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Van de redactietafel Dankbetuiging
Na een mooie zomer genieten we nu van de fraaie
kleuren in de natuur, de herfst is begonnen.
ln dit weekend zetten we de klok een uur terug en
is het nóg vroeger donker. De gordijnen dicht,
kaarsjes aan en gezellig met een warme trui op de
bank bij de 'kachel'. Hopelijk kan het ook een beetje
gezellig blijven met die hoge energieprijzen. Aan de
Heise organisaties zal het niet liggen, er worden
weer volop activiteiten aangekondigd in deze krant,
een AED - wandeling, luistercafé over Bob Dylan,
sporten voor S5-plussers, bonte avond enz...
Verder kunt u lezen hoe de basisschoolkinderen al
letterlijk bouwen aan de toekomst maar ook hoe
goed er voor de ouderen gezorgd wordt in van
Haarenstaete. Wat Íljn dat Jas en Miet van Nuland
die onlangs Mariaheide hebben verlaten, laten
weten dat het goed met ze gaat in hun nieuwe
woonplaats.
lk herinner me dat ook nieuwkomers in de Heizich
weleens voorgesteld hebben in de Heise krant. Hoe
leuk zou het zijn als dat vaker zou gebeuren..,......
En last but not leastwillen we Dinie, Harrie en Ïwan
vd Berg bedanken voor het meer dan 33 jaar
bezorgen van de Heise krant op Duifhuis. Henk van
Wiechen gaat het van hen overnemen.

Namens de redactie, Riny van den Hurk

lnleverdatum volgende uitgave: 15 november
Verschijningsdatum : 26 novem ber

Graag willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven bij het overlijden van ons mam, oma en
overgrootoma

Lena van Doorn-Vissers.

De vele kaarten, bloemen, bezoekjes en berichtjes
hebben ons goed gedaan.
Dank jullie wel, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

M*ldÍng of klacht doargeven asn

Servlcedesk gêrneênt€ MeieriJstad:
tel.: Xa O.it13 {O3:00-17;00uur} of
vi a y.{l,,r*v'.Ínei e tiigg"d..d cf
via MlinGêínPêntê ánD

BiJ spoedl storlngsdienrt O413 3s,Sg$a
É.Ê+?r rnn.?.va7 r)t:<+:.2E

Het bestuur en de redactíe bedanken
alle mensen die bíj de Rabo Clubactie
hun stem uitgebracht hebben op de
Heise Krant. Maar liefst € 634,53 mogen
we in ontuangst nemen. Haftelijk dank!!!!

Stuur uw mail naar
Heise-krant@hotmail. com

Redactieadres en
klachtenbezorging

Advertenties en
abonnementen

Redactie: Maria Braam
Anton van der Hall \Mm van Lieshout
Riny van den Hurk \Mllem van Hoof

Wim van Lieshout
Ericastraat 35a
5464TR Mariaheide
0413 342852

Willem van Hoof
06 47042860
wavanhoof@ziggo.nl

Rekeningnumrner NL14 RABO 0131 9A7387



Lieve mensen van Mariaheide,

Na 63 jaar fijn en gezellig gewoond te hebben op
Ericastraat 10 hebben wij de hei verlaten. We
hebben vele mooie jaren hier beleefd met jullie
allemaal.
Mooie en liefdevolle herinneringen nemen we met
ons mee.

We willen iedereen bedanken voor deze mooie tijd.
Wij zijn verhuisd naar zorgcentrum De Bongerd in
Heeswijkdinther.

We hebben een mooie kamer en we hebben het al
goed naar onze zin.
Als je toevallig in de buurt bent staat de koffie altijd
klaar op kamer 1314.

Heelveelliefs,
Jas en Miet van Nuland Hoevenaars.

$
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Verkeer en veiligheid

Wij schreven vorige maand over het
Leefbaarheidsondezoek dat we in het voorjaar
hebben gehouden en waaruit een grote
betrokkenheid van onze burgers is gebleken. We
hebben aangegeven dat we als eerste het thema
verkeer en veiligheid willen aanpakken. Zowel in de
Pastoor van Haarenstraat als in de wijken. Maar
daar hebben we ook u voor nodig!
Wij zijn op zoek naar mensen die het, net als w'tj,

belangrijk vinden dat de wijken veilig ztln voor onze
kinderen en alle andere inwoners. Dat vraagt om
acties op verschillend niveau. Om creativiteit en
samenwerking. Het zou wenselijk z'tjn om een
werkgroep te vormen, die niet alleen praat, maar
ook daadkracht laat zien. Bent u de persoon die we
zoeken?
Neem contact op met onze voorzitter Henri v
Zeeland of met een van de Dorpsraadleden. Onze
gegevens vindt u op de site wrrvw.mariaheide.nl
onder het kopje 'Dorpsraad - Leden Dorpsraad'.
Ook op ons maandelijks inloopspreekuur bent u
welkom voor een kop koffie en kennismaking.

He i's Archief
Bedankt voor uw stem!

De opbrengst van Rabo ClubSupport voor Hei's

Archief is dit jaar €,271,94! Dit bedrag kunnen we
gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe

computer. Hartelijk dank voor uw stem!

Wij zijn als stichting Hei's Archief erg afhankelijk
van dit soort donaties. Zodoende kunnen wij ons

werk, het vastleggen van de geschiedenis van

Mariaheide en haar inwoners, blijven voortzetten.

ledere maand geven we aan iedereen die bij ons

dorp betrokken is, een kijkje in die geschiedenis,

zowel in Heise Krant als op onze pagina op de

dorpswebsite van Mariaheide. Dankzij uw steun

kunnen wij dat blijven doen. Nogmaals bedankt

daarvoor!
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Past, vdn HaarênstraaÍ 8í
5464V8 Marialreide
Tel+íoon 04Í?-36i691

" I kunstgrasbanen
- 2 lndooÍ tonnisbanen
- 41 padelbsnên

www.te n n is pad e ld ekre kel. n I

Gratis halen:
wandelwagen voor peuter of kleuter. Driehuizen 12

1e1.0413367512

Te koop:
Essimo judopak, maat 51180. Degelijke kwaliteit en
zo goed als nieuw.
Vraagprijs: € 50. Driehuizen 12lel.0413 367512

Uw Dorpsraad
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Agenda voor de maand november

Kijk voor contactgegevens op onze website.

KBO-Mariaheide.nl

Of mail naar kbomili?heide@smail.com

Nieuwe leden
Er zln 3 nieuwe leden

Kienen
Op 1 november is er weer kienen vanaf 14.00 uur
in D'n Brak.

Keezen
Op donderdag 10 november is het weer Keezen in
d'n Brak. Aanvang 13.30 uur.
Graag opgave bij Herma Dortmans via
kbo-mariaheide@leaweb. nl
Vanwege het grote succes van deze avond zijn
nieuwe data bij gekomen nl8 december,l2januari,
9 februari, 16 maart, 13 april en 1 1 mei.

Ontspanningsavond
De ontspanningsavond zal plaatsvinden op
woensdag 23 november, Uitnodiging volgt.

Najaarsvergadering
De najaarsvergadering zal plaatsvinden op
woensdag 16 november. Uitnodiging volgt.

Vraag voor poties om kerststukies in te maken
Zoals ieder jaar worden er tijdens de kerstviering
diverse kerststukjes verloot. Wanneer je thuis nog
potjes of materiaal teveel hebt om de kerststukjes
te maken dan wil de KBO deze wel hebben. Neem
contact op met voorzitter Mart van Goor (06-
10387006) om het op te halen of je kunt het daar
afgeven.

60 jarig jubileum KBO Mariaheide
We kijken terug op een geslaagd feest waarbij de
dag in een middag- en een avondactiviteit was
verdeeld. Met behulp van een aantal vrijwilligers
was er hard gewerkt om de gymzaal sfeervol te
maken. ledereen werd welkom geheten en kreeg
bonnen en een kopje koffie of thee met een petit-
four. Na het openingswoord van de voorzitter
volgde de onthulling van de nieuwe naam:
seniorenvereniging BijOns. De bedenkers van deze

naam zijn Tonnie Hoevenaars en Annie Jonkers. Zij
ontvingen als dank een mooie bos bloemen.
Tijdens de middag hebben we kunnen genieten van
Het Boekels Kwartierke. Ztl zorgden met liedjes en
leuke verhaaltjes met veel humor voor een heel
gezellig middag.
Onder het genot van diverse drankjes en lekkere
hapjes werd er veel meegezongen tijdens het
optreden.
De pauze was bijna te kort om bij te praten
waardoor na het 2e deel van het optreden diverse
mensen nog een tijd gezellig na gekletst hebben.
Helaas hebben, van de 106 mensen die zich
opgegeven hadden voor het middagprogramma,
verschillende mensen zich af moeten melden o.a,
door ziekte. Maar ondanks dat was het een
geweldige middag!
Omdat voor het avondprogramma minder mensen
zich aangemeld hadden, moest de zaal opnieuw
ingericht worden, wat met de hulp van aantal
vrijwilligers snel verliep en ieder zich kon
voorbereiden voor het avond programma.
Ook's avonds weer het openingswoord van Mart
en de onthulling van de nieuwe naam, waarna Joep
de band Still-Working aankondigde.
De 12 koppige band speelde geweldig en bracht
met hun muziek alsnelde mensen op de dansvloer,
Ondanks dat ook nu minder mensen aanwezig
waren dan van tevoren aangemeld, hebben we een
super gezellige avond gehad. Met weer lekkere
hapjes en onder het genot van de nodige drankjes
hebben we samen een heerlijk jubileum gevierd.
Het bestuur kijkt tevreden terug op een geweldig
geslaagde dag.
Op naar het volgende jubileuml

Onthulling nieuwe naam
De keuze voor een nieuwe naam is

Seniorenvereniging
BijOns

afdeling Mariaheide van KBO Brabant.

ln de naam komt terug dat we als
seniorenvereniging werken aan "samenzijn,
bevorderen welzijn, belangenbehartiging,
genieten, ontmoeten, beleven, ontspanning,
bezinning maar vooral aandacht voor elkaar"

BrlOns kun je terecht voor een advies van de
vrijwillige ouderenadviseur of belastinginvuller



Ook is er intensief contact met andere organisaties
tbv van van de belangen en het welzijn van onze
leden. Dit komt tevens ook tot uiting bij de
verschillende thema bijeenkomsten.
Was vroeger zwemmen belangrijk nu kun je BijOns
terecht voor meer bewegen van ouderen met of

. r - ---r:- --- -----l-l--zonoer sleuÍltje eÍl waÍluelsll.
Je ontspannen is niet alleen lichamelijk maar
BijOns kunt je ook terecht voor je geestelijke
ontspanning tijdens optredens van verschillende
artiesten op een ontspannigsavond of een bezoekje
aan een musical.
Om het ontmoeten en genieten te bevorderen z'ljn

er BijOns diverse activiteiten zoals eetpunt, Jeu de
Boule en koersballen.
Om samen te zijn zqn er BijOns mogeltlkheden als
kaarten, kienen, biljarten en bridgen.
Maar er valt BijOns ook veel te beleven en genieten
tijdens onze wandel- en fietstochten maar zeker
tijdens onze dagtocht of meerdaagse reis.
Wat zijn tijd tot nu toe wel heeft doorstaan is de
bezinning want BijOns staat nog altijd de
kerstviering op het programma.
Maar centraal staat toch BijOns de "aandacht voor
elkaar" want met ongeveer 200 leden is en blijft dit
het belangrijkste.

De onthulling werd uitgevoerd door de bedenkers
van BijOns, Anny Jonkers en Tonnie Hoevenaars.

Het Alzheimercafé
ln Veghel op 15 november:

betrokken reisorganisatie bereid gevonden om voor
alle belangstellenden (dus ook voor WijNu leden en

KBO-leden uit de kerkdorpen, die nog niet eerder

belangstelling voor deze Lourdesreis hebben

aangegeven) op woensdag 30 november om 13.30

uur een presentatie van deze Lourdesreis te geven'
Í'r^ n*aaanta{ia ia arafio an r r hanf rran haÉa welkOmlJ9 Pl 9ogl llgll9 lÈ vl qrre vr I v vv.

in het WijNu gebouw (open vanaf 13.00 uur).

OldStars Tafeltennis nu ook in Veghel!
Kick-off met tafeltennis-legende Bettine Vriesekoop
op 31 oktober a.s.
Je bent nooit te oud om te bewegen! OldStars Sport
is dan ook een vezamelnaam van diverse

beweeg- en spelvormen, die in Meierijstad dooreen
aantal sportverenigingen in samenwerking met de
gemeente worden aangeboden. Deze beweeg- en

ópelvormen zijn bewezen formules die in ons land

omarmd worden. Het gaat om laagdrempelig/
verantwoord bewegen, ontmoeten,
zelfredzaamheid e n meedoen. H ierbij staan gezond

en fit blijven én ontmoeting centraal'

Ook Tafeltennisclub Veghel (TTCV) omarmt de
gedachte achter de doelstellingen van OldStars en
gaat er vanaf maandag 31 oktober mee aan de

slag, in samenwerking met het Ouderenfonds.
Op deze dag kunnen alle inwoners (m/v 60+) van
Veghel, Erp, Mariaheide, Zijtaart, Eerde, Wijbosch,
Schilndel, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch
vrijbiijvend kennis komen maken met OldStars
Tafeltennis.

Er is een leuk programma samengesteld waarin de

welbekende 'oldstar', Nederlands en Europees
tafeltenniskampioen Bettine Vriesekoop, uitleg
geeft over wat beweegoefeningen in combinatie
met passende tafeltennisspelvormen. Wat ze bij

kunnen dragen aan uw fitheid, spelvreugde en

mogelijkheid tot ontmoeting, OldStars Tafeltennis
speel je immers nooit alleen, maar is vooral ook
gericht op samen bewegen, samen spelen en
samen de'derde helft' beleven.

Kom daarom op maandag 31 oktober om 10.00 uur
naar het Tafeltenniscentrum op het PWA-Sportpark
9, 5461 XL in Veghel (Zwijsen College en

sportschool Basic Fit zijn onze buren).
De koffie en thee staan klaar!
Er kan natuurlijk gekeken en geluisterd worden,
maar hoe fijn zou het zijn om meteen lekker mee te
bewegen?! Meteen weten of OldStars Tafeltennis
ook iets voor jou is? Kom in dat geval met sportieve
kleding en sportschoenen.
Meld je aan voor deze bijeenkomst via oldstars-
ttcv.nl

Veghel:
PieterBreugelHuis
Middegaal25
5461 XB Veghel

Uden:
Eigen Herd
Rooijsestraat 32
5401 AT Uden

Vrij entree
Begin programma: 19.30 uur
Café open: 19.00 uur
einde programma: 21.30 uur

Wegwijs in de regelgeving
Wanneer je te maken krrlgt met dementie, is het
vinden van de juiste hulp vaak lastig. Veel mensen
zien door de vele verschillende zorgaanbieders en
regels door de bomen het bos niet meer. Hoe zit het
met al die afkortingen zoals WMO, WLZ, PGB,CIZ?
Wie kan de weg wijzen wanneer iemand zo
lang mogelijk thuis wil blijven wonen, bijvoorbeeld
met aanpassingen in huis en dagbesteding?

