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Deze maand neem ik het schrijven van dit artikel
voor 'n keertje over van Riny v.d.Hurk en ik heb
meteen goed nieuws te melden, want ik kan u

mededelen dat Mariette Hijl op proef is
aangeschoven bij de redactie en de eerste
kennismaking is volgens mij voor beide partijen
goed verlopen, ook al waren er technisch nog al wat

problemen zo'n eerste keer na de vakantie, maar
ja, alles kwam weer goed en er ligt weer een Heise
Krant voor u.

Ook deze keer weer vol feitjes en
wetenswaardigheden, mededelingen van uit de
kerk, de KBO en SCMH, oproepen van

verschillende paÉijen om lekker te komen sporten,
de vraag aan u om kandidaten op te geven voor de
Heise Onderscheiding, 'n kleurplaat, 'n puzzel en
nog veel meer.
Veel leesplezier, Anton van der hall.

Inleverdatum 18 okt., verschijndatum 29 okt.

dankbetuiging
De bloemen, kaaften en bezoekjes die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Hei's Archief
Rabo Glubsupport
De actie RABO CLUBSUPPORT loopt nog tot en
met 27 september. U kunt dus nog enkele dagen
uw stem uitbrengen!
Ook dit jaar doet het Hei's Archief weer mee, net
zoals veel Heise verenigingen. ledere stem brengt
geld op voor uw favoriete club of instelling. U kunt

op

uw

stem uitbrengen
drie verschillende
verenigingen.
Het Hei's Archief heeft geen structurele inkomsten
en is dus erg blij met uw stem. U moet wel lid zijn
van de Rabobank om te kunnen stemmen. Het is
niet voldoende als u een rekening bij deze bank
hebt. Maar dat kunt u misschien nog regelen vóór
27 september 2022. Het lidmaatschap van de
Rabobank is gratis.
Mogen we op uw stem rekenen? Stemmen kan in
de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport.
RABO CLUBSUPPPORT: goed voor jouw club &
geweldig voor de samenleving.

Martien van de Graaf

Melding of klacht doorgeven aan

hebben ontzettend veel steun gegeven.
Onze dank is niet in woorden samen te vatten. Het
was hartverurrarmend.

Servlcedesk gemêentê Meierljstad:

tel.: 14 0413 (09:00-17:00uur) of
vla www.meieriistad.nl of
via MiinGemeente aDD

Hanny van de Graaf
Leon, Miranda, Sten en Noud
Charlotte en Mariska
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Stuur uw mail naar

Heise_krant@hotmai L com
Redactie:
Anton van der Hall
Riny van den Hurk

Maria Braam
Wim van Lieshout
Willem van Hoof

Redactieadres en
klachtenbezorging

Advertenties en
abonnementen

Wim van Lieshout
Ericastraat 35a
5464TR Mariaheide
0413 342852

Willem van Hoof

06 47042860
wavanhoof@ziggo.nl

Rekeningnummer NL14 RABO 0131 9073 87
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De Krelrel
Veghelse lntersport Tenniskampioenschappen
Succesvoi toernooi, met bijzoncjer mooi weer.
Van 29 augustus llm ll september 2022ziin op het
park van Tennis & Padel de Krekel de wedstrijden

gespeeld van

de Veghelse INTERSPORT
Tenniskampioenschappen, met ook dit jaar als
hoofdsponsor I ntersport Superstore Uden.
Wat hebben we geboft met het weer. Heerlijke
temperaturen om te tennissen met alleen tijdens de
halve finales op zaterdag een bui.

bespannen. Halveruuege ons tennistoernooi vonden
ook nog de Knuvers Padelkampioenschappen
plaats. Kortom, het was een gezellige drukte op het
park van Tennis & Padel de Krekel in Mariaheide.
We willen dan ook alle sponsoren van harte
bedanken om dit toernooi mede tot een succes te
maken. Maar zeker ook alle vrijwilligers die op
J-'.
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het toernooi. Dikke pluim voor jullie allemaal!
We hopen dan ook van harte dat we iedereen: alle
deelnemers, sponsoren en vrijwilligers volgend jaar
weer mogen begroeten tijdens de Veghelse
I NTERSPORT tenniskampioenschappen 2023 van
maandag 21 augustus t/m zondag 3 september
2023. Noteer deze data meteen in je agenda!
Volg ons op facebook: Veghelse
Tenniskampioenschappen

Op zondag werden de finales gespeeld tijdens een
stralende
dag. Mooier konden we het niet wensen. ln deze
twee weken werden mooie wedstrijden gespeeld,

spannend

en sportief. Wat eindigde in

14

finalewedstrijden op zondag 11 september; 3
enkelpartijen en 11 dubbelpartijen vol passie en
strijd. Tijdens deze dag werd de winnaar bekend

gemaakt van het fotospel met diverse oud
tennissers en het te raden aantal cm die gebruikt

waren tijdens het bespannen van de rackets door
lntersport gedurende het toernooi. Ook was er nog
een loterij met verrassende prijzen. Alle finalisten
kregen nog een cadeaubon van onze hoofdsponsor
lntersport en een mooie bloem, met dank aan
bloemenzaak van Schie. Alle winnaars genieten
een jaar lang van de titel: Veghelse INTERSPORT

Tenniskampioen

2022 en natuurlijk van

onsterfelijke roem.
Tijdens het toernooi kon men genieten van heerlijke
soep van de Reiger, friet en hamburgers van Van
Rijsingen en onze zelfgemaakte hapjes. lntersport

Te huur:

4300 m2 weiland in
Mogelijkheid

voor

het
beregening.

buitengebied.

Elektriciteit

+

waterput aanwezig.
Tel 06-55191942

Te koop:
4 grote skelters prijs.n.o.t.k

Tel 06 252 216 28

Heise Onderscheiding
2022, Wie o wie?
Bij het schrijven van dit stukje is het nog volop
zomer en we zitten midden in de grote vakantie.
Toch is het nog maar een paar maanden en het
nieuwe jaar kondigt zich langzaamaan weer aan.
"Time flies", pleegt men dan te zeggen.
Twee jaar heeft er geen fysieke Nieuwjaarsreceptie
in d'n Brak kunnen plaatsvinden. Waarschijnlijk zal
men komende Nieuwjaarsdag elkaar weer alle
goeds kunnen toewensen
het Dorpshuis.
nieuwe
coronavariant
Tenminste... wanneer een
gooit.
geen roet in het eten
Maar daar gaan we
vooralsnog niet vanuit!
Tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst zal wederom
een verdienstelijke vrijwilliger uit ons dorp in het
zonnetje worden gezet. De voorzitter van Stichting
Dorpshuis Mariaheide zal dan de bijbehorende
versierselen opspelden bij... Ja, bij wie? We wordt
de volgende 'Keivan de Hei'?
Dat kunt u allen mee bepalen. Als vereniging,
stichting, instantie of als op persoonlijke titel kunt u
inwoners (m/v) voor deze onderscheiding
voordragen. Kt1k eens goed rond binnen uw

kunnen namen worden ingediend. Ook

op
persoonlijke titel kan men namen van personen bij

de

doen. De komende maanden komen we middels de
Heise Krant nog een paar keer bij u terug met meer
Voordraehtcommissie rekent
informatie.
wederom op uw enthousiast meedenken, zoals
reeds vele jaren het geval is.

