorvoetend tevoorschijn wier gehaold- wir wá te fatsoenere. Leo die aar ’t nie mir en Peer á zo vor kroot deur kunne 

gaon. ’t Ergste waar, dat de vaoder van de bruidegom in de lach schoot en d’r ni emir uit kwam. Wá schaotterde die vent. 

En ’t work aonstekelijk. De pestoor kwam overend, liet ’t koor uitscheie ee zinge en sprook de beminnede gelovige toe; 

“Als gij wilt dat dit huwelijk geldig is, dan zulde nou wat meer eerbied moete tone”. Dat hielp. 

 

’t Speerde ’r ‘nog-al-nie’n bietje’ , toen ze na de mis in de sacrestie kwame . wat haolde de pestoor uit naor Leo. Hij wies 

wel dá dá de opstoker zou zijn gewiest. ’n Flienke tets tege z’n ore á tie zo te pakke en tege Peere zee tie dat ie eerst te 

biechte moes gaon, vor dat ie wir ‘ne mis mocht diene. De pestoor docht; ”dan zá ‘k ‘m daor z’n ores 

nog wel eve wasse. 

HEERL’K SINT MAARTEN 
Zondagavond 11 november, tijdens Heerl’k Sint Maarten hebben de vrolijke pieten weer ons dorp 

bezocht en weer veel kinderhandjes gevuld met lekkers. Iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft heel hartelijk dank.
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WINNAAR PUZZEL #17  
De winnaar van puzzel # 17 is 

Jack Maurer. 

Hij heeft een waardebon ontvangen 

van EeterieD3. 

Jack van harte gefeliciteerd!  

 

Heerl’k Oranje op Koningsdag 27 april 

2023, wordt onze eerstvolgende 

activiteit. Wat er die dag te doen is in 

Heerle blijft nog even een verrassing. 

Meer informatie volgt tegen die tijd. 

 

 

 

PRIJSVRAAG #18 
Deze keer hebben we weer een woordzoeker als prijsvraag. Streep de woorden door die vermeld zijn en met de  

Overgebleven letters maak je de oplossing. De oplossing mag zoals gewoonlijk op een briefje (o.v.v. oplossing #18, 

bus bij Lia Mathijssen (Herelsestraat 134.  

Of mag gemaild worden naar info@heerlkheerle.nl (o.v.v. oplossing #18 en je naam en telefoonnummer). 

  

      27 april….        28 mei….          14 juni    28,29 en 30 juni         9 juli                   31 okt.             11 nov.           9 dec. 

 

Heerl'k Fietsen Heerl'k Fietsen 
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