Presentatie Lourdesreis
ln de KBO bijdrage van juli is nagegaan of er
voldoende belangstelling zou zin voor een
Lourdesreis in mei 2023. Daarop hebben genoeg
mensen positief gereageerd, zodal we een
Lourdesreis kunnen organiseren. We hebben de



BOUWE

Driewieldag Veghel
ln samenwerking met Kuyper fietsen in Veghel
wordt er woensdag g november van 10:00 - 13:00
uur geheel vrijblijvend (gratis) en onder
professionele begeleiding proeflessen aangeboden
op de driewielfietsen van Tworby.
Zelf ooit nagedacht om over te stappen naar een
driewielfiets, gewoon nieuwsgierig óf kent u iemand
bij wie het fietsen op een tweewieler niet meer
gemakkelijk gaat of veilig is? Kom dan gerust langs
voor meer informatie en een kop koffie!
Locatie: Hoogstraat 6, il62 CX te Veghel.
De Tworby is hét hulpmiddel als u op zoek bent
naar veilige en duurzame verlenging van uw
mobiliteit! Dankzij de Tworby wordt het mogelijk om
uw (elektrische) tweewieler om te laten bouwen
naar een gestabiliseerde (elektrische) driewieler.
Op deze manier kunt u uw eigen fiets blijven
gebruiken, maar toch veilig de weg op! De Tworby
is ook te gebruiken bU fietsen die elektrische
trapondersteuning hebben, Aanschaf van een
Tworby systeem inclusief fiets is mogelijk.

Stichting
Dorpshuis
Mariaheide

Heise Onderscheiding 2023
Het is telkenmale weer fantastisch om te zien, hoe
mensen zich geheel belangeloos inzetten voor de
Heise gemeenschap. Zelden of nooit doet men
tevergeefs een beroep op iemands medewerking bij
activiteiten, Zrjn deze vrijwilligers er niet, is het
zowel organisatorisch als financieel nagenoeg
onmogelijk om een evenement of activiteit te
organiseren. Deze mensen verdienen voor hun
inzet allemaal een bloemetje. Veel verenigingen,
stichtingen, instanties en organisaties doen dat al
met enige regelmaat. Een geste, die zeer
gewaardeerd wordt. Mede ook daardoor is men
bereid om zich te gaan of te blijven inzetten voor de
organisatie die hem of haar na aan het hart gaat.

Om de waardering uit te spreken aan personen, die
zich op meerdere gebied inzetten voor Mariaheide,
heeft de Heise Onderscheiding haar intrede
gedaan. ln 1990 is het eerste'Heidetakje' uitgereikt
en sindsdien hebben 33 personen de
onderscheiding mogen ontvangen. ln de eerste
jaren lag de keuze bij het bestuur van Stichting
Buurtschappen Mariaheide, de voorloper van
Stichting Dorpshuis Mariaheide, maar vanaf 2000
maakt de Voordrachtcommissie een keuze uit de
binnengekomen nominaties. Verenigingen,
stichtingen, organisaties en instanties, maar ook
individuen, sturen sinds 2000 hun nominaties in.
Daaruit maakt de Commissie dan een unanieme
keuze. Dit zal dit jaar niet anders zijn, ln het
september-nummer is reeds een eerste
aankondiging gedaan. Nogmaals willen we alle
besturen vragen om binnen hun organisatie dié
vrijwilliger(s) voor te dragen, die in hun ogen in
aanmerking komen voor deze onderscheiding.
Natuurlijk mag men ook verder kijken. Uiteraard
verzoeken we om er enige toelichting bij te doen.
Geef uw namen door aan een van de
commissieleden of stuur een mailtje naar
amj.vandenbroek@home.nl. Uw nominaties graag
vóór zondag 20 november a.s. indienen. De
Commissie maakt een keuze en Stichting
Dorpshuis Mariaheide verzorgt de uitreiking verder.

Alvast dank namens de Commissieleden Maria
Raijmakers (Struikhei 15), Wim van Lieshout
(Ericastraat 35a), Marion Rauh (Heiveld 2), Bert
van den Broek (Ratelaar 7) en Tonny van den
Tillaar (Steenovenstraat 5).
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Meer beweging voor ouderen
Of het nou Oldstars, Walking Sport of Verminderd
Conditie tennis heet,....
Op De Krekel is het mogelijk !

Bewegen is goed voor iedereen en zeker ook voor
55 nlnqsêrs t)e Krekel vinclt het belanoriik en zet
zich daarom in om die beweging mogelijk te maken.
De activiteiten worden begeleid door professionele
sportleraren en de aangepaste inspanning is

specifiek afgestemd op ouderen, De doelgroep is

de leeftijdscategorie van 55 tot 90 jaar die het
gezellig vindt om (nieuwe) leeft'tjdsgenoten te
ontmoeten in een ontspannen en relaxte omgeving
en die daarnaast ook nog willen bewegen' Al
hoewelTennis en Padelde hooÍdsporten zijn, wordt
ingezet op bewegen in de meest ruime zin'
Vaardigheid of kennis van een racketsport is
daarom niet van belang

i

Met SCMH zijn al gesprekken geweest over
aanhaken bij dit initiatief als straks specifiek
belangstelling zou zijn voor voetbal of korfbal
Omdat ook de gemeente Meier'tjstad sporten voor
ouderen belangrijk vindt, wordt dit initiatief door de
gemeente ondersteund. Daardoor zijn we in staat
deze activiteiten aan te bieden tegen bijzonder
aantrekkelijke prijs voor de deelnemers.

Kom gezellig naar De Krekel voor een gratis
proefles om het zelf te ervaren.
ledere maandag van 10:30-11:30 uur met een kop
koffie als afsluiting.

SCMH
Onze doelgroep is de leeftijdscategorie van 55 tot
90 jaar die het gezellig vindt om (nieuwe)
leeftijdsgenoten te ontmoeten in een ontspannen
en relaxte omgeving en die daarnaast ook nog

willen bewegen. Al hoewel Tennis en Padel de
hoofdsporten zijn, wordt ingezet op bewegen in de
meest ruime zin. Als wij merken dat er vanuit de
groepen specifiek belangstelling zou ziin voor
voetbal of korfbal als (hoofd)activiteit dan zullen wij
opnieuw met jullie in contact treden.

Wil Kemps.

Viva !a Musica bestaat 50 jaar!

Alle reden voor een jubileumconcert op

zondagmiddag 20 november om 14.30 uur.

Op hei programma staan werken van o.a' Verdi,
Webber en Lehar maar ook van minder bekende
componisten zullen bijzondere werken te horen zijn.

Opera, operette en musical. Alles komt voorbij'
Diverse solisten, dansers, een pianist en orkest
verlenen hun medewerking.
Dit alles zoals altijd o.l.v. Ago Verdonschot'

Ticketprijs voor dit gouden concert is: €' 22,50
(i ncl. reserveri ngs kosten excl. pauzedra nkj e)'
Deze zlln te reserveren via: Theater Markant te
Uden.
Voor meer informatie: Maria van Asseldonk:
secretariaatvlm@gmail.com of 06 83967383



Maria ter Heide
De leerlingen vertelden dat er steeds meer kinderen
op school komen en dat het soms zoeken is naar
een plekje om rustig te werken of om in kleine
groepjes instructie te kunnen krijgen. Daarom zijn
de kinderen èn het team van basisschool Maria ter
Heide bh1 dat er op maar liefst 3 plekken uitbreiding
van de school gerealiseerd wordt.
Bij de start van het schooljaar was het motto "We
dragen allemaal een steentje bij aan een fijn
schooljaar!" Hoe leuk is het dat ook nu btj de
verbouwing de kinderen hun steentje mogen
bijdragen.
Na het openingswoordje vond de steenlegging
plaats. Dit keer geen plaquette, maar uit elke groep
mocht 1 leerling naar voren komen om, onder
begeleiding van de metselaar, vakkundig hun
steentje bij te dragen.

BASTSSCHOOL

Kinderen van basisschool Maria ter Heide
dragen hun steentje bij aan de verbouwing van
hun school.

2 leerlingen van basisschool Maria ter Heide
presenteerden vrijdagmiddag 7 oktober j.l. de
feestelijke steenlegging bij de verbouwing van hun
school. Zij vertelden dat in 2016 bU de nieuwbouw
van basisschool Maria ter Heide een plaquette in
het gebouw gemetseld is. En nu 6 jaar later wordt
de school al uitgebreid.
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I IIa

B

Ericastra at 17
54Ë4 VR Itu{arianreide

TeL. nffi3-35fl536

o
Massagepraktijk

Astrid Rijkers
A.Íiikers@massagepraktilk'dêbolst.nl
+31{O)S 5195 9084

www,rnassagépraktijk-dêbolst' nl
Sobrweg 13 I $lodlmssriage

5464TC I sPortsa$sagê

Mariaheide I kinesiótapir€

vandenAkkerD
autobedrijf Veghel - Helmond

DE TUT
. rolluiken
r zonneschermen
r markiezen
r jaloeziên

. vouwgordijnen

. SCfeenS

r lamellen
. sêrrê zonweríngen
r serre daken
r plissé gordijnen

r garage deuren
r horten

ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN

Daandelendennen 3

5428 GN Venhorst
te|.0492 352284
mob. 0653145325
e-maiÍ: info@dewitzonwering.nl
www.dewitzonwering. nl

Ook voor al uw
reparaties

Fysiel(Fit
Behandeling na afspraal<

Tel.A413-3VL747
Email : info@fysiekfit.nl
www.fysiekfit.nl

Manuele therapie Fysiotherapie Revalidatie Fysiotraining
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Cvan de Graaf
fotografie

Burgemeester Buskensstraat 1 5

Gratis parkeren!

llaandag; 10100 '12$0uur'13:30 - 1?100 uur

Dinsdagr t0:00 - 12:30 uur - 13:30 - t?:00 uur

Tiidens deze openingstiiden kunt u zsnder

afspraak terecht, u bent van harte welkom.

Geen tijd om tijdens

onze openingstiiden tangs te komen?

Bet 0ó-532161.28

voor het maken van een aÍsPraak.



Actuoliteiten uit de porochie
Voor porochiële zoken kunt u bellen noor tel 3ó3415

Vieringen tot en met 4 december 2022

Zondag 30 oktober:
Woensdag 2 november om 19.00 uur:
Avondwake

Zondag 6 november om 10:30 uur:

Zondag 13 november:
Zondag 20 november om 10:30 uur:

Zondag 27 november:
Zondag 4 december om 10:30 uur.

Gedachte: God kan niet tellen
Dat God niet kan tellen is een bevrijdend inzicht.
Het maakt ons als kerk los van alles wat meetbaar
is, van aantallen bezoekers,
van leeft ijdscategorieën,
van de omvang van onze kerkgebouwen
en van onze begroting.
Het schept de ruimte om op te houden met somber-
heid over statistieken en onszelf de put in te praten.
Het bevrijdt ons van de gedachte dat God zit te
wachten op volle kerken. Het helpt ons ook om
onszelf te vrijwaren van cynisme en moedeloosheid
over de kerk.

Geen viering
A llerzielen, woordviering door werkgroep

m,m.v. St Ceciliakoor
Wij gedenken: alle overleden parochianen, in het biizonder
worden genoemd de overledenen vanaf november 2020

H. Mis Voorganger Pastor Rombauts
m.m.v. Ceciliakoor
Wij gedenken: Jgt. Mina vd Ven- vd Elzen en Wim vd Ven,
Mgd. Bertus van 't Westeinde, Sjaak Adriaans,
Jans Bekkers-Kanters, Wim Kanters, pastoor vd Wijngaert,
Marietje Brugman-Opsfeen, Jan en Lena v Doorn- VÍssers,
Petrus v Hees en Adriana Vogels en dochter Dieny

Geen viering
H. Mis Voorganger Pater Holterman
m.m.v. Ceciliakoor
ffi gedenken: Rien Daandels en Eric Daandels

En is de gedachte dat God alleen kwaliteit is, de
afgelopen jaren steeds dierbaarder geworden.
Het moet ons helpen om na te denken over ons
eigen bestaan, de sterfehlkheid daarvan en de
betekenis van wat wij doen,
De kerk van de toekomst ontleent haar betekenis
niet aan haar kwantitatieve gewicht, maar aan de
kwaliteit en de betekenis die ze toevoegt aan de s

René Grotenhuis

Let op: het email-adres van de parochie is
gewijzigd (zie kader)

Geen viering
Woord- en communieviering
Voorgangers: Theo Raijmakers en Tonny vd Tillaar
m.m.v. Cantor Jolanda Mobers
Wij gedenken: Sjaak Adriaans, Bertus van 't Westeinde,
Jan en Lena v Doorn- VLssers, Petrus v Hees en Adriana
Vogels en dochter Díeny

Francíscusparochie, Onze Lieve Vrouw van êoede Raad AAoríaheide
Pastoor van Haarenstraat 38,5464 Vê lAariaheide
Tel 3 63415: emai I : mariaheí de@ f rancíscusparochiemei eríj stad.nl
Bankrekeningnummer: NL17 RABO 0í31gArc 28
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ÍrêhÈiacurFaDchia
O.LY. van Goede Raad Mariaheidê



Visie toekomst van de geloofsgemeenschappen
en de kerkelijke gebouwen in de Franciscus'
parochie Meierijstad. .