De

Toelichting voor nieuwe inwoners.
Sinds 1990 wordt de Heise Onderscheiding aan
een inwoner/inwoonster toegekend, die zich op
uitzonderlijke wijze heeft ingezet of verdienstelijk
heeft gemaakt voor de gemeenschap van
Mariaheide. Dus niet specifiek voor één vereniging,
stichting, instantie of organisatie, maar op velerlei
gebied. lnmiddels dragen alvelen het b'tjbehorende
speldje met trots op hun revers. Dit impliceert dat
ons dorp bulkt van vrijwilligers, want die komen
aanmerking voor deze
vaak als eersten
onderscheiding. De organisatie van deze activiteit
is in handen van Stichting Dorpshuis Mariaheide.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Dorpshuis D'n
Brak, steevast op 1 januari, wordt de betreffende
persoon in het zonnetje gezet.
Een 5-tal personen is bereid gevonden om jaarlijks
één persoon 'namens de Heise gemeenschap'voor
deze onderscheiding bij de Stichting te nomineren.
Bij deze commissie, die onafhankelijk van de
Stichting functioneert, kunnen vanuit Mariaheide
personen voor deze 'blijk van waardering' worden
voorgedragen. Niet alleen vanuit verenigingen, etc.
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organisatie, of daarbuiten, wie volgens u in
aanmerking zou moeten komen voor deze mooie
'blijk van waardering'. Maak uw voordrachten
kenbaar bij de 'Commissie van Dienst', die door
Stichting Dorpshuis Mariaheide wederom is
gevraagd een voordracht namens 'Mariaheide' te

commissie kenbaar maken.

binnengekomen nominaties maakt de commissie
een unanieme keuze, die wordt doorgegeven aan
Stichting. Via mariaheide.nl wordt de
toekomstige decorandus op 31 december bekend
gemaakt, waarna op nieuwjaarsdag de huldiging
plaatsvindt tijdens de nieuwjaarsreceptie.
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Rikken in de kantine seizoen 2022-2023

ln seizoen 2022-2023 worden er door de
u.pportersclu b weer rikavo nden georga lseerd.
I avonden, iedere 3e maandag van de maand,
n

s

aanvang 20.00 uur.
lnschrijfgeld is € 2,50 per avond, waarvoor u een
kop koffie krijgt en er zijn prijzen.
Degenen die 6 van de 8 avonden geweest zijn,

dingen bovendien mee naar

1 van de 3

hoofdprijzen.

Het zijn gezellige kaartavonden en
geen uitblinker te zijn in rikken.

je hoeft echt

De avonden z'rjn:
Maandag 19 september

Maandag 24 okl (4e maandag ivm AEDcursus)
Maandag 21 november
Maandag 19 december
Maandag 16 januari (1923)
Maandag 27 lebr (1923 4e maandag ivm
carnaval)
Maandag 20 maart (1923)
Maandag 17 april (1923)
(het is één maandag meer dan andere jaren)
Namens de supportersvereniging
van SCMH:
Marie-José van de Graaf

SCMH

Yan der Zanden
t?r..rannr.niarfan
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Voor al uw:
- Tuinaanleg
- Tuinonderhoud
- Tuinadvies
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Van der Zanden Croenprojecten
Riny van der Zanden
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JASPER VISSERS
PC/Laptop heri nstal latie's

Website op maat

Systeem op maat

Hosting

Upgraden oude computer

Verloren bestanden terughalen

$oftware herinstalleren

Virus verwijderen

Neem contact op via: 06 52 38 20 88

of bezoek onze website op wwwjaspervissers.nl
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Tussen Veghel en Uden, midden in
het groen, is een plek speciaal voor
kinderen. Binnen kunnen ze eindeloos spelen, lachend van plezier.
Buiten kunnen ze genieten van de
natuur; lammetjes, een vlinder,
bloemetjes in de wei.
Kinderopvang t Klavertje is de naam
van deze plek. Kom gerust eens
langs voor een
ken n ism a ki n gsgesprek
!
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info@kinder0pv anctklavertie-nl
ki n d eropva n gtklavertje. n I

ICBO lVÍaríaheíde
BELÀNGE NVEREI.{IGING VAN SENIOREN

Voonitter:
Dhr. Mart v. Goor
Huigenbosstraat 2
Tet. 364650 (06 10387006)
m a rt. v a n g oo r@z i g g o. n I

Ledenadministratie:
Mevr. Herma Dortmans
ErÍcastraat 26
Tel. A6 15608403
he

rm ado rtm an s@g m a i l. co

m

Penningmeester:
Mevr. Marie-José van de Graaf
Struikhei 16
Tel. 341350
cvd.graaf@home.nl

fmikkers@home.nl

Secretariaat:
Mevr. Maria Braam
Zwijsenhof 65
Tet. 06 20370441

Medebestuursleden:
Mevr. Thea Hermes
Dhr, Joep Vanthoor
Dhr. Pieterv.d. Berg

Ouderenadviseur:
Dhr. Frans Mikkers
Mr. Schendelerstraat 1 7
Te1.362470

kbom ari ah e ide@g m ai l. com

Agenda voor de maand oktober
Kijk ook op onze website

KBO-Mariaheide.nl
Nieuwe leden
Wim van Lieshout, Ericastraat 35a
Mariska van Lieshout, Ericastraat 35a
Hennie van Zoggel, Eikenwal 8
Yvonne van Zoggel-Verhoeven, Eikenwal 8
Manuela Feig , Ringoven 75
Gerda Derikx-Verkuijlen, Huigenbosstraat 6
Hetty van den Brak, Struikhei 18
Henriètte Smulders-Megens, Steenovenstr. 1 5

ervaren spelers hielpen de mensen die het spel
nog niet kenden. Hierdoor kon men zich natuurlijk
voor een eerste keer nog niet altijd even strikt aan
de regels houden, maar dat zalzeker in de
toekomst steeds beter gaan.
Het doel was vooral een gezellige avond samen
en dat is zeker gelukt.
Er werden 3 rondes gespeeld waarbij iedere ronde
gewisseld werd, waar uiteíndelijk 3 winnaars uit
kwamen.

Kienen
Op 4 oktober is er weer kienen vanaf 14.0A uur in
D'n Brak.

Feestdag tbv 60 jaar bestaan
Op zaterdag í 5 oktober vieren we ons 60 jaar
bestaan. De viering zal plaatsvinden middels een
middag- en een avondprogramma. Velen hebben
zich al opgegeven maar helaas er is nog
voldoende plaats, Je bent welkom op zowel de
middag als de avond, Je hoeft geen keuze te
maken maar geef je wel op zodat het bestuur weet
hoeveel personen er komen en geniet van deze
viering van het 60 jaar bestaan van onze KBO.

Keezen
De eerste keez avond in de Brak is een groot
succes geweest. Met maar liefs 32 mensen, dus 8
tafels, was het een heel gezellige avond. De

Een geslaagde avond en er zijn nu al veel
opgaves voor 13 oktober en 10 november

Hierbij bedanken we René van de Berg die voor
ons, belangeloos, de keez-borden voor de KBO
gemaakt heeft.

lnternationale dag van de ouderen
De internationale dag van de ouderen,
georganiseerd door KBO afdeling Sint Servatius
Erp tbv alle KBO leden van de oorspronkelijke
kring Veghel, vindt plaats op maandag 10 oktober
om 19.30 uur in Ter Aa te Erp.
Het kwartjesvolk zaldeze avond verzorgen,
De entreeprijs bedraagd € 9.-.
Een beperkt aantal kaarten zijn hiervoor
beschikbaar bij voozitter Mart van Goor. Ben er
dus snel bij.

Heise Krant-u itstapj e 2022
Het Alzheimercafé

ln Uden op 18 oktober:
Veghel:

Uden:
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Middegaal 25
5461 XB Veghel

lJard
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Rooijsestraat 32
5401 AT Uden

Vrij entree
Begin programma: 19.30 uur
Café open: 19.00 uur
einde programma: 21.30 uur
Mensen mêt dementie aan het woord
Hoe is het om de diagnose te horen, wat ging er aan
vooraf, hoe moet je verder? Je toekomst ziet er
definitief anders uit, ook voor de mensen in je
omgeving. Er volgen periodes van onzekerheid ,
van het is niet waar, boosheid en verdriet. Mensen
met dementie vertellen openhartig hoe dit proces bij

hen verlopen is en hoe het hen lukte de draad van
het leven weer op te pakken.
n g,senisren,, i n Uden
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C1D1E en
overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen
hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 16
september, 21 oktober en vervolgens eens per
maand bij De E27 Lichtfabriek, Frontstraat 2.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het
landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616, Zelf
een datum reserveren kan via de
website : www. goed kopekeu ri n gen. n l. De artsen
waar wij mee samenwerken zijn aangesloten bij
het ZorgDomein.

Goed kope rijbewijskeuri

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch €
45,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bii de
locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een
Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de
Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een
aantalweken duren voordat u de papieren die de
arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het
CBR (per post of via de mail).

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van
harte welkom.

Het jaarlijkse uitstapje voor de vrijwilligers van de
Heise Kant bleef dit keer dicht bij huis. ln d'n Brak
begon de activiteit met koffie/thee, uiteraard met
een stukje cake, waarna er een jeu de bouletoernooitje volgde. Op 6 banen met 24 deelnemers
werd op het scherpst van de snede gestreden voor
de nodige punten. Allen waren er op gebrand om
Harrie Ketelaars te onttronen. Die was bijde vorige
jeu de boules-wedstrijd als winnaar uit de bus
gekomen. Dit lukte, daar Harrie in de grote
middenmoot eindigde. De wedstrijd bestond op
papier uit 5 rondes, plus een eventuele 6e reserve
ronde, maar door alle gezelligheid kwam men niet
verder dan 2 rondes. Genoemde gezelligheid voert
bij de Heise krant-bijeenkomst meestal wel de
boventoon. Na de 2 gespeelde rondes eindigden 5
personen met 4 punten. Het behaalde saldo zou
derhalve de doorslag gaan geven. Spanning ten
top! Na alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld
te h.ebben, eindigde Riny van den Hurk, met plus
13, op de eerste plaats. Proficiat. Tweede met plus
12 werd Annie Jonkers. De derde plaats was voor
Joke van der Burgt met plus 11. Vierde en vijfde
werden respectievelijk Anita van Hoof en Joep
Vanthoor met plus 6 en plus 5. De niet-aanwezige
poedelprijs ging naar Anton van der Hall met 0
punten en een saldo van min 12. Hij werd op de
voet gevolgd door Willem van Hoof met eveneens
0 punten en een saldo van min 11. Bij de plussen
werd de hoofdmoot gevormd door de dames; bij de
minnen waren de hoofdrollen weggelegd voor de
heren!

Na deze sportieve activiteit konden de vrijwilligers
aanschuiven voor een goede barbecue. Deze liet
zich goed smaken en met de b'tjkomende drankjes
volgden al snel de meest sterke, en minder sterke,
verhalen. Zoals reeds eerder gememoreerd stond
de gezelligheid weer hoog in het vaandel!

Aan alle gezelligheid kwam uiteindelijk toch een
einde en met een tevreden gevoel keerde eenieder
huiswaarts. Heel veel dank aan Maria en Pieter
voor de geweldige ontvangst in d'n Brak.
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De Krekel
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Beste inwoners van Mariaheide
Op 27 juni werd in dorpshuis D'n Brak de 51e
Dorpsraad
openbare vergadering van
gehouden. Op deze avond presenteerden wij de
uitkomsten van het Leefbaarheidsonderzoek. Om
die voor iedereen openbaar te maken, ziin ze
inmiddels op de website geplaatst. Het document is
te groot om hier te publiceren. U kunt de hele
analyse vinden bij www.mariaheide.nl/openbarevergaderingen.
Wat viel op in het onderzoek
Mariaheide is een langdurige thuisbasis voor veel
inwoners, het is goed toeven in Mariaheide ! Maar
liefst 87 o/o yàtl de deelnemers aan het onderzoek
wil in de toekomst in Mariaheide blijven wonen. Dit
zien we terug in alle leeftijdsgroepen van de
deelnemers. Goed nieuws dus. We hopen dat de
jonge generatie laat zien zich betrokken te voelen
bij buurt en dorp.

de

Leefbaarheidsonderzoek is een grote
betrokkenheid van onze burgers gebleken. Velen
hebben de enquête ingevuld en we gaan met de
uitkomsten ook echt aan de slag als Dorpsraad. De
energie die u en wijerin hebben gestoken moet ook
iets opleveren. Natuurlijk kan niet alles tegelijk en
vraagt het om goede stappenplannen. We geven
een eerste prioriteit aan het thema verkeer en
veiligheid. Zowel in de Pastoor van Haarenstraat
als in de wijken.
Wilt u ook iets betekenen voor uw omgeving? En
vindt u het ook een uitdaging om de schouders
eronder te zetten? Dan nodigen wij u uit om met
onze Dorpsraad samen te gaan werken. Dat kan op
vele manieren. We ztJn op veel verschillende
terreinen actief en kunnen nog enthousiastelingen
gebruiken. Komt u onze werkgroep versterken?
Neem contact op met onze vootzitter Henri v
Zeeland of met een van de Dorpsraadleden. Onze
gegevens vindt u op de site www.mariaheide.nl
onder het kopje 'Dorpsraad Leden Dorpsraad'.
Ook op ons maandelijks inloopspreekuur bent u
welkom voor een kop koffie en kennismaking.
Wij hopen op veel reacties!

Uit het

ROCKING SIXTIES'

AANVANG 74.30 UUR, ENTREE GRATIS

ZONDAG 30 OKTOBER
LIVE MUZIEK VAN:

''TOFFO
AANVANG 74.30 UUR, ENTREE GRATIS

ZATERDAG 3 DECEMBER
LIVE MUZIEK VAN:

FATBURGER
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Doelstelling: Het bewaren en toegankelijk maken van
h istorisc he e n heem ku nd ge zaken betreffen de het kerkdorp
Mariaheide.
i

Hei's Archief

Correspondentieadres: Struikhei 1 0, 5464VW Mariaheide.
:06-10549038
: heisarchief@ziggo.nl
: https://www.facebook.com/heisarchief
: https://mariaheide.nl/3628/heis-archief

Telefoon
E-mail adres
Facebook
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Tijdens ons ondezoek naar de oude boerderijen en huizen op Duifhuis, ontdekten we dat op de
Kadasterkaart uit 1832 op de Torenweg, in de buurt van de Leigraaf, een huis met het adres Duifhuis 9
stond, dat in 1870 was verdwenen. Dat wekte uiteraard onze nieuwsgierigheid. Het kostte enig speurwerk,
maar uiteindelijk hebben we de laatste bewoners kunnen achterhalen. Dat zijn Willem van den Heuvel (17961360) en Petronella van Dijk (1794-1868) en hun twee zoontjes Leonardus en Joannes. Willem en Petronella
hebben enige tijd de woning gedeeld met Arnoldus (Aart) van den Heuvel (1765-1830) die getrouwd is met
Maria van der Heijden (1779-1827).
Maria is een dochter van Marten van der Heijden die
naast de 'verdwenen' woning op Duifhuis 10 woont.
Aart en Maria van den Heuvel krijgen zes kinderen,
waarvan er één nog geen maand oud wordt. Op 20
januari 1827 overlydt Maria. Aartvan den Heuvelen zijn
kinderen verlaten dan de woning. Willem van den
Heuvel en zijn gezin blijven er nog wonen tot 6 maart
1830, daarna verhuizen ztj naar Boekel. Vervolgens
wordt het huis tussen 1832 en 1839 afgebroken. Het
perceel waarop het huis stond wordt samengevoegd
,t
met omliggende weilanden en krijgt in de loop der tijd i;.
veel verschillende eigenaren, waaronder de Heise
pastoor Van Haaren

l"

Hiernaast: de kadasterkaart uft 1832, waarop bij de pijl
het 'verdwenen' huis van Aart van den Heuvel is
ingetekend. Links hieruan het huis van Marten van der
Heijden, tegenwoordig staat hier een huis met het adres
Torenweg 3.

Op Duifhuis 10, tegenwoordig Torenweg 3, woonde dus Marten van der Heijden getrouwd met Johanna
Maria (Marie) Claassen. Marten en Marie krijgen tenminste vier kinderen. Gerard, Ardina, Nicolaas en Maria.
Na het overlijden van Marten in 1812, wordt zoon Gerard, die ook
Geurt wordt genoemd, de nieuwe eigenaar van de woning. Gerard
is getrouwd met Johanna Maria (Jennemie) van Zeeland. Gerard en
Jennemie krijgen voor zover bekend geen kinderen.
Gerard sterft in 1845. Jennemie overlijdt op 4 januari 1850, vlak
nadat de woning op Duifhuis 10 is verkocht voor 750 gulden aan
Martinus van den Heuvel, een neef van Gerard en Jennemie en een
zoon van Aart en Maria van den Heuvel-van der Heijden.

Hiernaast: een foto van de oude boerderij aan de Torenweg 3.
Martinus van den Heuvel verkoopt het huis in 1851 alweer aan
Johannes (Jan) van Boxtel (1814-1885) die getrouwd is met
Antonetta van Erp (1820-1862). Jan en Antonetta van Boxtel
hebben acht kinderen. Eén kind overlijdt ruim een maand na haar
geboorte. ln 1886 trouwt hun oudste dochter Ardina (1848-1890)
met (Johannes) Theodorus van de Voort (1847-1923).