Over de toekomst van de parochie, de geloofs-
^^-^^^^^À ^^ 
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1. Ten gevolgen hiervan komen een aantal geloofsl
gemeenschappen voor de vraag te staan of zij ook
zonder een eigen kerkgebouw op 'eigen kracht'
verder kunnen gaan en drager kunnen zijn van
activiteiten, waarin ontmoeting, omzien naar elkaar
en leefbaarheid centraalstaan. .
Dit zoeken naar een nieuwe invulling van lokaal
geloven zal in de praktijk gelijk opgaan met het
zoeken naar een nieuwe passende bestemming
voor het kerkgebouw. Het vraagt om een zorgvuldig.
overleg met alle betrokkenen en om een zorgvuldig

gemeenschapshuis en een woningvooziening voor
ouderen.
Voor Keldonk is voor de H. Antonius van Padua
kerk onlangs een afspraak gemaakt met de

kerngroep en de dorpsraad om samen te gaan
---r-^- *^^^liilza niarrrrra lracfarnrninnzgvl\ti! I 1|adl li(il I lllvvEluRe I rrvvYtv vvetvrrrrrrrr lv

voor het kerkgebouw.
Voor Mariaheide zal voor de O'L' Vrouw van

Goede Raad kerk op korte termijn een overleg met

de gemeente plaats vinden om te krlken of dit

kerkgebouw een maatschappelijke vooziening zou
kunnen worden.
Voor Ztllaart is voor de Sint Lambertuskerk
voorlopig geen concrete actie ingezet omdat daar
het aantal kerkgangers nog behoorlijke proporties

heeft.
Voor de H. Hart-Johannes kerk in Veghel is

van als in
proces, een
We zijn niet de eerste parochie die voor deze
herbezinning staan en ons moeten voorbereiden op
deze niet gemakkelijke keuzeprocessen.

2. Concrete vertaling voor een aantal kerkgemeen-
schappen.
Voor de lange termijn is met het bisdom vastgesteld
dat uiteindelijk (indien mogelijk en levensvatbaar)
twee kerkgebouwen in onze parochie voor
vieringen in stand worden gehouden. Zijnde de
Lambertuskerk in Veghel en de Sint Servaas kerk
in Erp.
Voor de andere kerken zal de vinger aan de pols
worden gehouden m.b.t. de levensvatbaarheid van
het in stand houden van de kerkgebouwen, (Kijkend
naar het pastoraal team, het kerkbezoek en de
beschikbaarheid van vrijwilligers.)

3. Voor alle overige kerkgebouwen binnen onze
parochie is of wordt gekeken naar mogelijkheden
om de kerkgebouwen een andere bestemming te
geven.

Hieronder de sÍafus van alle kerkgebouwen:
o De H. Johannes kerk in 'Veghel Zuid' is inmiddels

van de eredienst onttrokken en verkocht aan een.
projectontwikkelaar dle de grond heeft aangekochÉ
voor een woonvoorziening voor mensen die extra
zorg behoeven.

r Voor Eerde is voor de St. Antonius Abt kerk
intussen een bestemming gevonden in het
verbouwen van het kerkgebouw tot school met
behoud van een kapel-functie.
Deze kerk is onlangs verkocht aan een
prolectontwikkelaar die dit gaat realiseren,

r Voor Boerdonk is voor de St. Servatius kerk
intussen een haalbaarheidsonderzoek gestart om
te kijken of het kerkgebouw een functie zou kunnen

. 
krUgen in een combinatie met een school, een

M.b.t. De H. Hart-Johanneskerk speelt
geografisch minder noodzakelijk is doordat zij op
redelijk korte afstand ligt van de Lambertuskerk.
Dit kan nietwegnemen dat een herbestemming zich
soms onverwachts kan aandienen.

Bij het nemen van besluiten spelen een aantal
factoren een rol:
./ Het aantal mensen, dat in het weekend naar de

kerk komt, neemt steeds verder af.

./ Ook de deelname aan de sacramenten neemt
steeds verder af
,/ Het pastoraal team wordt steeds kleiner'

./ De huidige vrijwilligers worden steeds ouder en

er komen nauwelijks nieuwe vr[wllligers btj.

"/ De levensvatbaarheid van de geloofsgemeen-
schap als een zelfdragende gemeenschap.

J Onze inkomsten vertonen in vergelijking met het
verleden een dalende lijn.

./ Het te verwachten toekomstig groot onderhoud.

./ De fysieke afstand tot een kerkgebouw in onze
grote en uitgestrekte parochie. We willen graag dat
een kerkgebouw bereikbaar bl'1jft.

.,/ De mogelijkheid tot herbestemming in een plaats.

Streven naar sociale, gemeenschappelijke
bestemmingen.
Het kerkbestuur zoekt bij voorkeur een bestemming
die de gemeenschap ten goede komt. Een

mogelijkheid dat het gebouw toegankelijk blijft voor
een grotere groep en dat de kerk als gebouw zo
veel mogelijk ztln uitstraling behoudt.

De plannen staan aan de beginfase en we gaan
met een brede groep op zoek naar een geschikte
bestemming. Echter met deze visie geven we ook
aan graag te willen praten over elk idee dat de kerk
mogelijk tot een andere bestemming brengt'
De verwachting is dat dit een proces van een ruim



aantal jaren is, maar het kan ook van kortere
tijdsduur zijn -als een passende herbestemming
zich aandient.
ln alle gevallen blijven we in nauw overleg met de
kerngroepen, dorpsraden en kerkgangers om t'ljdig
informatie te delen en om iedereen zoveel mogelijk
in het proces mee te nemen.
Uiteraard is samenwerking met de gerneente
Meierijstad ook van groot belang.
Het gaat per slot van rekening om monumentale
gebouwen die de historie weergeven van lange tijd
en dus in meerdere opzichten beeldbepalend zijn.

ln ons beleid tot nu toe hebben het in stand houden
van het kerkgebouw steeds gezien in relatie met de
vitaliteit en omvang van die geloofsgemeenschap.
ln beginsel zien we een kerkgebouw als een
Godshuis waarin vitale geloofsgemeenschappen
bijeenkomen om de eredienst te vieren. Het gaat
dus niet lukken om in elke geloofsgemeenschap
een kerkgebouw in stand te houden, hoe lief die
kerkgebouwen ons ook zijn.
Dit sluit niet uit dat vieringen (bijeenkomsten,
ontmoetingen) ook buiten een kerkgebouw
gewenst kunnen blijven.

Het antwoord op de vraag of we het kerkgebouw
nog langer open kunnen houden, hebben we tot nu
toe steeds proberen uít de weg te gaan. Intussen
zijn we tot de conclusie gekomen dat die strategie
niet langer houdbaar is.
We streven naar een soepele overgang bij het
herbestemmen. Daarbij is het niet uitgesloten dat
kerken soms enige tijd gesloten worden tot de
herbestemming is gevonden.

se pt 20 22- p aroch i e be stu u r.

Ontmoeting.
Geslaagde vrijwilligersmiddag.
Na drie jaar was het weer mogelijk om alle
vrijwilligers die voor de kerk in Mariaheide actief
zijn, uit te nodigen voor een leuke middag waarbij
een hapje en drankje verdiend genuttigd konden
worden. Pater Charles had al eerder te kennen
gegeven dat hij graag meer mensen uit Mariaheide
persoonlijk wilde ontmoeten. Dit was er een
uitstekende gelegenheid voor en hij nam de
uitnodiging dan ook graag aan. Hij heeft zijn
persoonlijke levensverhaal verteld waarbij hij een
aantal foto's liet zien.
Vervolgens was het fijn om even de benen te
strekken tijdens een foto-puzzeltocht. Willekeurig
samengestelde groepjes gingen op zoek naar
voorwerpen in en om de kerk waarvan een detail
gefotografeerd was. Bij ieder voorwerp kon men
een letter vinden. Samen moesten die een woord
vormen. Het zoeken van de voorwerpen en de
letters ging iedereen behoorlijk goed af, maar om
daarvan een woord te vormen was wat moeilijker.

Uiteindelijk lukte het iedereen. 'Ontmoeting',
toepasselijker kon de oplossing niet zijn. Nadat de
paaskaarsen van de laatste jaren verloot waren,
werd het buffet geopend. Maar zoals een goed

christen betaamt, niet zonder een dankgebed.
Spontaan zette een aantal leden van het koor en
pater Charles het Panis Angelicus in. 'Smakelijker'
kon het niet meer worden. Als dank voor de inzet
van alle vrijwilligers voor de geloofsgemeenschap
Mariaheide is het een geslaagde middag geweest.
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H. Servatius in Boerdonk - Antonius Abt in Eerde - St. Servatius in Erp - H. Antonius van Padua in
Keldonk - O.L. Vrouw van Goede Raad in Mariaheide - Sint Lambertus in Veghel-H. Hart van Jesus
in Veghel - H. Johannes in Veghel- H. Lambertus in Zijtaart

lngangsdatum: í november 2022

Misdiensten

TarieÍlijst Parochie Heilige Franciscus
Burg. de Kuyperlaan 1,546144 Veghel
Tel: 0413-363115

M isstipend i um/intentie
Huwelijksviering
Jubileumviering
Doop (incl. doopkaars)
E.H. Communie (incl. map)
Vormsel
Uitvaartdienst (incl avondwake)
Avondwake
Begeleiding pastor/diaken in crematorium
(incl reiskosten binnen regio Z-O Brabant)
alleen Absoute op kerkhof
Streaming op werkdagen
Streaming tijdens weekend

enkel graf
dubbeldiep** graf (2 of meer personen)
dubbelbreed graf (2 of meer personen)
bijzetting
kindergraf (Um 10 jr)
urn nieuw graf of urnenmuur
urn bijplaatsen bestaand graf
(+ enkel graf wordt dan dubbelgraf)

G rafrec hten i n c l. begraafp I aatso nderh o u d

Verlenging

Enkelgraf
Dubbeldiep graf
Dubbelbreed graf
Kindergraf
Urnengraf/urnenmuur

Graf reserveren voor 10 jaar :

( beperkt mogelijk)
Verstrooiing asveld :

(niet op alle begraaÍplaatsen mogelijk)

€ 12,50
€ 390,- + € 100,- (energiekosten)

+ € 100,- (energiekosten)

€ 495,- + € 100,- (energiekosten)
€. 275,- + € 100,- (energiekosten)

€275,-
€ 155,-
€ 75,-
€ 100,,

€ 630,-
€ 630,-
€ 630,-
€ 630,-
€ 350,-
€ 230,-
€ 180.-

20 jr 10 jr 5jr

rtffiitdpueh{.
O.LV van Goede Raad Marióheide

€ 1160,-
€ 1390,-
€ 1620,-
€ 860,-
€ 1045,-

€ 660,-

€ 110,-

95
52
52
52

€2
€
€
€

I

I

,

,

BegravingskosÍen* (ma t/m vrij, Zaterdag afwijkend tarief: toeslag van 5O %)

€ 580,-
€ 695,-
€ 810,-
€ 430,-
€ 520,-

€ 313,-
€ 382,-
€ 451,-
€260,-
€ 310,-

* Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen Erp en Veghel-Zuidergaard via gemeente Veghel
** alleen mogelijk in Mariaheide en Zijtaarl
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AED's in en rond Mariaheide:
Met ingang van 6 oktober 2022hangtde AED onder
2 vermeld bij FysiekFit, Pastoor van Haarenstraat
62. Daarvoor hing deze AED bij Dirk van Os,
Pastoor van Haarenstraat 66.

1. Hei's Frietuurke, Pastoor van Haarenstraat 4,
5464 VG Mariaheide

2. FysiekFit (Jason Dekker), Pastoor van
Haarenstraat 62,5464 VH Mariaheide

3. Massagepraktijk De Bolst (Will Kemps),
Bolstweg 13,5464 TC Mariaheide

4. Ericv.d. Crommert, Voorhei/Goordonksedijk,
5464 VC Mariaheide (AED Goordonksedijk)

5. Fam. van Asseldonk, Driehuizen 13, 5464 RA
Mariaheide

6. Jan Heesakkers, Nieuwe Veldenweg 18,
5464 RC Mariaheide

7. Peter Daandels, Pater Visserslaan 12, 5464
RB Mariaheide

8. Rinie Bosch Asperges, Duifhuizerweg 5,
5406 TB Uden

9. Paul vd Elzen, Duifhuizerweg 21, 5406 TB
Uden

AED-wandeling in en om Mariaheide
Op zondag 6 november staat de maandelijkse
wandeling, georganiseerd door D'n Brouwer, in het
teken van alle AED's die in en om Mariaheide
hangen.
Zoals iedereen weet is het van groot belang dat
deze AED's aanwezig ztln: ze worden ingezet bij
een vermoede hartstilstand en kunnen
levensreddend z'ljn.
Alleen is het probleem vaak dat men niet weet waar
een AED hangt als die nodig is. We plaatsen
maandelijks een plattegrond in de Maniaheise Krant
en we benoemen de adressen regelmatig maar:
AED's zien hangen blijft beter in het geheugen
hangen.
Vandaar dus deze wandeling langs alle AED's die
Mariaheide rijk is, en dat ziin er maar liefst negen.
De 15 km passeert echt alle negen AED's en de 7,5
km komt langs vijf apparaten.
Op het rustpunt zal een AED aanwezig z{n, zodat
even bekeken kan worden hoe deze wordt gebruikt.
Wij wensen iedereen heel veel wandelplezier, want
het zijn, buiten de AED's om, hele mooie tochten.

Dorpsraad Mariaheide, D'n Brouwer, Maria en Bert
en Hartsave Mariaheide.

tafels schuifwanden ecten

kasten keukens vloeren
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Zonnebloem afd. Veghel, Zitaarl, Eerde en
Mariaheide

Op 1 oktober j.l. hebben we ons vijftigjarig jubileum
mogen vieren.
's-morgens was er een fotopuzzeltocht voor de
vrijwilligers.
's-middags werd het feest samen met de gasten en
vrijwilligers voortgezet in het dorpshuis in Ztltaart.
Een optreden van Pearl, een kwis over de
afgelopen 50 jaar en de kerkdorpen.
En als afsluiting een heerlijk buffet van de Reiger.
Het was een erg geslaagde dag!
10 Oktober is de trekking van de loterij geweest. U
kunt uw lot controleren op de site van de
zonnebloem
Mocht u vragen hebben over de Zonnebloem of
iemand aan willen melden neem dan contact op
met
Helma Breeuwer 366447 of Sjanny van der Zanden
350722
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Maatwerk voor s.lw interieur



de Bibïiotheek

Hulp bij websites van de overheid in jouw
Bibliotheek
Met een blauwe envelop in de hand en een
vragende blik op zijn gezicht komt een man de
Bibliotheek binnen gewandeld. Betine van den
Wijngaard werkt daar bij het lnformatiepunt Digitale
Overheid (lDO) en helpt hem uit de brand. Ze
vertelt. "Hijwilde zijn belastingaangifte in orde gaan
maken, maar had geen inloggegevens voor DigiD.
Die gegevens heb ik net samen met hem
aangevraagd, zodat hij weer verder kan." De man
is zeker niet de enige die met een hulpvraag over
websites van de overheid aanklopt bij de
Bibliotheek.

t{eeft u vfagetl oveÍ
dê sverh€id?