Ardina erft de ouderlijke boerderijen gaat er met haar man wonen.
Ze krijgen een zoon, Johannes, maar in 1890 overlijdt Ardina in
het kraambed van hun tweede, doodgeboren, kind.
Daarna trouwt Theodorus van de Voort met een jongere zus van
Ardina, Maria (Mieke) van Boxtel. Theodorus krijgt met Mieke nog
dr"ie kinderen: ,Ardina, Jacobus en .a.ntonetta. .a.ntonetta ot-rerlijdt
echter al na twee dagen.
Ardina (1898-1965) en Jacobus (9A2-1988) moeten in 1930
'spiereke'trekken om te bepalen wie in de ouderlijke boerderij mag
wonen. Ardina trekt letterlijk aan het langste eind en erft de
boerderij. Ze trouwt op 18 mei 1931 met Petrus Martinus (Ties)
van Lankvelt (1898-1977).Ze krijgen negen kinderen, vierjongens
en vijf meisjes. Drie jongens overlijden binnen enkele weken na
hun geboorte.

Hiernaast: Ties van Lankvelt en Ardina van de Voort op hun
trouwfoto uit 1931.

ln 1960 trouwt dochter Annie met Theo
van Berloo. Annie gaat met Theo op de
boerderij wonen. Ze krijgen drie zonen:
Marjo, Twan en Arie. De ouders van
Annie en haar enige broer, Piet, blijven
bij de familie van Berloo inwonen. ln
1965 overlijdt Ardina van Lankvelt. Haar
man Ties hertrouwt en verhuist naar
Nistelrode, waar hij in 1977 is overleden.

Hiernaast: Theo en Annie van Berloovan Lankvelt.
Rond die tijd laten Annie en Theo
een nieuw huis bouwen. Als dat
klaar is, wordt de oude boerderij
afgebroken. Theo van Berloo is na
zijn huwelijk nog acht jaarwerkzaam
als metselaar, maaí neemt daarna
ztjn
boerenbedrijf
schoonvader Ties van Lankvelt
richt zich
de
over.
varkensfokkerij.

het

Hij

van
op

Hiernaast: Arie van Berloo en ziin
gezin voor het huis die Theo en
Annie van Berloo lieten bouwen.
Zoon Arie van Berloo neemt in 2006
het bedrijf van zijn ouders over,
Annie en Theo verhuizen dan naar
de Hoge Dries in Mariaheide. Theo
van Berloo overlijdt in2017.

Arie heeft zich de laatste tien
jaar toegelegd op het fokken

-

van varkens, maar is nu bezig
om het bedrijf af te bouwen.
De stallen worden geslooPt
en het bedrijf zal beëindigd

worden. Samen met zin
vrouw Anneke maakt hij
n

ieuwe toekomstplannen.

Hiernaast: een luchtfoto van
het bedrijf van Arie van
Berloo.

Jacobus (Jan) van de Voort trok dus in 1930 aan het kortste 'spiereke', maar hij verlaat Duifhuis niet.
Tegenover de boerderij van zin ouders bouwt hU in 1932 een nieuwe boerderij.
ln datzelfde jaar trouwt Jan met Theodora (Dorke) Bevers uit Nistelrode. Jan en Dorke krijgen zeven
kinderen, drie dochters en vier zonen.
Moeder Mieke van de Voort-van Boxtel
(1859-1947) komt bij hen inwonen.

Hiernaast: een bouwtekening van de
boerder$ die Jan van de Voort liet bouwen in
1932.

ln 1944 bereikt het oorlogsgeweld Duifhuis.
Op 22 september 1944 proberen Duitse
eenheden de oprukkende geallieerden tegen
houden. Dat gaat gepaard met
beschietingen over en weer. Verschillende
boerderijen worden in brand geschoten en de
familie van de Voort zoekt dekking in hun
schuilkelder.

te

Jongste zoon Martien ('t Jungske) haalt later herinneringen op aan de gebeurtenissen.
'Het hele gezin vluchtte in de schuilkelder: een kuil met daarover boomstammen en takken. Er brak een
gevecht uit tussen de Duitsers en de Engelsen. 't Jungske was vijf jaar. Toch weet hij nog dat er een soldaat
in de schuilkelder kwam. Hij legde zijn vinger op zijn mond, ten teken dat ze zich stil moesten houden. Na
enige tijd hield het schieten op. De boerderij stond in brand. Toen iedereen weer tevoorschijn durfde komen,
was het avond , de maan scheen helder. Een Rode Kruiswagen kwam lijken ophalen. Dat beeld zal 't
Jungske nooit vergeten. Van het dode lichaam in een groen uniform, op de groene jeep met het rode kruis.
Achter de boerderlj stond nog een schuur met een dak van stro. De boerderij was helemaal afgebrand, de
schuur stond er nog. Daarin de hoge kar en
het paardentuig. Het gezin met zeven
kinderen klom op de kar en trok in de
manesch$n over zandpaden naar een grote
oude boerderij in Nistelrode, het ouderlijk huis
van Dorke.'

Het gezin van de Voort zal een jaar in
Nistelrode blijven. Naast de afgebrande
boerderij wordt een noodwoning gebouwd,
waarin Jan van de Voort en zijn familie tot
1952 wonen.

Hiernaast: de herbouwde boerderij in 1970.

Hiernaast: het gezin van Jan en
Dorke van de Voort-Bevers in
1969. Staand vlnr:
An n ie-T o n n ie- M a rtie n-G rardTheo-Diny. Ziftend vlnr: Jan, vader
Jan en moeder Dorke.

Als de afgebrande boerderij

is

herbouwd, blijft de noodwoning in
gebruik. Verschillende stellen
wonen er tijdelijk en ook dochter
An gaat er wonen. ln 1970 verhuist
An met haar man naar een andere
woning. De noodwoning wordt
verbouwd tot een volwaardige
bungalow, waarna een andere
dochter van Jan en Dorke, Diny, er
met haar man Harry van den Berg
gaat wonen. De bungalow krijgt
het adres Torenweg 2.

Hiernaast:

de tot bungalow verbouwde

noodwoning aan de Torenweg 2.
Dorke van de Voort overlijdt in 1970 en vanaf

dat moment wonen haar man Jan en zijn
ongetrouwde zonen Grard, Theo en Martien
in de boerderij. Martien trouwt in 1975 en
verlaat dan de boerderij. Na het overlijden
van hun vader Jan in 1988, zetten Grard en
Theo het boerenbedr'ljf voort.
Als ook Grard en Theo zijn overleden, wordt
de boerderij in 1999 verkocht aan Jurgen en
Esther Driessen, die er een pension- en
sportstal voor paarden beginnen, 'Stal de
Toren'. Er wordt les gegeven en getraind
voor de dressuur- en de springsport.
Hiervoor worden paardenstallen en een buitenbak gebouwd. ln 2006 wordt een binnenmanege aangelegd
en wordt het aantal stallen uitgebreid. ln 2012 volgt een verbouwing van de boerderij en wordt het
woongedeelte uitgebreid. Tegenwoordig is 2i3 van de boerderij in gebruik als woning en 1/3 als kantoor.

de

familie
Hiernaast:
Driessen voor hun manege:
vlnr: Esther, Jurgen, lmke
en Thomas.