Eva van Vugt (Bibliotheek Meierljstad en
Maashorst) en Betine van den Wijngaard
(Bibliotheek Oss en Bernheze) helpen je samen
met hun collega's verder bij het lnformatiepunt
Digitale Overheid.

Regelen met de computer
Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet.
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker
digitaal, bijvoorbeeld bij het aanvragen van
energietoeslag, een woning zoeken, een rijbewijs
verlengen of een afspraak maken bij de gemeente.
Veel mensen vinden dit lastig. Daarom vind je bijde
Noord Oost Brabantse Bibliotheken een
Informatiepunt Digitale Overheid (lDO). De hulp die
je krijgt is gratis en je kunt er zonder afspraak
aankloppen.

I nformeren en doorverwijzen
Eva van Vugt is een collega van Betine en vertelt
dat er bij het IDO veel vragen over DigiD binnen
komen. "Dat blijkt voor veel mensen een
struikelblok om online zaken te regelen. Momenteel
helpen we ook veel mensen met het aanvragen van

energietoeslag en het maken van een afspraak
voor een herhaalprik. De vragen die we krijgen zijn
heel divers. Wij denken met je mee en geven je
informatie zodat je verder kunt. We kunnen ook een
afspraak voor je maken met een organisatie die je
verder helpt."

Gebakies van blijdschap
"DigiD geeft je toegang tot de digitale snelweg van
de overheid," legt Betine uit. "Als mensen daarin
vastlopen gaan wij als het ware naast ze zitten op
de passagiersstoel. We nemen het stuur niet uit
handen, maar helpen wel met schakelen en
navigeren. Het is mooi om te zien hoe mensen
opgelucht en soms zelfs een beetje trots vertrekken
als ze met onze hulp iets hebben geregeld." Eva
vult aan: "Met alledaagse dingen een groot verschil
maken voor iemand, dat geeft veel voldoening.
Laatst kwam een man gebakjes brengen voor de
collega die hem had geholpen met zijn een
succesvolle aanvraag voor energietoeslag, zo blij
was hij."

De Bibliotheek
Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die
hulp nodig heeft? Kom langs in de Bibliotheek. Kijk
op de website van de Noord Oost Brabantse
Bibliotheken voor de lokale openingstijden en
spreekuren.
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Bloenfi'Kerst
workshops

t}ATUMS
DI ó DEC.

WO 7 DËC.

DO 8 DEC.

zo 11 DEC.

DI15 DEC.

WO ï4 DEC.

DO 15 DEC.

ZO 18 DEC.

DI 20 DEC.

wo 2t DEC.

DO 22 DEC.

l4:00 en 19:00
'14:00 en 19:00

l4:00 en 19:00

ll:00 en l5:00
14:00 en 19:00

14:00

l4:00 en l9:00
ll:OO en l5:OO

14:00 en 19:00

l4:00 en l9:00
14:00 en 19:00

,.\anmeltlen - n 6- lo o 6r ír gó - inftr,fibioezrn. nl



Kennismaker Henrie weet werkelijk alles over
wandelen, of bijna.

Het dagelijkse ommetje is sinds corona voor veel
mensen een fijne gewoonte. Wandelen heeft ook
een enorme boost gekregen. l'4aar t"aaronn is het
zo gezond, waar vind je de mooiste wandelpaden
en wat heb je allemaal nodig?

Henrie van Zoggel heeft 40 iaar wandelervaring en

is de aangewezen percoon om er het een en ander
over te vertellen. Bij KennisMakers gaat hij niet

alleen dieper in op wat het met hem doet en

waarom hij ooit aan het wandelen is geslagen'
Henrie neemt je ook mee op een wandelreis door
de tijd, van Hippocrates tot nu. Hij neemt zelfs een

kijkje in de toekomst en er komen allerleitrends aan

Oód. fen leerzame en leuke lezing voor zowel de
geoefende wandelaar als de wandelaar in spé' ln
deze woelige tijden trekken immers steeds meer
mensen de Paden oP, de lanen in. Want
Hippocrateo zei het al: 'Wandelen is het beste
medicijn'.

KennisMakers
De Bibliotheek is de plek bij uitstek om kennis te
delen. Over boeken of literatuur en natuurlijk ook
over hele praktische of technische kennis' De

Bibliotheek heeft alleen niet alle competenties
direct in huis en daar komen vrijwilligers om de hoek

kijken. Want bij KennisMakers krijgen zfi een

podium om hun kunde gratis te delen.

Toegang
De lezing van Henrie van Zoggel is de eerste in
deze serie en vindt plaats op dinsdag 22 november.

We starten om 19.00 uur in de Bibliotheek Veghel'
De toegang is gratis maar wel graag vooraf
aanmelden via www'nobb.nl/activiteiten'
Op 29 november is de volgende KennisMakers'

Ook in de Bibliotheek Veghel. Dan komt José van

Esch ons alles vertellen over mandala's en hoe je

ze kunt borduren (1azeker, dit is ook een hobby voor

mannen). Op 6 december is Jigsaw te gast en

komen alle ins en outs van de lerse folk aan bod'

Tot KennisMakers!

Luistercafé in teken Bob Dylan

ln zaal De Apotheek op De Noordkade in Veghel
start vrijdag 4 november om 20.30 uur weer een
nieuw seizoen van Luistercafé Noordkade.
Centraa! deze keer staat Boh-r Dylan. -L,uistercafé
Noordkade is een initiatief van de Noord Oost
Brabantse Bibliotheken in samenwerking met
Cultuur Haven Veghel.

Bob Dylan behoeft eigenlijk geen introductie meer.
De inmiddels 81-jarige Amerikaanse zanger en
tekstdichter is een van de grote namen uit de
popmuziek, die generaties muzikanten inspireerde,
Met persoonlijke en poëtische teksten brengt hij
literatuur en popmuziek bij elkaar. Niet voor niets
kreeg hij in 2016 de Nobelpr'ljs voor de literatuur. ln
2020 verscheen zijn 39e studio album Rough And
Rowdy Ways en op het moment tourt hij met zijn
band de wereld over.

De muziek op de avond wordt vezorgd door Merijn
den Boer. Deze multi-instrumentalist brengt op
eigen wijze een eerbetoon aan ziin grote held
Dylan. Een gesprek is er met Jochen Markhorst.
Sinds hij de plaat Blonde on Blonde hoorde, is hij
groot fan van Dylan. Hij schreef inmiddels al zeven
boeken over de troubadour, waarin hij meer vertelt
over de achtergronden van zijn liedjes

De entree van het Luistercafé is gratis. Aanmelden
is niet nodig.
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Doelstelling: Het bewaren en toegankelijk maken van
h isto rische en heem ku nd i ge za ke n betreffende het kerkdorp
Mariaheide.

Hei's Archiet
Correspondentieadres: Struikhei I 0, 5464VW Mariaheide.
Telefoon :06-10549038
F -^^-:l -l-^- 

, l-^:^--^i-:^t^-:--^ 
-lE-ÍIlall aulet' llslD.ílulllttlL(,lz.lggv.ll!

Facebook : https://www.facebook.com/heisarchief
Website : https://mariaheide.nl/3628/heis-archief

De plaats waarop de boerderij met het adres Knipperdul 2 staat, kent een lange geschiedenis waarvan we

helaas maar weínig hebben kunnen achterhalen. Wat we wel weten, is dat er een herberg met de naam

'Knipperdul' heeft gestaan. Mogelijk zelfs al in de 17e eeuw. Omdat de herberg op de grens tussen Staats-

Brabant en het Land van RaveÀstein zou hebben gelegen, werd deze veel bezocht door ronselaars voor de

legers van beide gebieden. Dat leidde soms tot gijzeling van een jongeman die het tekengeld van het leger

had geïncasseerd, maar bij nader inzien het soldatenbestaan toch niet zag zitten
Over het ontstaan van de naam 'Knipperdul' doen allerlei verhalen de ronde, maar we houden hier de

verklaring aan die het Straatname nboek van de
gemeente Uden geeft. de naam is samen gesteld uit
'klippel/knuppel ' en 'heul' wat 'knuPPels over een holte'

betekent, anders gezegd een twijgbrug over een beekje.
Dat beekje werd de Jeuk genoemd en lag aan de grens
van Uden en Veghel Later werd het beekje
gekanaliseerd oftewel 'geleid gegraven' en daarom
kennen we het beekje nu als de Leigraaf'

Hiernaast: een schilderiivan de boerderiiop'de Knip'-

De eerste bekende eigenaar van de grond waarop de

tegenwoordige boerderij staat, is Cornelus van Boxtel
(1771-1860). Hij is getrouwd met Mechelina van de Loop

1776-1851). Cornelus en Mechelina krijgen, voor zover bekend, drie kinderen: Peter, Antonius en Helena.

Het café 'Het Knipperdul' is dan een lage boerderij met een strodak, Voor de boerder'rj staan enkele bomen

waaraan bezoekers hun paard kunnen vastmaken. Dat gaat weleens fout, want het Vredegerecht in Grave

bestraft op 29 oktober 1835 een zekere Hendrik van den Berg uit Volkel voor het
paard met kar voor de herberg 'Het Knipperdul' in Uden.

Als Cornelus van Boxtel in 1860 overlijdt, erft zijn dochter Helena van Boxtel (1816-1888) de herberg.

Helena is in 1848 getrouwd met Cornelis de droot (1816-1881). Zij krijgen zes kinderen, waarvan er één

doodgeboren wordt. Eén kind overlijdt vóór zijn eerste verjaardag'

Hiernaast: het gezin van Willemke
en Lien Willems-de Groot.
Staand vlnr: Leen, Grard, Knillie,
Hanna, Miena, Janus en Bet.
Zittend vlnr: Hannes, vader
Willemke, moeder Lien en Mieke.

ln 1889 vindt er na het overlijden
van Cornelis en Helena opnieuw
een deling plaats en worden
oudste dochter Mechelina (Lien) de
Groot (1850-1915) en haar man
Hendrikus Wlhelmus (Willemke)
Willems de nieuwe eigenaren van
de boerderij annex café dat druk
bezocht wordt.

(

niet vastmaken van een



Vooral op zondag na de Hoogmis en op maandag na de Udense markt, komen veel mensen een bakje koffie
of een borreltje drinken in café Knipperdul.
Naast het café hebben Willemke en Lien een paar koeien en wat varkens en kippen. Verder hebben ze
landbouwgrond die wordt gebruikt als weiland en om rogge en haver te telen. Willemke en Lien Willems
krijgen elf kinderen. Eén kind wordt doodgeboren en een ander kind overlijdt kort na zijn geboorte.

ln het boek'Buurten onder de oude eik'van Angeline van der Donk staat een beschrijving hoe het café er
toen uitgezien moet hebben:
'Boven de voordeur stond in het bovenlicht op het glas met witte verf geschilderd H. Willems Vergunning
Knipperdul. Door de voordeur kwam je direct in de 'herd', het cafégedeelte. Rechts voor de muur stond het
buffet met een open kast erachter waar de flessen met sterke drank stonden. De brandewijn, cognac, bÍtter
en jonge en oude jenever werden vanuit ronde flessen met een dunne nek in de borrelglaasjes geschonken.
Met een glazen stop konden deze flessen afgesloten worden. Brandewijn gold als medicijn voor allerlei
kwalen en vaak kwamen mensen een kannetje halen voor een zieke. Boven de kast hing een bord met de

tekst:
lk zit hier langs de baan
Wat kan ik beter wensen
De zegen van Heer
En de gunst van de mensen
Achter het buffet was ook een deur naar de 'geut' en van daaruit
kon je in de kelder komen. Voor ieder vers getapt biertje moest de
kastelein de kelder in om vervolgens met een pot of glas bier terug
te komen. Daar lagen de grote tonnen donker bier van brouwerij
Sevriens uit Erp.'

Hiernaast: de trouwfoto uit 1922 van Driek Vr'ssers en Mieke
Willems.

Dochter Maria (Mieke) Willems trouwt in 1922 met Hendricus
(Driek) Vissers (1883-1969). Mieke en Driek gaan inwonen bij de
vader van Mieke, Ze krijgen twee zonen, Johannes (Has) en
Wilhelmus (Wim), maar op 1 februari 1925 overlijdt Mieke in het
kraambed van haar derde doodgeboren kind. Driek Vissers
hertrouwt in 1930 met Wilhelmina Adriana (Meintje) de Groot (1890-
1932). Met Meintje krijgt Driek nog twee kinderen. Martinus
Arnoldus en Anna Maria (Mien). Meintje Vissers-de Groot overlijdt
echter op 25 januari 1932, vijf dagen na de geboorte van haar

dochtertje Mien. Haar zoontje Marinus zal in 1938 overlijden.
Driek Vissers heeft dan al genoeg van het café, want het kost te veel tijd en levert te weinig op. Hij vindt het
vervelend dat hij het boerenwerk moet laten liggen, omdat er iemand in het café een borreltje komt drinken.
Rond 1930 stopt Driek Vissers met het café.

In 1932 wordt Driek Vissers via vererving
eigenaar van de oude boerderij van
Willemke Willems. Niet lang daarna wordt
deze gesloopt en laat Driek Vissers een
nieuwe boerderij bouwen.

Hiernaast: de nieuwe boerderij in 1946
met de nog onverharde Goordonksedijk.

Het Nederlandse leger legt tijdens de
mobilisatie in 1939-1940 versperringen
en loopgraven aan op Knipperdul maar
als de Duitsers Nederland binnenvallen
worden die verlaten. Driek Vissers legt bij
zijn boerderij een eigen schuilkelder aan.
ln de nacht van 21 op 22 juni 1943
vluchten ze die schuilkelder in als een brandend vliegtuig neerstort op Eikenheuvel.



Bertus van 't Westeinde duikt tijdens de oorlogsjaren onder b'tj Driek
Vissers. Hij wil niet langer meewerken aan de 'Arbeitseinsatz' in

Duitsland. Af en toe z'rjn er razzia's. Dan houdt Bertus zich schuil in
de Goorse bossen. Als het lang duurt voordat het weer veilig is,

komt Driek Vissers eten brengen in het bos. Bertus trouwt na de
oorlog met Jans Vissers, die als hulp in de huishouding bij Driek
Vissers werkt.
Tijdens de bevrijding in 1944 wordt er op Duifhuis zo hard
gevochten dat Driek Vissers met zijn gezin naar Hoenderbos moet
vluchten. Als ze terugkeren naar hun boerderij staat deze er nog,

maar is z'l,taar beschadigd door kogelinslagen. ln de schuur ligt een
gesneuvelde militair en in de kelder vinden ze een gewonde

soldaat.
Hiernaast: Mien Vissers met haar broers Has en Wim en hun vader
Driek in 1955.