,E

Het uitgebreide verhaal van
Martien van de Voort over
de laatste oorlogsdagen en
andere gebeurtenissen op
Duifhuis kunt u vinden in het

boek 'Mariaheide 1906 2006, een kleine honderd

jaar'. Dit boek is nog steeds
te koop bij Hei's Archief.
Voor meer informatie, kunt

u

mailen

heisarchief@ziggo.nl

naar

ffi

-.

octuoliteíten uit de porochÍe
Voor porochíële zaken kunt u bellen naor tel 3ó3415

Vieringen tot en met 2 november 2022
Zondag 25 september om 10:30 uur:

geen viering

Zondag 2 oktober om 10:30 uur:

H.
Voorganger Pastoor Smulders
m.m.v.
Wjgedenken: Sjaak Adriaans, Bertus van't Westeinde

Mis

Jos van den Tillaar, Wim en Tonnie
Kemps- Opsteen en overleden famitie

Zondag 9 oktober om 10:30 uur:

geen víering

Zondag 16 oktober om 10:30 uur:

Woord- en communieviering
Voorgangers: Mari de Wit en Wilma vd Bosch
m.m.v.
Wij gedenken: Wim en Mina vd Ven- vd Elzen,
Nell ie v Doorn-Klaassen

Zondag 23 oktober om 10:30 uur:

geen vrenng

Zondag 30 oktober om 10:30 uur:

geen viering

Woensdag 2 november om 19:00 uur:

Allerzielen, woordviering door werkgroep Avondwake
m.m.v. St Ceciliakoor
Wij gedenken: alle averleden parochianen

Franciscusparochie, Onze Lieve Vrouw van êoede Raad AAariaheide
Pastoor van Haarenstraat 38,5464 VG litlariaheide
Tel 363415; email:olwangoederaad@gmail.com
Bankrekeningnummer: NL17 RABO 01319010 28

Overleden
26 juli: Lena van Doorn-Vissers
23 augustus: Martien van de Graaf
Gedachte: Bomen
Bomen,
vertrouwd in hun aanwezigheid
van toen je kind was
en het ritselen verstond.
Bomen,
dat is weldadig zuchten
om bij zomerhitte te schuilen
onder hun verkoelend bladerdak

@

lYrncltd?rr*hl.
O.LV. van Goede Raad MaÍiaheide

Bomen,
die door een zoete windvlaag
onvennracht, bijwijze van grap
jouw droge plaatsje onderspatten
Bomen,
die bij de strakblauwe hemel
als verstilde silhouetten
uitsteken boven winterpret.
Bomen,
die, als reddende zielen,
bemoedígend fluisteren
dat stormen te dragen zijn
Uit: de gedichtenbundelvan Marianne du Maine

Bezoek aan de Troosteres der Bedroefden
Na een onderbreking van het jaar 2O2O en 2Q21
ging dit jaar de bedevaart naar Kevelaer weer door.
Helaas waren wij de enigen Mariaheidenaren die
zich hadden opgegeven. Daarom werd aan ons
vermeld dat de bus niet via Mariaheide ging, en wij
daarom in Veghel moesten opstappen.
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bij de Lambertuskerk vanuit Veghel richting
Kevelaer, met als tussenstop in Erp en Boekel.
Via Gemert gingen wij bij Sint Anthonis de A 73 op,
om deze bij Rijkevoord weer te verlaten en de A 77
kiezen richting Duitsland, en bij Goch deze weer te
verlaten in de richting Kevelaer. ln de bus heeft
Pastoor Smulders een reisgebed gebeden, en met
ons nog een paar Marialiederen gezongen.
Om ongeveer half elf kwamen wij in Kevelaer aan,

en kort daarna ook de bussen van Oss en
omgeving. Met deze mensen gaan wij altijd

gezamenlijk naar het Heiligdom van Kevelaer in
een lange processie. Het is nog ongeveer een
kilometer wandellen, onder gezang van
Marialiederen afgewisseld met gebeden. Ook het
grote Mariabeeld uit Veghel "dat gedragen wordt"
gaat in de stoet mee.
Bij de Pax Christie kapel aangekomen konden wij
even uitrusten tenvijl wij werden toegesproken door
de leider van de bedevaart, en door de Geestelijke
en Diakens. Zij heten ons welkom en vertellen hoe
verder de dag eruit zal komen te zien.
Daarna kregen wij even de tijd om ergens een kopje
koffie te drinken met wat lekkers erbij.

wij weer aantreden voor de grote of de

kleine

kruisweg.

De grote kruisweg is in het

park,

op

ongeveer

anderhalve kilometer lopen.
Voor vele is dat wel zwaar,
dus konden die kiezen voor
t-t^:.^^
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KletÍ te KI ul5we9, utg
plaatsvond in de Biechtkapel.
Na de kruisweg hadden wij

nog even tijd voor een
drankje te nuttigen of wat winkels te bezoeken,
Om vijf uur werd de bedevaart afgesloten met een
kort lof, en werd er een dankwoord uitgesproken
voor al de medewerkers, en werd ons vezocht om
weer naar de bussen te gaan voor de thuisreis.
Zo kwamen wij om half acht weer in Veghel aan.
De organisatoren hebben ons een prachtige devote
dag bezorgd.
H.D
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Om half twaalf was de Plechtig Heilige mis die
verzorgd werd door Pastoor Smulders en Diaken
van Thiel en met enkele Geestelijke waar ik de
naam niet van weet. De gezangen werden verzorgd
door Diaken van Thiel en twee mee gereisde
dames die uit de omgeving van Oss kwamen. Het
mooie ervan was, dat het allemaal bekende
liederen waren daardoor werd er door de pelgrims
volop mee gezongen.
De preek werd verzorgd door een Diaken uit de
regio Oss.
Na de Heilige mis hadden wij volop tijd om te zorgen
voor de inwendige mens, want om drie uur konden

Onlenoefraíïas, m.anr flefrouít frpt
goe[e...
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. Loonbedriif . Mesttransport . Opzetstation

Tel:

0413-363785

Fax:0413-342047

Mob: 06-29077905
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Nieuwbouw - Verbouw - 0nderhoud

Email: info@kanters-bedrijven.nl

tt4ariaheide - ïel, r 06-51235699

van Asseldonk
Groente en Fruit v.o.f.
Uw adres voor groenten en fruit.
En brood van Bakkerijvan Leur.
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Eakkerij
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Heiakkerstraat 1, Mariahcidc
Tel: 0413-366256 * Mob: 0624403369

lnstallatie en onderhoud van:
gas - water - cv - sanitair - airco

warmtepomp - dakbedekking
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De Krekel

Maatwerk voor uw interieur

Knuvers Open Padel toernooi De Krekel
geslaagd

Van 2 tlm 11 september vond het Knuvers Open
Padel toernooi plaats bij de Krekel.

Met 231 deelnemers een ze$ mooi
deelnemersveld.
Het toernooiwerd in diverse categorieën gespeeld,
dames-, heren dubbel en gemengd dubbel op
diverse niveaus. Daarnaast werd er ook een
P(adel)100 georganiseerd, wat wil zeggen dat
spelers punten kunnen verdienen voor de KNLTB
Padelranglijst. Dit kan op verschillende zwaarte,
P500, P 250 en P100.
Bij de Krekel werd P100 georganiseerd, wat leidde
tot ontzettend mooie partijen waar de recreanten en
bezoekers met open ogen stonden te kijken.
Naast de veel mooie wedstrijden werden de
deelnemers voorzien van lekkere hapjes en
drankjes en een zeer gezelligc fcestavond dic
volgend jaar alweer ingepland staat.
De winnaars en finalisten, wedstrijduitslagen staan
op:
https //m
:

1

ij n

kn lt b. toe rn o o i . n l/s po rVwi n ne rs. as px? id =

38a3b59- a7 a8-44b5-8a46-1d 1 0b3276bba

tafels schuifwanden
i'.

ecten

I
llr
b
rJ

kasten keukens vloeren

ffimrsffiinterieurs,ffi[
0413 - 26 15

l2

Jammer, jammer, iammer
Het is zo jammer, dat we toch steeds weer jeugd
moeten wegsturen vanaf het sportpark. Zrl zijn op
momenten dat het sportpark gesloten is, aan het
voetballen op één van de velden. Vaak, al meer

SCMH

dan eens, is kenbaar gemaakt dat dit niet is
toegestaan. Via site, via Heise Krant, via
verschillende (team)apps en in sommige gevallen
mondeling zijn onze fieugd)spelers en hun ouders
hierover al geïnformeerd. Het is dan jammer, en

Met het verschijnen van deze uitgave is sportend
SCMH inmiddels al weer ruim anderhalve maand
actief bezig. Beide vaandelteams zln medio

augustus begonnen met hun trainingen.

De

oefenwedstrijden voor deze teams volgden vrij
snel. Vanaf eind augustus/begin september
startten de andere teams en op 12 september
waren de KangoeroeKlup-leden, met veel nieuwe
gezichten, de laatsten die hun sportschoenen
aantrokken voor de start van hun seizoen. Alles en
Íedereen heefi er heel veel zin in! Allen worden
veel succes, maar zeker óók, heel veel plezier
toegewenst.
Op bestuurlijk gebied en commissieniveau is weer
veel werk vezet om alles zo goed als vlekkeloos

te laten starten. De kleine

smetjes of
oneffenheden, die her en der vallen, zullen
uiteraard op een adequate maníer glad gestreken

worden.
Het jeugdkorfbaltoernooi was dit seizoen wederom
het eerste evenement, wat georganiseerd werd.
Het weer was grandioos, de opkomst fantastísch
en het enthousiasme was Je van het'. SCMH kan
geslaagde activiteit.
terugkijken
Complimenten aan de toernooicommissie en dank
aan de vrijwilligers.

op een

Martien van de Graaf overleden
Op dinsdag 23 augustus bereikte ons het droeve
bericht, dat diezelfde middag Martien van de Graaf
op 80-jarige leeftijd is overleden. Ziin laatste strijd
heeft hij niet gewonnen,
Naast zijn lidmaatschap als voetballer is Martien
ook vele jaren vrijwilliger van SCMH geweest. De
meeste ouderen onder ons kennen hem vooral
van zijn tijd als kantinebeheerder, samen met zijn
vrouw Hannie. Twee periodes hebben zij samen
de kantineklandizie in de watten gelegd. Verder
hebben veel ouderen van nu training gehad van
Martien. Bij de voetbalvereniging was hij veel
seizoenen trainer van de A-jeugd en later nog van
de lagere teams van de seniorenafdeling. Ook bij
de korfbalvereniging is Martien verschillende
seizoenen trainer van de selectie geweest. Allen
hebben nog dierbare herinneringen aan die
periodes.

Bestuur, leden en vrijwilligers wensen
Van de Graaf veel sterkte toe,

de

Fam.

soms frustrerend, dat er toch steeds weer jongens
op de velden aan het voetballen zijn, vaak zelfs
nog op een van de doelen! Jongens, (ons moeder
zei nog) 'doe dit nou niet'. De velden hebben hun
hersteltijd nodig en zeker straks, wanneer de
bezetting optimaal wordt, is elke rustperiode voor
een veld belangrijk. Gelukkig is het de laatste
weken beter gegaan. Chapeau! De enige
mogelijkheid is het trainingsveld. Voor zolang het
veld goed is,
mag men daar voetballen. Wel met het vereiste,
dat men het net van het doel na afloop weer
omhoog doet en eventueel gebruikte mobiele
goals weer op hun plek terug zetten. Gebeurt dat
niet, is het echt afgelopenl

Vrijwilligers
Twee maanden terug meldden we dat binnen het

jeugdkader voetbal en korfbal nog enige
versterking nodig was. ln de vakantieperiode is
hier flink aan gewerkt en inmiddels zln
verschillende open plekken ingevuld. Bij het
voetbal is nog behoefte aan enige mensen. Zie
hiervoor verderop. ln ieder geval complimenten
aan Jeugdcom missies/TCJ.
SCMH Glubdag

De jaarlijkse Clubdag van de vereniging vindt
plaats op zondag 2 oktober a.s. Voor deze dag
worden alle sponsoren uitgenodigd. Zij worden
met deze middag bedankt voor hun bijdragen aan

de vereniging. Na de wedstrijd van SCMH 1

voetbal zullen zij, onder het genot van een drankje
en een hapje, afgelopen seizoen evalueren en hun
mening geven over de toekomst van SCMH.
Hierbij zijn ook bestuursleden en leden van de
Sponsorcommissie aanwezig.
Rikken
De Supportersclub gaat ook dit seizoen wederom
de rikavonden organiseren. Vanwege corona zijn
deze vorig seizoen na één avond verder
afgeblazen. Deze reeks is uitgebreid met een
extra kaadavond. Zie verder de mededeling elders
in deze uitgave.
De eerste rikavond heeft inmiddels plaatsgehad
(19 september). De tweede staat voor maandag
24 oktober (is 4e maandag van de maand!) op het
programma. De aanvang is 20,00 uur en het
inschrijfgeld bedraagt €2,50. Hiervoor krijgt men
een kop koffie/thee bij binnenkomst en zijn enige
prijsjes te winnen. Wie aan 6 van de 8 avonden

deelneemt, dingt mee voor een van de drie extra
prijzen. We wensen onze kaaftliefhebbers veel
plezier toe!

Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond zal plaatsvinden op vrijdag 21

aprrl2023. Alle vrijwilligers van dit lopende seizoen
zullen hiervoor worden uitgenodigd . T .2.t. volgt een
uitnodiging. Op die avond zal dan ookwederom een
vrijwilliger worden gehuldigd.
HEBBEN JULLIE AL GESTEMD?

Rabo ClubSupport. Leden van de Rabobank
hebben nog een paar dagen de mogelijkheid om te
stemmen voor deze actie van de Rabobank. Maak
er gebruik van en stem op SCMH. Gebruik je
andere stemmen voor de andere Heise
deelnemers. Op deze manier steunt de bank
verenigingen etc., waarbij de leden bepalen
hoeveel elke vereniging gaat ontvangen.
Voor SCMH is het doel van de actie nieuwe jassen
voor de kaderleden, zodat zr1 bii'activiteiten een
uniforme en herkenbare uitstraling krijgen.

Korfbal
Voor de selectie van de korfbalafdeling begon het
seizoen met de trainingen. Het oefenprogramma
kende enige wijzigingen. Het eerste team speelde
tegen KVC 3 (11-10 verlies), Flamingo's 1 (9-8
winst) en Stormvogels 2/3 (13-8 verlies). Voor het
tweede team werden BMC 1 (11-8 verlies) en

Tuldania

1 (8-6 winst) als

sparringpartners
gevonden. De bekercompetitie voor het eerste
team begon op donderdag 15 september met een
thuiswedstrijd tegen SVO uit Ooij. Volgende maand
kunnen we melden of het bekeravontuur voor
SCMH een vervolg krijgt.
De competitie is reeds de zondag voorafgaande
begonnen. Ons vaandelteam begon met een
thuiswedstrijd tegen Flash, die haar thuishaven in
Den Dungen heeft. SCMH zette de competitie goed
in en pakte met een 11-8 ovenruinning de eerste
punten. Top gedaan, dames!

Jeugdkorfbaltoernooi
De eerste zaterdag van september stond bij SCMH

Club van 100
Dit nieuwe seizoen betekent ook weer mogelijk
nieuwe 'Vrienden van SCMH'. Berdine en Miranda
gaan wederom op pad om het bord in de hal van
het clubgebouw geheel gevuld te krijgen. Eenieder
kan lid worden. Tenminste... zolang het bord niet
vol is. Voor minimaal €15,00 per seizoen steunt
kunnen extra activiteiten
men SCMH
georganiseerd worden. Vul het formulier (in de
kantine) in en lever het met je bijdrage in bij één van
de dames.

en

in het teken van het grote jeugdkorfbaltoernooi.
Onder geweldige weersomstandigheden werden
de wedstrijden afgewerkt. Teams van de Welpen tot

aan de B-junioren namen deel. Hieronder waren
twee teams van SCMH. ln totaalwaren er 60 teams
met ca. 600 speelsters op ons sportpark. De SCMH
E-pupillen speelde 4 wedstrijden en won deze
allemaal met ruime cijfers. Zelfs éénmaal met 15-0!
De eerste plaats was voor dit team dan ook een

mooie beloning.

De

F-pupillen speelden

3

wedstrijden en wonnen deze ook alle drie. Dit
betekende dus ook voor dit team een fraaie eerste

lnleveren frituurvet
Bij SCMH is het nog steeds mogelijk om frituurvet
in te leveren. ln de gele container bij de kantine
(vanaf de weg bereikbaar) kan men deze
deponeren. Graag in flacon of kannetje. Met het

plaats. Beide teams gingen met een mooie
blinkende beker naar huis! SCMH dankt alle
vrijwilligers, die dit toernooi mede hebben doen
slagen. Er wordt al uitgekeken naar volgend jaar,
want dan wordt het toernooi voor de 40e keer

inzamelen werken we mee aan het milieu en SCMH
verdient er een extraatje mee!

gespeeld (en voor de 42e keer georganiseerd)!