Op 26 mei 1953 trouwt Wilhelmus (Wim) Vissers (1924) met Maria
(Miet) Timmers (1925). Zij nemen de boerderij van de vader van
Wim over. Wim en Miet krijgen drie dochters: Marja, Trudy en Tine.
Als Miet in 1975 overlijdt, blijft Wim achter met drie tienerdochters.

Als vader Wim in 2005 naar een verzorgingshuis gaat,
wonen twee zonen van Tine tijdelijk in de boerderij. Wim
overlijdt in 2008. Tegenwoordig wonen zoon Willem van
Dooren (1991) en zijn vriendin Melissa Hens (1995) in de
boerderij.

Hiernaast: het gezin van Wim en Miet
Vrssers. Vlnr: Tíne, Miet, Maria, Trudy
en Wim.

DochterTine (1958) trouwt in 1984 met
Jan van Dooren. Tine en Jan gaan
wonen in het bakhuis achter de
boerderij van de vader van Tine. Het
bakhuis is nog gebouwd door Driek
Vissers. Zaterdags was het altijd
broodbakdag. Op die dag moesten de
voeten gewassen worden en daartta
moest het deeg in een grote trog
getreden worden. Tine en Jan krijgen
drie zonen: Teun, \A/illem en Gijs.

Hierboven: de boerderii in 1986.

HÍernaast: Willem van Dooren, Melissa Hens en
Tine van Dooren-V íssers.
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Zó kan het dus ook:

wonen in een verpleeghuis
Niemand staat te juichen als zijn ouders niet
meer zelfstandig kunnen wonen. Maar als het
tóch zover komt en ze ergens anders naartoe
nnoeten, laat het dan deze plek zi!n. Een
persoonlijk verhaal over de zachte armen van
verpleeghuis Van Haarenstaete in het
Brabantse Mariaheide.

Mijn moeder zit in 'haar' luie stoel bij het raam in de
gemeenschappelrlke huiskamer. lk schuif een
krukje bij, en zo brengen we hele middagen door.
Soms zitten we te kletsen, soms houd ik haar hand
vast, kijken we naar buiten, naar de vogels
die van de mezenbollen snoepen in de uitbottende
binnentuin van het verpleeghuis waar ze woont.
We kijken naar mijn moeders huisgenoten in het
voormalige klooster. ln totaalzijn dat er 36, allemaal
met dementie, verdeeld over drie woongroepen.
Mijn moeders groep heet'de Heise Hof'. 'Een Heise
Hofdame', noemen we haar soms, en dan giechelt
ze.

tafel. 'Dag grote jongen', gniffelde ze een keer
tegen mijn (twee meter lange) vriend.
Dwarsdoorsneden van een gemiddelde dag bij

verpleeghuis Amaliazorg Van Haarenstaete in het
Noord-Brabantse Mariaheide. Soms zitten mijn
moeder en ik een beetje te roddelen. Soms maken
we een kleurplaat of doen we een spelletje' lk lees
lraar rr^^r ta lr ricíar{ aanr{anhÍin tl'-',r Toon
I lgql Yvvl r Lv lurglvl

Tellegen. En we zingen veel. Surinaamse liedjes, ln

Holland staat een huis, Edelweiss en Que sera
sera.

Alzheimerdiagnose
Zo was het natuurlijk niet altijd. Mijn ouders
woonden zelfstandig, in een appartementje midden
in het dorp. Mijn vader had zijn alzheimerdiagnose
al in 2AM gekregen. Hij bleef verrassend stabiel.
Naar omstandigheden ging het lang best goed -
vooral omdat mijn moeder gezond was.
Tot ze dat ineens niet meer was.

Het begon ermee dat ze het goede woord niet kon

vinden, een jaar of twee geleden. lk zal het me wel
verbeeld hebben, dacht ik.
Tot ze steeds vaker niet uit haarwoorden kwam' Er
spullen kwijtraakten en weer opdoken op rare
plekken. Of helemaal niet opdoken.

Er kwam thuiszorg voor de medische steun, hulp bU

het douchen. Al het andere namen mijn twee broers
en ik voor onze rekening. Boodschappen, koken.

Dingen regelen. Mee naar dokter of ziekenhuis.
Kwam er een diëtist, fysiotherapeut of
casemanager aan huis, was er een van ons bij.

Er is maar zo veel wat je kunt, als kind. Een potje

koken: prima, maar al heel gauw was er
intensievere, continue, en specifiekere zorg
nodig, van mensen die er verstand van hadden.
Spoedberaad, eerst met alleen de kinderen. Toen,
met lood in onze schoenen en knopen in onze
magen, samen naar pa en ma.
Ze vielen stil, mijn moeders ogen liepen vol. 'Maar
zo gaat het toch best goed', vroeg mijn vader
zachtjes, retorisch.

Het ClZ, de instelling die oordeelt of zelfstandig
wonen nog kan, was er duidelijk over: het kon niet
meer. 'Zeer zorgelijk', zei ook de huisarts.
De wachtlijst. De achtbaan, de twijfels. Het gevoel
ze te verraden. Joegen we ze nu juist niet het
ongefuk in? Konden wij dit zomaar bepalen voor de
mensen die ons hadden grootgebracht?
Maar zoals het ging, ging het ook niet.

Mijn moeders dementie haalde die van mijn vader
in. Ze woonden in Brabant, midden in het corona-
epicentrum van de eerste golf en begrepen de
regefs niet, laat staan dalze die onthielden. Maakte
hun leeftijd (82 en 92) alleen al dat ze kwetsbaar
waren, bij mfn vader kwamen daar ook nog
extreem broze longen bU. MUn broers en ik werden

Er is een mevrouw die rondwandelt met een
hondenknuffel in haar rollatormandje. Een meneer
die om de zoveeltijd bezorgd roept dat hijde koeien
nog moet melken. Een mevrouw die naar mijn
vriend wees en mij taxerend vroeg of hij wel grote
spierballen heeft.
Bewoonster Rita, die een keycord draagt van de
organisatie, zich tijdens een van mijn eerste
bezoeken keurig voorstelde en me haar
weekrooster mededeelde: op dinsdagen en
donderdagen helpt ze de kapster en op
woensdagen vouwt ze de was. Dat ze mijn moeder
'zo'n goeiding'vindt, zeize ook. 'lk noem haar altijd
'prulleke'.'
En Mia, het goedlachse dametje met de pretoogjes,
die mfn moeder 'meiske' noemt en iedereen
snoepjes toestopt. Als het eten te lang op zich laat
wachten, bonkt ze ongeduldig met haar bestek op



met de dag wanhopiger. We deden amper nog een
oog dicht.

Reken er maar niet op dat ze bij elkaar kunnen
blijven, waarschuwde de casemanager ons.
'Echtparenkamers zijn heel zeldzaam.' Dementie
mag dan volksziekte nummer êên zijn, ze velt
zelden twee echtelieden tegelijk. Onze harten
braken: het zag ernaar uit dat onze ouders, na bijna
zestig jaar huwelijk, in verschillende tehuizen
zouden eindigen. Mét dementie, zonder elkaar.

Voormalig klooster
Maar toen. Vorig jaar maart, een maandagochtend,
was daar casemanager Marion aan de lijn. Ze had
een huppeltje in haar stem, er was een
echtparenkamer vrijgekomen, en dan ook nog in
dat verpleeghuis waar we zulke fijne dingen over
hoorden, die organisatie met die goede recensies:
lief, aandachtig, kleinschalig. ln een voormalig
klooster met glas-in-loodramen en een prachtige
tuin. Onze eerste keus, ook al hádden we geen
keus.
Ze moesten binnen een week verhuizen. Na al dat
mantelzorgen waren we de uitputting nabij, maar
het vooruitzicht van veiligheid gaf ons superkracht.
Al had het diezelfde dág gemoeten - we hadden het
gefikst.

Toen mijn ouders zo achteruitgingen, had ik van de
ene op de andere dag mijn sociale leven laten
vallen, en ook sociale media liet ik links liggen.
Mensen uit mijn outer circle hadden daarom geen
idee hoe mijn leven was veranderd, en als ik hen
dan wél weer eens sprak, reageerden ze geschokt:
een verpleeghuis, wat vreselijk! Man, dacht ik dan,
je had die tijd die eraan voorafging eens moeten
meemaken - díé was pas vreselijk. Zt1 zagen: je
ouders worden opgesloten. lk zag: mijn ouders zijn
veilig. Ze zijn gered.

Toch snap ik het wel. Want het is nogal wat. Die
onvermijdelijke confrontatie met wat je wel weet,
maar waaraan je nooit wil denken: dat je ouders
sterfelijk zijn.
Alzheimer Nederland venryacht dat in 2040 een half
miljoen mensen dementie zullen hebben. Nu zijn
dat er zo'n290 duizend, van wie er ruim 80 duizend
in een verpleeghuis wonen.

Wie gaat voor al die mensen zorgen? Alarrnerende
nieuwsberichten gaan over brandbrieven,
noodkreten, ziekteverzuim en bezuinigingen. Over
medewerkers die onder enorme tijdsdruk staan,
elke seconde moeten verantwoorden en zo louter
de plichtmatige dingen kunnen doen: steunkousen
aan, verschonen, hop, en door naar de volgende.
Die daardoor niet toekomen aan de dingen die het
leven leuk maken, die voor deze doelgroep nou juist
zo belangrijk zijn, met alle gevolgen van dien:
verveling, onderprikkeling. De scenario's van je
kinderen niet meer kennen, geen bezoek krijgen en

de hele dag treurig in een hoekje zitten, van zielige
hoopjes mens die reddeloos door gangen dwalen,
op zoek naar hun ouders of lang overleden
geliefden.
Schrikbeelden die ik natuurlijk ook kende, en met
die beelden in je achterhoofd zet je niet bepaald
fluitend je handtekening onder een
opnameformulier. Maar wat als het alternatief nog

mensonterender is? Natuurlijk, de wereld moet
dementievriendelijker worden, dat vooropgesteld.
Maar mijn ouders konden daar niet op wachten. Zij

hadden hulp nodig, nÍ meteen. En wij ook.

Vertellen over Suriname
ln de mooie echtparenkamer met uitzicht op de kerk
zat mijn vader al snelgrapjes te maken en verhalen
te vertellen over Suriname. Mijn moeder verraste
ons: was zi! vroeger altijd een tamelijk
gereserveerde huismus geweest, nu stond ze
vrolijk vooraan als er gebingood, geknutseld of
gesjoeld werd.
Via een computersysteem houden de medewerkers
ons dagelijks op de hoogte. Ze noteren de
medische gegevens: hartslag, bloeddruk, gewicht.
Maar ook: 'Mevrouw zat vrolijk mee te zingen met
Hollandse hits.' Of: 'Even gaan kijken in de nacht.
Lagen lekker te slapen.' En: 'lk ging even een
smoothie brengen. Mevrouw gebaarde dat ik moest
komen zitten en liet het trouwalbum zien. Knap stel
hoor!'
Dit is wat je wil weten als kind. Dat er, naast de
formaliteiten en de noodzakelijkheden, ook oog is
voor de kleine dingen die eigenlijk de grote dingen
zin.

Op de site hadden we gezien dat deze organisatie
aan 'belevingsgerichte zorg'doet. Alarm, riep mijn
kritische journalistenbrein, holle frasel Wat zegt dat
nou helemaal?
Die vraag werd al snel beantwoord. We merkten het
aan hoe mijn ouders' gezichten oplichtten, steeds
als 'die ene lieve' binnenkwam. Aan hoe iemand
drie kwartier lang mijn moeders hand vasthield toen
ze verdrietig was.

.s
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Kibbeling
Mijn vader mocht geen vast voedsel eten wegens
verslikkíngsgevaar, maar miste zijn kibbelingetje
zo. Nou, zei medewerker Debby heel kordaat: laat
de kibbeling zacht bakken, neem hem mee
hiernaartoe en dan prakken we hem met een kopje
rrichar ri llnn I l-laf <ri aV arf aaÍtgvvvrrrvr

Debby is een van de twee zogenoemde
'gespecialiseerd medewerkers welzijn'. Hun baan
bestaat feitelijk uit niets anders dan: binnen alles
wat niet kan, net dat ene dingetje zoeken dat wél
kan.
'Een ideale situatie', noemt perswoordvoerder Julie
Meerveld van Alzheimer Nederland hun
aanwezigheid. Eigenlijk, zegt zii, wil elke
zorginstelling zulke mensen in huis. Maar als er
bezuinigd moet worden, wordt hierop het eerst
beknibbeld.'

Of Amaliazorg, waar Van Haarenstaete onder valt,
meer geld heeft dan andere instellingen, daar heeft
locatiehoofd Gonny van der Heiden geen zicht op.
Wel kiest haar organisatie heel bewust voor de
aanstelling van gespecialiseerd medewerkers
welzijn. 'Zr1 kijken met een helikopterblik naar elke
bewoner: wat heeft htl of zi nodig om gelukkiger of
tevredener te zijn? Ze kennen iedereen en
overleggen veel met de familie.'

Ook heeft elke locatie een zogenoemde coach
onbegrepen gedrag. 'Als een bewoner bijvoorbeeld
agressief of apathisch gedrag vertoont, analyseren
deze coaches wat daaraan voorafging , zodat ervan
geleerd kan worden. Daarnaast coachen en trainen
ze de medewerkers in het omgaan met dementie.'
Volgens Julie Meerveld heeft helaas niet elk
verpleeghuis zulke coaches in dienst. De meeste
bewoners van Van Haarenstaete brengen de dag
door in de gemeenschappelijke huiskamer. M'tjn

ouders trokken zich tussen de maaltijden door
lieverterug in hun appartementje, een minuut of vijf
lopen van de afdeling, met hun eigen meubels en
familiefoto's. Welvonden ze het gezellig om bezoek
te krijgen. De medewerkers ontdekten dit al snelen
gingen geregeld even langs voor een praatje.

Huiskamer
Mijn ouders gingen drie keer per dag naar de
gemeenschappelijke huiskamer om te eten, verder
waren ze graag op zichzelf, keken ze tv in hun
appartementje. Maar vorig najaar overleed mijn
vader, en kort daarna kreeg mijn moeder twee
herseninfarcten. De zorgmedewerkers wilden haar
de hele dag in de gaten kunnen houden, en ze
kreeg een luie stoel bij het raam in de huiskamer:
zo kon ze slapen wanneer ze dat nodig had,
meedoen met spelletjes en liedjes zingen als ze
wilde.
lnmiddels is ze fysiek aardig opgeknapt, maar nog
altrld is ze voornamelijk in de huiskamer te vinden.
En ik, als ik bij haar ben, dus ook.