Manier van bezuinigen
De energieprijzen schieten in een sneltreinvaart
omhoog. Niet alleen voor de mensen thuis, maar
ook voor bedrijven én ook verenigingen. Om met
z'n allen toch mee te werken, om elke manier van
besparen met beide handen aan te grijpen, willen
wij de actieve sporters vragen om als team zo
efficiënt als mogelijk gebruik te maken van de
douches. Laat deze niet onnodig lopen en douche
zo kort als je nodig vindt. lndien we dit met z'n allen
een compleet seizoen kunnen volhouden, zal dit
een aardige besparing opleveren.

Actieve ledenaantal
Het aantal actieve seniorenleden is weer enigszins
gegroeid. Nu spelen 65 leden actief het korfbal. De
jeugdafdeling heeft, inclusief de KangoeroeKlup, 60
actieve leden. ln de hoogtijdagen, maar dan gaan
we wel ver terug in de tijd!, kende de vereniging
meer leden. Zowel bij de senioren als bij de jeugd.
Nu blijft het aantal nagenoeg stabiel. Uiteraard
streeft de vereniging te allen trlde naar een
verhoging van dit aantal.

Voetbal
Na twee oefenwedstrijden, thuis tegen Boskant (3winst) en thuis tegen VOW (0-0 gelijk), volgden
voor SCMH 1 de bekerwedstrijden. Tegenstanders
h ieri n waren/zij n respectievel ij k M ariahout, ASV'33
en Boerdonk. Er schijnt eerlijk geloot te zijn, maar
heel opvallend zijn het dezelfde tegenstanders als
vorig seizoen. Eerste twee genoemden ztln 4eklassers terwijl Boerdonk uitkomt in de 5e klasse.
Deze wedstrijden worden door de trainers en hun
staf gezien als oefenwedstrijden. Ze hopen zich dan
een beeld te kunnen vormen van de staat van hun
team. Bij SCMH is niet veel veranderd. Alleen
Koning heeft afscheid
sterkhouder Jorn
genomen. Van het tweede team waren reeds enige
spelers gestopt, waardoor de selectie op dit
moment krap in de spelers zit. Vanuit buitenaf of
vanuit de lagere teams hoopt men nog aanvulling
te krijgen.
De eerste bekeruredstrijd, uit bij Mariahout, werd
tegen de verhouding in met 2-3 gewonnen. Thijs
O

de

Kanters zorgde voor de gelijkmaker en de 1-2
voorsprong, waarna Roel Bekkers de winnende in
de touwen schoot. ln deze rommelige wedstrijd
waren de meeste en beste kansen voor Mariahout.
Maar wanneer ze die niet willen of kunnen
benutten, gaat de overuvinning als vanzelf naar de
tegenpartij. SCMH dus in dit geval. Een mooie
opsteker voor de komende twee wedstrijden. De
resultaten hiervan komen volgende maand. De
thuiswedstr'rjd tegen AVS'33 werd door

omstandigheden verschoven

naar

de

dinsdagavond.

Aanvulling jeugdkader
ln de laatste uitgave voor de vakantie hebben we

reeds een dringende oproep gedaan voor
aanvulling van leiders en trainers voor onze

jeugdteams. Uiteraard is de TCJ zelf ook de boer
op gegaan om mensen enthousiast te maken voor
deze functies. Resultaat was, dat verschillende

vacatures zijn ingevuld. Maar... er is nog behoefte
aan een paar mensen. Vooral bij de JO15 is de
nood hoog. Naast een medeleider is/zijn zeker
een/enige trainers nodig. Met het oog op de langere
afiruezigheid van Harrie Raaijmakers, die nu de
honneurs voor zowel leiders als trainers
waarneemt, is snelheid geboden! lnmiddels heeft
zich één iemand aangemeld voor het verzorgen van
een training. Het gaat de goede kant op. Wie volgt?
Dan zoekt de jeugdafdeling nog 'n trainer voor de
JO19 die op toerbeurt gaat meedraaien, een
medeleider voor de MO20, een medeleider voor de
JO1 1 en 'n medeleider voor JO10 wit. lnformatie en
aanmelden bij voozittertcj@scm h. nl.

Actieve ledenaantal
De voetbalafdeling floreert. ln de seniorenafdeling

zln bij

aanvang

van het seizoen

161

speler/speelsters actief. Dit is dus inclusief de
zaterdagveteranen, VR30+ en VR1 8+.
De jeugdafdeling volgt op de voet met 143 actieve
jongens en meisjes
ilei aantal jeugdleden is een record binnen de
vereniging, terwijl ook het aantal senioren daar niet
ver vanaf zit. Een goede ontwikkeling voor de
vereniging.

Sponsors levensmiddelenmand
Tijdens de thuiswedstrijden van het eerste team
gaat de Supportersclub wederom lotjes verkopen
voor de levensmiddelenmand. Deze mand wordt
financieel mogelijk gemaakt door D'n Hurk Gazon,
Jabro Bouw BV, Van der Leest Schilderuverken en
Peter van Doorn Stukadoorsbedrijf. Heel veel dank
voor deze steun aan de vereniging.
Sponsor wedstrijdbal
Br1 de thuiswedstrijden van het eerste team wordt
de wedstrijdbal gedurende het seizoen gesponsord
doorVan Duijnhoven Agri Service. SCMH dankt het
bedrijf in de persoon van Dennis voor deze
bijzondere manier van steunen van de vereniging.
Verbetering record
Op voetbalgebied is

er

afgelopen seizoen een
bijzonder record verbroken. Jan Raaijmakers stond
te boek als oudst spelende lid met 63 jaar. Dit
record komt nu op naam van Louis Rijk, die onlangs
zrln 64e verjaardag heeft gevierd en er voetballend
nog een seizoen aan plakt. Het zal lastig worden,
dit voor SCMH uitzonderlijke record te verbreken!
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Ericastraat ï7

Tiidens deze openingstijden kunt u zonder

5464 YH Mariaheitle
TeI. 04ï3-35il536

afspraak terecht, u bent van harte wetkom.
0een tijd om tijdens
onze openingstijden Langs te komen?
Bet 0ó-53216t*28

€BOLST
Massagepraktijk

voor het maken van een afspraak.

C"

Astrid Rijkers

an de Graaf

A.

fotografie

Burgemeester Buskensstraat
Gratis parkeren!

ri,kers@ms$$agêpraktijk-debolst.

nl

+31{0}6 5195 9084

www.Íïrassageprêktijk-debolst. nl
Eolstweg
1
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Fysiel(Fit
Behandeling na afspraal<
Te1.0413-321747

DE
TUT
,i

Ëmail: info@fysiekfit.nl
www.fysiekfit-nl
Manuele therapie Fysiotherapie Revalidatie FysiotrainÍng

ZONWERINGEN EN ROLLU IKEN
Daandelendennen 3
5428 GN Venhorst

te|.0492 352284
mob. 0653145325
e-mail: inÍo@dewitzonwering.nl
www.dewitzonwering.nl
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rolluiken
zonneschermen
markiezen
jaloeziën
vouwgordijnen
screens
lamellen
serre zonweringen
serre daken
plissé gordijnen
garage deuren
horren

Woensdag sportgroep
ln Mariaheide sporten we iedere woensdagavond
van 20.00 tot21.00 uur onder begeleiding van een
professioneel trainster.
"We" zijn een groepje mannen en vrouwen in de
leeftijd vanaf 55 jaar.
De trainingen zijn behalve gezellig vooralgericht op
het vergroten van de conditie en het soepel houden
van gewrichten en spieren; er wordt rekening
gehouden met wat je wel en niet kunt. We starten
met een goede warming-up, specifieke oefeningen,
circuit trainingen en als afsluiting een spel zoals
volleybal of badminton.
De deelnemers komen uit Mariaheide, Uden en
Veghel.
De contributie is, afhankelijk van het aantal
sporters, ongeveer 100 euro per jaar.
Niettemin kunnen we weer wat deelnemers
toevoegen aan onze sportgroep. Dus trek de
sportschoenen aan en kom naar
sportzaal D'n Brak in Mariaheide!
Je zult merken dat we een zeer
t
',,
laagdrempelige groep zi;n, je bent '
zeer welkom.
Zo'n eerste keer is wellicht wat lastig
om binnen te vallen, neem daarom
gerust eens contact op.

t

.?TERBE
&Be#€c:
Hulstheuvel 40a,

Uden

(0413) 25 oo 16
info@paerdestal . nL

paerdestal . n1
f acebook . comlpaerdestal
www.

i
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StefBackx: 06 11332218
Ria Mikkers: 06 29437279
Zien we je binnenkort?

Lekker uitgerust?!
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-Maatkleding
-Aangepaste kledlng
. Venander.- en herstelwepk

al begonnen met een gezellig clubje
volleyballen!
Op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.15 uur. ln
sportzaal d'n Brak in de Ericastraat. Kom gewoon
een keer meedoen, je bent van harte welkom ! We
zijn al gestart, maar zien je graag komen.
We spelen met een team van heren en dames
gemengd op recreanten niveau.

WU ziin

Heb

je nog vragen bel dan gerust,

06-55942989 (Sjanneke de Kort)

Manlska van Lleshout
Enlcastnaat 35a
5464VR llllanlahelde
Teh 06 128t5378
Emaih info@speclally-made.nl
rrwvlv.specia lly-made.nl
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Aanmelden AED/reanimatie cursus 2022
in de kantine van SCMH, Mr. Schendelerstraat 12in Mariaheide:
Maandasen.í0 en í? oktober 2022, van í9.30 tot 22.00 uur
Kosten zijn€ 40,-. Hierin is alles begrepen: cursus, lesboekje, examen.
Vervolgens kost een herhalingsles € 15,--. Deze is één avond per jaar en duurt 2,5 uur
De kosten kun je bij bijna alle zorgvezekeraars indienen en krijg je dan terug.
Hannie van Teeffelen en Rens Parker-Verhoeven gaan deze cursus verzorgen.
lndien de kosten niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, worden voor de leden
van SCMH de kosten betaald door SCMH.

S.v.p. onderstaande gegevens mailen / sturen naar Marie-José van de Graaf, Struikhei 16,
Mariaheide of cvd.qraaf@home,nl onder vermelding van "Cursus 2022 AED"
Hebt u nog vragen dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Marie-Jose, tel. 06-26646866

Aanmeldino cursus AED/reanimatie 10 en 17 oklober 2022

Naam

Adres

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer / mobiele nummer

E-mailadres:,

Jabro bouw bv
Drrilhrrizcrrvcg 3a
540tr TB Uden
Tel 0413-3I03l5
,...-^-.
;ít.Í^h^,,.,,
r" tr ri ,\l$er
vvs!.Ir
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.1Àr

Gespecialiseerd

irt

uerllourv,

ontlerhoutl en prrtiruliere
rroningbourv.
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Srnr DE EsnooRN
STALLING
DRE SSUT]WAFRICHTING

S

STAL

FOKKERIJ
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VD Mariaheíde
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iqs Íq htiu iteiten hq lendeÍ
Hierbij vezoe[en wrj de besturen van alle verenigingen, stichtingen, instellingen,
clubs, enz. om hun lijst van geplande activiteiten in
te leveren, zodat êr straks een compleet oveziclit ván alle activiíeitán in
Marianeioe
is. ledereen die iets wil organiseren heeft dan een
"duidelijk beetd van de data die voorzijn/haar vereniging
ó"áà ..iir'ió',iió,,
s.v.p' de gegevens inreveren op het rédactie-aores iaÀoi
Heise Krant.
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Snert senioren tennis toernooi.
Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
Wandelen van uit D'n Brouwer.
Meijerijstad tennis kampioenschappen.
'!1 - 11 bal.
KtsO Ontspanningsavond.
TCM jaarvergadering.
KBO algemene ledenvergadering najaar.
lense sessie avond D'n Brouwer.
Barnicadedropping SJeM4teens.
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Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
Fatburger live muziek bij D'n Brouwer.
Wandelen van uit D'n Brouwer.
KBO kerstviering.
Krikkelbollenverkoop.
Momfest op de Noordkade.
The Rocking Sixties D'n Brouwer (thema kerst)
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2023
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Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
Kaarfuerkoop Bonte avonden.
Prinsonthulling en Jeugdprins(es) onthulllng.
Prinsenreceptie.
Bonte Avonden.
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feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb

Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
Jeugd prins(es)receptie.
Schoolcarnaval en 55+ avond.
sleuteloverdracht, Jeugdoptocht vegher, Ziekenbezoek, carnavatsnris en
Zaterdagavondbal
De Hei on Tour optocht VeghelAfter party
Matinee en Biercantus.
Finaal Theatraal en Krikkel verbranding.
Aswoensdag mis in de kerk.
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Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Bnak.
Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
Rock am Ringoven op Bertjes W.
Wandeling Geheid Goed.
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Oproep!!!!!!!!!!!!
[-{ebt u of uw vereniging daturns voor evenementen in 2022of al voor 202g.
Of zÍtten hier fouten in!!!
Mall dit dan naar de Heise Krant dan nemen we dit volgende maand al mee.
He ise_kra n@hotmai l. co m

rllÍ

vvarlIlecl

tAt^+

sePt
Za 24
4t
-^^^+
itsPl
Z+
LA
7a 24 sePt
Zo 25 sePt
Zo 25 sePt
Zo 25 sePt
Ma 26 sePt
Di 27 sePt
Di 27 sePt
Woe 28 sePt.
Do 29 sept.
Vrrj 30 sePt.
7a 1 Okt.
Zo 2 Okt.
Zo 2 Okt.
7o 2 Okt.
Zo 2 Okt.
Ma 3 Okt.
Woe 5 Okt.
Vr. 7 Okt.
Zo I Ckt.
Zo I Okt.
Ma 10 Okt.
Woe 12 Okt.
Do 13 Okt.
Za 15 Okt.

TCM A/ts/C 100 km (1.200 hm)
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15 0K
16 Okt.
16 old.
16 okt.
18 okr.

23 okt.
24 okt.
28 okt.
29 okr.
30 okt
30 okt.
30 okt.
30 okt.

07.30 uur
12.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
'19.00 uur

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
'Í 3.00 uur
14.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
8.30 uur

09.00 uur
X3.00 uur
14.30 uur
18.00 uur
13.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
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ZoDus BtsQ tennistoernooi
Heise Krant verschijning
TCM A/B 87 krn C 75 km
SCMI-I 1 korfbal- l(/S'17 1
NLC'03 1 - SCMH 1 voetbal
Heise Biljartkampioenschappen l-ibre
Heise Biljartkampioenschappen Libre
Laatste dag stemmen R.abo clubsuport
Heise Biljartkarnpioenschappen l-ibre
l-{eise Biljartkampioenschappen Libre
Heise Biljartkarnrpioenschappen Libre
l-{eise Biljartkarnpioenschappen Libre
Wandeling D'n Brouwer
T'.C.M. A/E 83 km C 70 km.
[vïerselo 1-SCMI-{ 1 Korfbal
SCMI-I 1 voetbal - SV Milsbeek
Dorpsraad inlooPsPreekuur
KBO Vrrlwilligersavond
Kaarten/Biljarten alle Buurten
TCft/ï A/B 75 km C 70 km.
SCMIi 1 voetbal- F{erPinia 1
Kaarten Achterdekerk/Klooster bu urt
Kaarten/Biljarten Goordonk
KBO Keez avond
Oud Fapieractie graag goed verpakt en niet
te vroeg aan de weg
KtsO 60 *larig jubileum
TCnn A/B/C Venassingstocht met Snert
Nijnsel 1 - SCÍ\,ïl'l 1 korfbal
S0OL1-SCMI-i1 Voetbal
l'{eise Krant inleveren
SCMH 1 Korfbal- Fontuna 74
SCMH R.ikken
lerse sessie avond
l-{eise Krant venschijning
ZoDus invitatie toernooi
Flash 1-SCMFI l Korfbal
TOFF l-ive Muziek
SCMH 1 voetbal- W Achates 1
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Mergelland

TF de Krekel
Mariaheide
Cirschot
6portpark
[_ith

D'n Brak
D'n Brak
D'n Brak
D'n Erak
D'n Brak
D'n Brak
D'n Brouwer
Deurne
Merselo
Sportpark
D'n Brak
D'n Erak
D'n Brak
D'n Bosch
Sportpark
D'n Erak
D'n Brak
D'n Brak
lMariaheide
E'n Brak
Nijnsel
Katwijk
fl/lariaheide
Sportpank
Kantine
D'n Brouwer
Mariaheide
-[".F.de
Krekel
Den Dungen
D'n Bnouwer
Sportpark