Tijdens die middagen in de huiskamer, waann Je

wêinig anders kunt dan zitten en observeren, leerde

ik de Éewoners steeds beter kennen, hun dynamiek
doorgronden.

Jacoba bijvoorbeeld, die elke dag kilometers

wandelt. Soms komt ze om je nek hangen of pakt

ze je hand vast. Soms wordt ze vanuit het niets

boos, dan krijg je een rollator tegen je schenen, en

ikzag haar eens iemands kom soep omkieperen'
En dan was er natuurlijk Peter, de lieve,

kunstzinnige, behulpzame man met een

zweem van rock-'n-roll over zich, misschien omdat

hij als enige spijkerbroeken droeg. Peter ontfermde
zicn ovei mijn moeder, zt1 noemde hem 'miin

vriendje', Op haar verjaardag gaf hij haar een

kleurplaat, het konijntje staat in een lijstje op haar

kamer. Ze was er zo blij mee dat ze de volgende
dag een kleurplaat voor hém maakte. Toen Peter in

apiit onvenryacht overleed, was de hele

afdeling van slag, en wij ook.

ln de vitrinekastjes naast de slaapkamerdeuren
zitten persoonlijke spulletjes. Koeienbeeldjes,
trouwfoto's, knutselwerkjes van kleinkinderen,
dingen die herinneren aan wie de bewoners
vroeger waren, voordat hun hersenen stukgingen:
mannen en vrouwen met liefhebberijen, nukken en

talenten. Met een leven. Kom ik aanwandelen, dan
staan ze me vrolijk toe te zwaaien. Ga ik weg, dan

vragen ze bezorgd of ik wel voorzichtig doe.

Liever en zachter
Hoe meer ik in de huiskamer kwam, hoe meer ik
ging zien hoe oneindig veel liever en zachter deze
wereld is dan mijn eigen nare, harde,
journalistenwereld waar iedereen elkaar de maat
neemt, Hoe luchtig en lichtvoetig, maar altijd liefde-
en respectvol, de toon die de medewerkers
aanslaan. lk merkte hoe ook ík opknap van een
omgeving met minder ego's en minder prikkels.

Hoe de zorg ook voor mij zorgt, hoe ik er ondanks
het verlies ook een soort nieuwe familie bij kreeg.

En rondom het overlijden van m'ljn vader was het
onvoorstelbaar waardevol om deze nieuwe familie
om me heen te hebben.

ln die dagen nazip dood viel me voor het eerst op
hoe klein mijn moeder was. Ze durfde niet goed
naar hem te gaan kijken, maar nadat wij haar
verzekerd hadden - écht, mama - dat hij er prachtig
bij lag, ging ze dan toch met ons mee. En terwijlde
karavaan buiten langs het raam voorbijtrok in de
gure novemberkou, kinderen, kleinkinderen en mijn
zachte, breekbare moedertje in de rolstoel, stonden
de bewoners en medewerkers van het
verpleegtehuis ons binnen bemoedigend toe te
zwaaien. 'Kijk', knikte mijn moeder. 'Dat zijn mijn
vrienden en vriendinnen.'
Mijn broers en ik keken elkaar aan. We hoefden het
niet uit te spreken: wat een zegen dat ze hier is.



ln die intense week tussen sterven en uitvaart
trokken mijn broers en ik zo'n beetje in
bij Van Haarenstaete, liepen van vroeg tot laat in
en uit, druk bellend, regelend, huilend. Liepen wij
daar als kippen zonder kop rond te rouwen, stond
er ineens een kan koffie of een schaal
boterhammen, die een medewerker daar snel voor
ons had neergezet.
ln een briefje, gericht aan mijn vader, beloofden de
medewerkers hem net zo goed voor rnijn moederte
zullen zorgen als híj altijd had gedaan. Ze kwamen
naar de uitvaart met zijn zessen, op weg naar de
kist wierpen ze mijn moeder kushandjes loe. Ze
gingen om mijn vader heen staan, drie aan drie, één
arm om elkaar heen en één hand op de kist, luid
snikkend.

Decorum
Natuurlijk is het niet altijd pais en vree. Er wordt
weleens gemopperd, gevloekt of ruzie gemaakt -
decorum verdwijnt waar dementie verschijnt.
Maar als Mia moet huilen en mijn moeder haar op
haar niet altijd verstaanbare manier probeert te
troosten. Als zorgmedewerker Maria voor de zesde
keer binnen een halfuur die ene bewoner
geruststelt: 'Lieve schat, de koeien zijn allang
gemolken!' (en je weet dat dit dus de hele dag zo
doorgaat, en morgen weer en overmorgen ook.) Als
huiskamermedewerker Karin samen met Jacoba
door de kamer danst op Quando, quando,
quando van Engelbert Humperdinck, en precies
weet dat bewoner Pim van Yellow Ribbon houdt en
bewoner Piet van Daar br1 de waterkant.
Het gáát niet om die liedjes. Het gaat erom dat ze
weet wie van welk liedje houdt. En dat kan alleen
als je mensen kent. Naar ze luistert met échte
aandacht. Belevingsgerichte zorg in de praktijk, zeg
maar. 'ledereen die hier solliciteert, wordt van deze
filosofie doordrongen. En als je je daar niet in kunt
vinden, dan past onze werkwijze niet bij je', zegt
locatiehoofd Van der Heiden. De medewerkers die
wél door de ballotage komen, gaan er vol voor, zijn
erg betrokken. 'Het helpt dat we een kleinschalige
organisatie zijn. En de medewerkers zíén ook dat

deze werkwijze effect heeft. Ze merken het in het
contact met de bewoners en hun naasten.'
Mensen kunnen hier, zegt Van der Heiden,
'gewoon z'rjn'.

Dat viel mij op toen ik mijn moeder meenam naar
een terrasje in het dorp de niet-
dementievriendelijke buitenwereld. Wat loopt ze
langzaam, dacht ik, terwijl ze natuurlijk niet
langzamer liep dan in Van Haarenstaete. Alleen,
daar valt het niet op, omdat iederéén er langzaam
loopt, en omdat alles is ingericht op mensen die
langzaam lopen, en het niet allemaal meer even
goed begrijpen.
Wat een heerlijkheid moet dat zijn, dacht ik toen.
Als je brein je in de steek laat, en de wereld
onbegrijpelijk en bedreigend wordt. Wat moet het
dan fijn zijn om op een plek te zijn waarin niemand
je raar vindt, niemand er iets van zegt als je het
goede woord niet vindt en niemand ongeduldig
begint te zuchten als je niet opschiet.

Vrienden en kennissen die mijn moeder bezoeken,
vertellen ons dat het er bij hrin vader of moeder veel
killer aan toegaat, afstandelijker en zakelijker. Mijn
hart bloedt voor al die ouderen en hun naasten.
Maar die help ik niet door deze verhalen níét te
vertellen. Want die zijn er ook,
Sinds haar verhuizing is er weer ruimte, tijd, om te
wandelen en liedjes te zingen in de tijd die me nog
rest met mijn moeder. Dat was anders niet gelukt.
Weg zin de frustraties en zorgen over
struikelgevaar en verstreken houdbaarheidsdata.
lk moet vaak denken aan wat een vriend van mijn
lieve vriendin N. tegen haar zei toen haar zoontje
ernstig ziek werd. Hij noemde het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie 'de laatste plek waar
je met.ie kind wilzijn. Tenzij het nodig is. Dan is het
de eerste plek waar je met je kind wil zijn.'

ln overleg met hun naasten ziin van sommige
bewoners de namen gefingeerd.

Tekst: Karin Sitalsing, Beeld: Carla Kogelman,
geplaatst in Volkskrant MagazÍne van 25 iuní 2022
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B i lja rtka m pioe n sch a ppen
Libre 2022

We startten op maandag 26 september met 48
personen in een A, B en C poule. De A-poule loopt
tot een minimum van ongeveer 21-22 caramboles
(in 15 beurten). De B-poule van20-21 naar 12-13
en de C-poule tot een minimum van 10 carambole.
Voor dames is dat 9 caramboles. Op maandag en
dinsdag worden de voorronden gespeeld, waarbij
de winnaars doorgaan naar de donderdag en de
verliezers hebben dan nog een herkansingsronde
op woensdag, Dus iedereen speelt minimaal 2
partijen. Vanaf donderdag spelen we het knock-out
systeem waarbij toch weer enkele beste verliezers
doorgaan. Uiteindelijk blijven er op zaterdag in elke
poule 4 personen over die strijden om de
ereplaatsen.

Gelijk op maandag enkele mooie partijen. ln de C-
klasse eindigde Eric v.d. Crommert zryn 1e partij met
een serie van 6 caramboles en kwam hiermee op
145o/o (16 caramboles). Peter v. Doorn deed het
nog beter met 175 o/o (22 caramboles). Mart v. Goor
speelde in de B-klasse een puike part[, 147o/ois28
caramboles. Harrie Bobbelsteen kwam zelfs op
150o/o (27 caramboles) en Martien v. Kleef was op
dreef met 155% (28 caramboles) Mooie partijen
dus. In de A-poule speelde Rien Schepens sterk en
maakte 34 caramboles (155o/o).

Op dinsdag waren er ook enkele mooie uitslagen.
Zo speelde in de A-klasse Hans Vogels met 38
caramboles (136%) een degelijke partij. ln de B-
klasse viel René de Bie op. Hij kwam tot 26
caramboles (144o/o). Rien Bosch speelde in de C-
klasse goed met 17 caramboles en was Ad
Timmers in vorm en kwam tot 1640/o (18
caramboles).

Woensdag is de herkansingsronde voor de
verliezers van de voorronden op maandag en
dinsdag. Ben Kanters speelde goed en kwam tot
160%. Dat je ook zonder goed te spelen de partij
kunt winnen bewees Hans Kemps. H'rj won zijn
partij met maar liefst 4 caramboles. ln de B-klasse
won Albert v.d. Aa zijn partij, 132 % en een serie
van 9. De laatste partij in de A-klasse was tussen
Jeffrey Meulendijks en John v.d. Heuvel. Ondanks
de 119 caramboles (119 Yo en een serie van 39)
van John won Jeffrey met een mooie 132o/o (33
caramboles). Zo zie je maar dat je er zelfs met 1 19
caramboles gewoon uitgegooid kunt worden.

De donderdag is een mooie avond. Alle spelers die
hun partij in de voorronden hebben gewonnen en
de winnaars van de verliezersronde op woensdag
moeten dan aantreden. Op deze avond werden
maar liefst 18 partijen gespeeld. ln de C-klasse was

Ad Timmers weer duidelijk de winnende partij, nu
18 caramboles. Hij solliciteert toch duidelijk naar de
B-klasse. Dit geldt ook voor Eric v.d. Crommert. Hij
was weer geweldig in vorm, nu zelfs 21 caramboles
is 191 o/o. ln de B-klasse begon Harrie v.d. Berg zijn
partij zeer goed met 2 series van 7. Zakde daarna
wat terug maar won z|n partii toch overtuigend.
Martien v. Kleef had in zijn partij een mooie serie
van 12 caramboles. ln de A-klasse was Joost
Breeuwer tegen Eric v.d. Velden in zeer goede
doen. Met 44 caramboles (1637o en series van 10

en 9) won hij de partU overtuigend. Toon v.d.
Nieuwenhuizen verraste vriend en vijand met een
geweldige serie van 15 caramboles en won nipt zijn
partij tegen Albere v.d. Beeten, die toch als beste
verliezer doorging.

Vrijdag is de 2e knock-out ronde waar alle winnaars
doorgaan naar de finaleavond op zaterdag. ln de C'
klasse was Eric v.d. Crommert wederom een klasse
apart, nu 145o/o. Mart v. Goor speelde in de B-
klasse een puike partij met 34 caramboles en bleef
ook Wim v.d. Broek goed presteren. Hij maakte 26
caramboles. ln de A-klasse bleef Gerard v.
Asseldonk goed spelen met nu 26 caramboles. Ook
Albere v.d. Beeten speelde weer degeltlk en kwam
tot 41 caramboles en series van 10 en I
caramboles. Toon v.d. Nieuwenhuizen groeide
steeds in het toernooi en won dit keer zijn partij met
141%.



Op zaterdagavond worden de finales gespeeld. Op
zo'n Iaatste avond staat de spanning er vaak flink
op, zo ook nu, zodat er ook vaak minder goed
gespeeld wordt. De spanning vergoedt dan veel. ln
de 3e ronde wonnen Albere v.d. Beeten en Toon
v.d. Nieuwenhuizen hun partu nipt en spelen
derhalve de A-finale. Mart v. Goor en Ties v. Os
wonnen hun partij overtuigend en spelen de finale
in de B-poule. ln de C-poule maakte Ad Timmers
indruk met een totaal van26 caramboles, is 236 %
met o.a. series van 9 en 7 caramboles. Dit is het
hoogste o/o vàt1 het gehele toernooi. Ad komt
volgend jaar definitief in de B-poule.

De finales: Foto finalisten C- poule conform site.
De 3e en 4e plaats in de C-poule plaats ging tussen
Eric v.d. Grommert en Hans Kemps. Eric won en
werd dus 3e en Hans 4e. De C-finale ging tussen
Ad Timmers en Joep Vanthoor. Deze werd
gewonnen doorAd en dus kampioen in de C-klasse
en Joep een mooie 2e plaats. De 3e en 4e plaats in
de B-poule was een partij tussen René de Bie en
Wim v.d. Broek. Wim won en werd 3e en René 4e.
De B- finale werd gewonnen door Ties van Os
tegen Mart v. Goor. Ties dus 1e in de B-klasse en
Mart een 2e plaats. De 3e en 4e plaats in de A'
klasse ging tussen Gerard v. Asseldonk en Rien
Schepens. Rien won en dus 3e en Gerard 4e in de
A-poule. De A-finale tussen Albere v.d. Beeten en
Toon v.d. Nieuwenhuizen was helaas niet van een
hoge kwaliteit (spanning?) Albere speelde ver
onder zijn gemiddelde en Toon haalde net zijn
aantal. Albere eindigde derhalve op de 2e plaats.
Toon v.d. Nieuwenhuizen werd toch wel de
verrassende, maar verdiende winnaar in de A-
poule. Toon proficiat. Toon mag daarom volgende
jaar de eer van Mariaheide gaan verdedigen in

Veghel.
Na het uitreiken van de prijzen werden enkele fruit-
en levensmiddelenmanden verloot onder de
aanwezige toeschouwers, die dit jaar in grote
getalen waren komen opdagen. Tevens werd als
traditie een biljartkeu met koffer, beschikbaar
gesteld door D'n Brak, verloot onder de deelnemers
van dit toernooi. John v.d, Heuvel was de gelukkige
winnaar.

Het was wederom een zeer geslaagd toernooi met
mooie, spannende, goede en verrassende partijen.

Hierbij danken wij D'n Brak, het bar personeel en
uiteraard ook alle sponsoren. Zonder deze
sponsoren zou dit toernooi niet mogelijk zijn. Hierbij
willen wij Jeffrey Meulendijks nog bedanken die de
logo's van alle sponsoren op een professionele
wijze heeft gedigitaliseerd, zodat alle logo's een
gelijke format hebben en perfect duidelijk
geprojecteerd kunnen worden. Dank hiervoor. Ook
danken wij alle deelnemers voor de sportieve strijd
deze week. We hopen dat we volgend jaar eenieder
weer op dit toernooi mogen begroeten.

Namens de organisatie:
Mari Vogels, Harrie Dobbelsteen en Rinus van
Helvoirt.

Open 3-banden Toernooi
in Gafé D'n Brouwer

Beste biljart(s)ter,
We willen in december een Open 3-banden
toernooi organiseren, eerdere pogingen zijn door
de corona maatregelen helaas mislukt. Het toernooi
start half december en de finaledag is begin januari

2023.
Deelnemen kan iedereen als hij of zij ouder is dan
16 jaar. lnschrijfgeld is € 10,- per persoon. Tijdens
de wedstrijden zullen we rondgaan met warme
hapjes.
De aanvang van de wedstrijden in de middag is
vanaf 123A uur en in de avond vanaf 19.30 uur

Als u mee wilt doen mail of bel naar onderstaande
personen:
Peer Brouwers cafe@dnbrouwer.nl - 06-53657096
Martijn Brouwer dnbrouwer@gmail.com
0626816687

We willen dan de volgende gegevens van u:

-Naam
-Telefoonnummer
-Emailadres
-Dagen van voorkeur (middag / avond)
-Gemiddelde 3-banden



Aan alle wandelliefhebbers!

Op zondag 6 november wordt er
weer een wandeling georganiseerd.

EEN AED WANDELING

Er ztjn 2 mooie routes langs alle AED's in en om
Mariaheide van ongeveer 7,5 en 15 kilometer.

De kosten bedragen € 3,- per persoon
Hiervoor ontvangt u de route en een consumptiemunt

die u na afloop kunt inleveren voor een drankje in het café.
U kunt starten tussen 9.00 uur en 13.00 uur

bij Café D'n Brouwer in Mariaheide.

Er is onderweg koffie of thee met leÍs lekkers tegen
betaling van een vrije gift, besfe md voor de AED's.

We hopen op veel enthousiaste deelnemers
en maken er een sportieve dag van.

Heeft u vragen of wilt u meer info mail of bel naar:
dnbrouwer@gmail.com I 06-2681 6687

CATÉ . ZAAL . ÊILJART . DART

ll'1ïl BRIIUWER
W AED

DEZE WANDELTOCHTEN
ZIJN IEDERE IE ZONDAG

VAN DE MAAND VANAF 9.OO UUR



Yan der Zanden
Groenpro!eeten

Voor al uw:
- Tuinaanleg
- Tuinonderhoud
- Tuinadvies

Van der Zanden Croenprojecten
Riny van der Zanden
0ó-51288437
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JASPER VISSERS

P0/Laptop heri nstal latie's

Systeem op maat

Upgraden oude computer

Software herinstalleren

Website op maat

Hosting

Verloren bestanden terughalen

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 einde-
loos sFelen, 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 i sma ki n gsgesprek I
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Will Kêmps
1: I :l ;j:..r:::.-:r;l i:...'

4dogs.nl::,:;: lnfo@snacks4dogs.nl
ir Tel:06 51 87 92 83

'l' Bolstweg 13 - 5464 TC - l'/lariaheide
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Ook rioor vers vlees'

Jabro bouw bv
DuiÍhuizerrvcg -3a

54ii{i TB Uden
Tsl 0413-3 l03l 5
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Srnr DE EsnooRN

STALLING
DRE SSUUR/AFRICIITING S STAL

FOKKERTJ

STaT DE ESDOORN BV
Goordonksedijk 4

5 464 TE Mariaheide. Nederland
Telefoon/fax +31 (0) 413363599
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leenders
maketaardij

Barbarahoeve zt

5'463 LA Veghel
ïi o413 - z9o 2.49

www. Leendersmakelaardij.nl

Fasi. v^ Haarenstraat 21 5464 VD Mariaheide

Telefoon 0413 - 310501 Ë. an*t.hall@anihall^ni
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Natuurlijk betrokken



Voor beide vaandelteams is de strijd om de punten
begonnen. Nadat de korfbalsters op 11 september
voor de eerste punten gingen, werd het voor de
voetballers op 25 september serieus. Zoals vorige
maand gemeld, wonnen de dames van de
korfbalafdeling de eerste wedstrijd van Flash. Na
een wedstrijdje voor de beker tussendoor tegen
SVO, welke na strafiryorpen werd verloren (7-7 in
de reguliere speeltijd), ging de uitwedstrijd tegen
Korloo met7-4 verloren. Deze wedstrijd kende een
moeizaam verloop. Tegen KVS herstelde SCMH
zich en won met 11-9. Met een serie van zes
doelpunten sloegen de Heise dames een gat, wat
door de tegenstander niet meer gedicht kon
worden. Uit bij Merselo ging SCMH vrolijk verder
met scoren. Nu behaalde het een mooie 4-7
overwinning. Tegen Nijnsel leden de korfbalsters
zuur en duur verlies: 11-10. Met een ovenrvinning
was het op de eerste plaats van de ranglijst
gekomen. Helaas.
De voetballers kenden eveneens een goede start.
Tegen het lastige NLC'03 behaalde men een
ruime 0-4 ovenrvinning, met een uitblinkende Dave
van Doorn op doel, Verder maakte Stan Rovers
een beauty van een doelpunt, wat ingelÍjst dient te
worden. De thuiswedstrijd tegen SV Milsbeek ging
met 1-5 verloren. SCMH verzuimde de kansen te
benutten en dat was iets wat Milsbeek wel deed.
Overigens was dit wel enigszins een geflatteerde
uitslag, Tegen Herpinia, waartegen de laatste drie
wedstrijden werden gewonnen, bleef de
beginstand de gehele wedstrijd op het bord staan:
0-0. Over de wedstrijd was men het vlug eens: die
verdiende geen winnaar! In Katwijk, tegen SIOL,
kwamen de groen-witten wederom niet verder dan
een gelijkspel. De 3-3 was terecht, maar een
overwinning was zelfs mogelijk geweest, hoewel
die ook voor SIOL had kunnen zijn.

Teamfoto's
Onze clubfotografen Henriëtte en Hiske hebben
gedurende de laatste weken de teamfoto's
gemaakt. Dezezrjn of zullen op korte termijn op de
site bij de teamindelingen worden geplaatst.

Week van de scheidsrechter
Begin deze maand heeft voetballend én
korfballend Nederland speciaal aandacht besteed
aan de scheidsrechters. Middels een kleine

attentie werden de scheidsrechters bedankt voor
hun belangeloze inzet om jeugd en ouderen te
kunnen laten voetballen en korfballen. De actie
wordt door de KNVB en KNKV geïnitieerd en
nagenoeg alle verenigingen nemen hieraan deel.
Dus nogmaals, dames en heren fluitisten.
BEDANKT!

Clubdag 2022
Op 2 oktober heeft SCMH haar jaarlijkse Clubdag
gehouden. Alle actieve leden, vrijwilligers,
ereleden, steunende leden en sponsoren kregen
hiervoor een uitnodiging. Als thema was gekozen
voor een Duitse Middag voor jong en oud. Na de
wedstrijd van SCMH 1 voetbal ging men los met
alle Duitse gezelligheid. Zanger Bas zorgde met
enige Duitse schlagers voor net dat extra's. Een
loterij van Master Twan met assistente Suze was
een leuke onderbreking van het feestgedruis.
Dank aan diegenen, die de prijzen beschikbaar
hebben gesteld. Het was heel erg druk en het
bleef onrustig tot in de late Duitse uurtjes.
De middag kende nog een klein officieel tintje: het
bar- en keukenpersoneel kreeg van sponsor Het
Broek Sofifruit nieuwe polo's geschonken. Dit
werd zeer gewaardeerd en SCMH dankt Arnoud
van Asseldonk voor deze geste.

Fi nanciële ledenvergadering
Op maandag 31 oktober a.s. (20.00 uur) vindt de
financiële ledenvergadering plaats. Tijdens deze
vergadering, naast de reguliere algemene
ledenvergadering ook zeer belangrijk voor de
vereniging, zal het bestuur verantwoording
afleggen voor het gevoerde financiële beleid over
seizoen 2021-2022. Verder zullen de
verwachtingen op financieel gebied voor het
komende seizoen(en) besproken worden. Voor
deze bijeenkomst zijn de uitnodigingen reeds
verstuurd. Het bestuur wil benadrukken, dat deze
vergadering heel erg belangrijk is en dat verwacht
wordt dat de leden meedenken over de toekomst
van de vereniging.

Robotmaaier
Het blijft voor onze spelers, leiders en trainers nog
wennen: opruimen na de wedstrijd of training.
Vooral in het begin na de zomerstop hebben we
ze er nogal eens aan moeten herinneren, dat de
netten omhoog moeten en de hoekvlaggen
opgehaald moeten worden. Alleen op die manier
kan de maaier zijn werk goed uitvoeren. Maar... er
zit verbetering in. Ga zo door!! De meesten
moeten het alleen nog even opslaan in hun
'systeem'.

Rikken
De derde rikavond van deze reeks staat voor
maandag 21 november op het programma. Ook nu
weer staat de Supportersclub garant voor een
goede organisatie. De aanvang is 19.30 uur
(aandacht!). Het inschrrlfgeld bedraagt €2,50,

SCMH



waarvoor men bij binnenkomst een kop koffie of
thee krijgt. Uiteraard zijn er ook weer enige leuke
prijsjes te winnen. Alle kaarters veel succes en
nog meer plezier toegewenst.

Vrijwilligersavond
Een vereniging bouwt op vrijwilligersl Die moeten
daarvoor bedánkt worcjen. Onze jaariijrse avoncj
voor alle vrijwilligers van de vereniging is niet op
21 april, zoals vorige maand gemeld, maar op
vrijdag 14 april 2023. De vrijwilligers van het
lopende seizoen zullen t.z.t. een uitnodiging in de
bus ontvangen. Die avond zal wederom een
vrijwilliger in het zonnetje gezet worden. Hiervoor
kunnen leden hun favoriete personen voordragen,

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar heeft de actie van de Rabobank
wederom plaatsgevonden. ln de maand
$eptember hebben de leden van de Rabobank
kunnen stemmen op hun favoriete verenigingen.
Elk lid kon drie stemmen uitbrengen. Afhankelijk
van het aantal stemmen kregen de aangemelde
verenigingen een bepaald bedrag uitgekeerd.
SCMH heeft ook dit keer weer deelgenomen en
velen hebben op de sportieve Heise trots
gestemd. De penningmeester kan het mooie
bedrag van €1.938,46 op de rekening tegemoet
zien. SCMH dankt alle stemmers voor hun keuze
voor onze vereniging.

Grote Glubactie
Deze landelijke actie is inmiddels ook alweer van
start gegaan. Vanaf 15 oktober is men begonnen
met de verkoop van de lclten, Deze kosten €3,00
per stuk. Hiervan gaat 80%, dus €2,40 per lot,
rechtstreeks naar de club. De (voetbal)leden gaan
er hun beste beentje voor zetten, om een
maximaal aantal loten te verkopen. Naast dat
SCMH wordt gesteund, zijn er uiteraard ook mooie
prijzen te winnen. De CIeugd)leden, die de meeste
lootjes verkopen, zullen een leuke prijs in

ontvangst mogen nemen. De actie loopt t/m
zondag 20 november. Op die dag dienen alle
boekjes ingeleverd te zijn bij de bar van de
kantine! Voor vragen of informatie, graag een
mailtje naar sponsoring@scmh. nl.
Op voorhand dank aan alle lotenkopers, maar
zeker ook aan de lotenverkopers.

Speculaasactie
De elk jaar zeer succesvolle speculaasactie is
wederom van start gegaan. Onze (korfbal)leden
hebben inmiddels de instructiebrief en
bestelformulieren ontvangen en komen binnenkort
wellicht bij u langs. Ben je geen (korfbal)lid, maar
wil je zo'n heerlijke lekkernij van 500 gram, méér
dan 40 cm hoog, voor slechts €6,00? Geef je
bestelling dan door aan een van de dames of mail
naar evenementen@scmh.nl. Bestellen kan tot 1

november a.s.

Doelshoppen
Met de komende decemberfeestdagen in het
vooruitzicht willen we jullie maar weer eens
herinneren aan het doelshoppen, waarbij een
extraatje ten goede komt aan SCMH. Via
doelshoppen.nl kun je geld voor SCMH verdienen,
terwijl dit jezelf niets kost! Ga digitaal winkelen bij

o.a. Boi.com, Greetz, FiÊiviA, Biokker, irrterioys en
je brengt een extra centje in de clubkas van de
vereniging. Kies in doelzoeker voor SCMH en
zoek je favoriete winkel. Doe je inkopen. Je betaalt
de normale prijs. Een bepaald percentage van dit
bedrag wordt op de rekening van SCMH gestort.
Makkelijker kan het niet. Je kunt achteraf
overigens ook nog naar doelshopppen.nl, wanneer
je mandje al gevuld is, maar je nog niet betaald
hebt; de webshop onthoudtje aankopen.

Korfbal
De eerste bekerwedstrijd voor de Heise dames,
thuis tegen SVO uit Oo'tj, stond bol van spanning
en sensatie. De wedstrijd ging gelijk op en na het
laatste fluitsignaal stond er 7-7 op het -nog niet
aanwezige digitale- scorebord. Hierna moesten
strafworpen de beslissing brengen. Deze werden
door de gasten iets beter genomen: 2-4. Hierdoor
gaat SVO naar de volgende ronde en kan SCMH
zich volledig focussen op de competitie. Voor het
tweede competitietreffen ging SCMH op bezoek bij

Korloo in Loosbroek. Na een moeizame eerste
helft keek SCMH met de rust tegen een 4-1
achterstand aan. Tweede helft ging iets beter en
beide teams scoorden nog drie keer, zodat de
punten met 7-4 in Loosbroek bleven. Thuis tegen
KVS wilde SCMH zich revancheren van
voornoemde nederlaag. Het scoreverloop ging
vooralsnog op en neer, maar met 6 doelpunten
achtereen sloegen de Heise dames een gat en
met 9-6 ging men naar de thee. De tweede helft
verliep moeizamer, maar SCMH gaf de
voorsprong niet meer weg. De eindstand werd met
nog enige doelpunten over en weer bepaald op
11-9. ln en bij Merselo was SCMH in de eerste
helft de bovenliggende partij en liep tot de rust uit
naar 1-4. Na de pauze liep de score op naar 2'6.
Er volgde nu een rommelige periode, waardoor
Merselo met twee doelpunten dichterbij kwam. Het
'beest', wie dat dan ook mag zijn, bepaalde met
haar 2e doelpunt de eindstand op 4-7. Na een
weekje rust wachtte Nijnsel als tegenstander. Met
een overwinning kon SCMH lijstaanvoerder
worden. Beide teams scoorden volop, maar misten
ook legio kansen. Na een 6-4 ruststand stond er
na het laatste fluitsignaal 11-10 in het boekje van
de scheids. Voor het publiek was het een
spannende wedstrijd, maar daar koop je met
vedies niets voor! Nog één thuiswedstrijd, tegen
Fortuna, en dan gaan de dames zich opmaken
voor de zaalcompetitie.



SCMH 2 in het nieuw
Namens Lenz Architecten heeft André van der
Velden nieuwe trainingspakken geschonken aan
de dames van SCMH 2. De Heise dames dankten
Lenz Architecten van harte voor deze leuke geste
met een fraaie bos bloemen. Mooier was wellicht
nog dat ook de punten, met een 13-11
overwinning, in Mariaheide bleven.

Nieuwe shiÉs kampioen SCMH Fí
Op zaterdag 24 september heeft het F1-team
nieuwe shirts gekregen van Mark van Weert
Metselwerken. Het bedrijf in metsel- en
kluswerkzaamheden richt zich op renovatie- en
nieuwbouw. Dochter Lynn speelt in het F1-team,
wat deze sponsoring extra leuk maakt. Overigens
zijn het gelukshirts, want alle wedstrijden werden
gewonnen, wat het team meteen KAMPIOEN
maaktel SCMH dankt Mark voor deze mooie geste
en feliciteert het team met het kampioenschap.

Start zaalcompetitie
Vanaf a.s. maandag 31 oktober gaan de
korfbalsters de zaal in voor de zaalcompetitie. De
trainingsindelingen van plaats en tijd zijn reeds
gecommuniceerd met de teams. De wedstrijden
zullen binnen nu en enkele weken aanvangen.
Veel succes allemaal.

Hoera, SCMH F1 is kampioen geworden!
Wij zijn Norah, Liz, Lynn, Fenna, Evi, lsa, Lot en
Saar en wij korfballen bij SCMH.

Samen met onze trainsters Lynn en Yasmine
hebben we veel geleerd en onze coach Lynn geeft
ons op zaterdag goede tips! Dit jaar hebben we
alles gewonnen en daarom zijn wij kampioen!
We hebben het heel leuk gevierd! We kregen een
mooie haarband op en we mochten op de platte
(veilige) kar met spandoek en goede muziek door
Mariaheide rijden.

ln de kantine hadden we ook nog een klein feestje
en kregen we chips, snoep en ranja!

Er waren heel veel papa's, mama's, opa's en
oma's ons aanmoedigen en feliciteren!



Voetbal
Deze reeks begon voor SCMH 1 met de
uitgestelde bekenryedstrijd tegen ASV'33 uit Aarle-
Rixtel. Deze had haar eerste wedstrijd, tegen
Boerdonk, overtuigend met 4-1 gewonnen. Tegen
ASV'33 werd het 3-3. De eerste helft was voor
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initiatief nam. SCMH nam telkens een voorsprong,
maar ASV'33 kwam steeds langszij. ln een
zinderend slot kon het zelfs de 3-3 nog op het bord
krrlgen. De gasten uit Aarle-Rixtel speelden erg
fysiek, wat tot weer enkele blessuregevallen aan
SCMH-zijde leidde. De laatste wedstrijd uit deze
bekerronde was uit tegen Boerdonk. Met een
ongelukkige blessure voor Rik van Asseldonk, met
negen hechtingen tot gevolg, en een 1'3 zege
kwam SCMH op deze 'Super-Sunday' terug naar
de thuishaven Spoorzicht.
De competitie begon voor de mannen van Stan
Vos met een uitwedstrijd tegen NLC'03, altijd maar
weer een lastige tegenstander. Dit keer had
SCMH weinig tot geen moeite met NLC. Na een 0-
1 ruststand wist SCMH de voorsprong uit te
bouwen naar 0-4. Keeper Dave van Doorn
speelde een dijk van een wedstrijd en schiep vaak
onrust in de Lithse verdediging met zijn lange
uittrappen. Verder was Stan Rovers bij alle
doelpunten betrokken. Tweemaal scoorde hij zelf -
de tweede was een beauty- en tweemaal
verzorgde hij de assist. Thuis tegen nieuwkomer
Milsbeek verzuimde SCMH in de eerste helft de
kansen te benutten, waardoor het met de rust
slechts 1-1 stond. De tweede helft was voor
Milsbeek, ln het begin kon SCMH nog bijhouden,
maar daarna was het Milsbeek, dat de regie nam
en op 1-2 kwam. ln de laatste tien minuten
bepaalde het binnen zeven minuten de eindstand
op 1-S.Tegen Herpinia was SCMH in de
voorgaande wedstrijd steeds de bovenliggende
partij met de winst in de pocket. Dit keer een pot

die geen winnaar verdiende. SCMH was -zeker de
eerste helft- voetballend de betere partij, terwijl
Herpinia voornamelijk gevaarlijk was met niet goed
gerichte afstandsschoten. Na 90 minuten stond er
0-0 op het scorebord. Een verlies was wel het
uitvallen van Menno van Hees, die verkeerd
neerkwam, per brancard van het veld ging en met
de ziekenwagen naar het ziekenhuis werd
gebracht. Een zware knieblessure ging met hem
mee. Tegen het fysieke sterke SIOL (Katwijk bij

Cuijk) pakte SCMH wederom een puntje. Met de
rust was het2-2. Na de thee kwam de thuisclub op
3-2 (strafschop), maar de zwaarbevochten 3-3
kwam alsnog op het bord. Voor SCMH had er nog

meer ingezeten, maar helaas, die wilde niet meer
vallen. SIOL vond dat het met '3-3 verloren had'!
Dit kan SCMH alleen maar beamen. Nu eerst een
zondag rust en daarna thuis tegen Achates uit
Ottersum, een nieuwkomer in deze klasse.
Daarover volgende maand meer.

SGMH 2
Na rijp beraad is, op verzoek van de spelersraad
en de staf, besloten om de KNVB te vragen om

ons tweede team een klasse lager aan de
competitie te laten deelnemen' Door de krappe

selectie en een ziekenboeg vol met

geblesseerden, wordt de 4e reserveklasse een
r^^*ia l.anrrni rrnnr ha{ laarn Tamaof rfaak eenlg9LlY Í\al Yggl Yvvl I rvr rvsr r r'

beroêp gedaan zal moeten worden op spelers Yit
de lageie teams. Het verzoek is door de KNVB
gehoÀoreerd, dank daarvoor, wat betekent dat

ÓCnnH 2 gaal spelen in de 5e reserveklasse,
groep 19. Hopelijk blijft het voetbalplezier hiermee
gewaarborgd, want daar gaat het om!, en speelt
het team een leuk seizoen.

Nieuwe tenues SCMH í
Voorafgaande aan de eerste thuiswedstrijd heeft

sponsor Het Broek Softfruit, in de persoon van

Arnoud van Asseldonk, nieuwe tenues
geschonken aan SCMH 1. Het ztln niet de

ieguliere groene shirts, maar groen-wit horizontaal
geltreeptè shirts. Het Broek Softfruit is

Éoofdsponsor bij de voetbalafdeling van 2022 Um

2025. Heel veel dank namens SCMH en in het

bijzonder het vaandelteam' Helaas kon deze

laatste de sponsor niet bedanken middels een

klinkende ovenruinning. Geflatteerd gingen de
punten naar de tegenstander.

VR18+ en VR30+
Onze vrouwen-teams zijn hun vr'rjdagtoernooitjes
goed begonnen. VR30+ speelde in Berghem en

nieuwkomer VR18+ in Vorstenbosch. Beide teams
wisten 2 wedstrijdjes te winnen, een gelijk te
spelen, terwijl er voor beide eentje verloren ging'
Mooie resultaten, waardoor de dames al heel erg

uitzien naar de volgende wedstrijddag. Deze is op
14 oktober. VR30+ gaan naar Nulandia en de
VR18+ naar Cito in Oss. Op 4 november speelt
VR30+ haar thuistoernooi en de VR18+ ztln op 2
december de gastvrouwen. De toernooitjes
beginnen om 19.30 uur en supporters zip
uiteraard altijd van harte welkom!

Jeugd
Volgende maand komen we wat uitgebreider terug
op de jeugdteams. De 2e fase is dan inmiddels



gestart, zodat we de balans van de 1e fase
kunnen opmaken.

Pasfoto spelerspas
De KNVB vezoekt wederom om te zorgen voor
een correcte en actuele spelerspasfoto. Vóór 1

november kunnen spelers, teammanagers of de
ledenadministratie de foto's op de spelerspassen
wijzigen. Dit geldt vanaf de JO13. De foto moet
zodanig zijn, dat de scheidsrechter aan de hand
van deze foto de speler kan herkennen, Graag
aandacht hiervoor.

Bedankje
SCMH dankt de Fam. Kanters, de buren van het
sportpark, voor het terugbezorgen van de
wedstrijdballen, die onverhoeds wel eens in hun
tuin willen belanden. De afspraak is, dat SCMH
deze ballen niet terug gaat halen, maar dat Fam.
Kanters deze teruggooit over de haag. Van beide
zijden worden de afspraken nageleefd en hierdoor
heeft de vereniging telkens weer êen
'schadepostje' minder.

Speda v Made
-Maatkledlng
-Aangepaste kledlng
- Venanden. en henstelwenk

Itilaplska van Lleshout
Eplcastraat 85a

5464VR ManÍaheÍde
Teh OB 128t5378

Emalh lnfo@speclally-made.nl
wunrv.speclally.made.nl

G o ud e n Te I evizie r'Bing G al a

Secr. Morsenburg 14,5469 VH Erp
Tel: 0413-211844
NL96RABOo1 533561 03
Website: www. rpv-vegheluden. nl
Mede gefinancierd door

$eumo
Patiënten
Vereníging
Veghel-Uden e.o,

qpumo Ne d"g_y)gy1.d,

=4{w
?s

o

De
Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden e.o,
organiseert een voorlichtingsbijeenkomst waar wÍj
u allen voor uitnodigen op

donderdag 17 november
aanvang 19.30 uur
sluiting om t 21.45 uur
in gemeenschapshuis D'n Brak, Ericastraat 17 te
Mariaheide

Maxy Bloks en Jet van Verseveld werken als Wmo
consulenten bij de gemeente Meierijstad.
Zij willen u graag wat meer vertellen over de
mogelijkheden die er binnen de gemeente
Meierijstad zijn voor het krijgen van ondersteuning.

Als u problemen ervaart dan is het fijn om te weten
waar u met uw vragen terecht kunt.
Hoe regelt u bijvoorbeeld hulpmiddelen als u die
nodig heeft.

Wat valt onder de zorgverzekeringswet en wat
onder de Wet maatschappefujke ondersteuning
(Wmo)?

Welke kosten zyn daaraan verbonden?
En als u een melding wilt doen, hoe gaat dat dan
in de praktijk?
U hebt misschien weleens gehoord van een
keukentafelgesprek maar wat houdt dat nu precíes
in?

Wat kan de welzijnsorganisatie voor u betekenen?
Ze vertellen u hier graag wat meer over. Ze gaan
graag met u in gesprek en er is voldoende ruimte
voor het stellen van vragen.
Ze hopen u op 17 november persoonlijk te
ontmoeten.
\Mrj denken dat het een interessante avond gaat
worden, iedereen die belangstelling heeft is van
harte welkom.
De toeganq is voor iedereen gratis.

-aT oplossing Puzzel
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i c cl ÍGt hti u iteiten hq I en der
le igingen, stichtingen, inste lingen, clubs, enz. om hu n lijst van geplande activite ite n I n te

HierbU verzoeken wu de bestu re n VA n VE re n
dan

pleet overzicht van alle activiteiten tn Mariaheide ls. Iedereen die iets wil organ iseren heeft ee n
leveren, zodat er straks een com

duidelijk beeld van de data d te voor ziln/ha d r vereniging goed uitkomen.

5.v p. de gegevens inleveren op het redactie-ad res van de Heise Krant.

2
3
4
14
16
17
17
17
19

20

dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec

Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
live muziek Fatburger & Kittwistle bij D'n Brouwer
Wandelen van uit D'n Brouwer.
KBO kerstviering.
Pubquiz bij D'n Brouwer
Krikkelbollenverkoop.
MOMfest op de Noordkade.
The Rocking Sixties D'n Brouwer (thema kerst).
Rikken SCMH

2023
Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
Kaartverkoop Bonte avonden.
Prinsonthulling en Jeugdprins(es) onthulling.
Prinsenreceptie.
Bonte Avonden.

6 jan
13 jan
21 jan
22 jan
26t&m28 jan

3
4
17
18

3

19
20
21
22
27

feb Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
feb Jeugdprins(es)receptie.
feb Schoolcamavalen 55+ avond.
feb Sleuteloverdracht, JeugdoptochtVeghel, Ziekenbezoek, Carnavalsmis en

Zaterdagavondbal
feb De Hei on Tour optocht VeghelAfter party
feb Matinee en Biercantus.
feb FinaalTheatraalen Krikkelverbranding.
feb Aswoensdag mis in de kerk.
feb Rikken SCMH

ma Rikkenlbiljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
ma Rikken SCMH

apr Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
apr Rikken SCMH

mei Rock am Ringoven op Bertjes Wij.
mei Wandeling Geheid Goed.

Oproep!!!!!!!!!!!!
Hebt u of uw vereniging datums voor evenementen in2022 of al voor 2023.
Of zitten hier fouten inl!!
Mail dit dan naar de Heise Krant dan nemen we dit volgende maand al mee.
Heise_kra nt@h otm ai l. com
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6
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Wqnneer Wtlt lllclqÍ
Vr.

Za

Za

Zo

Zo

Zo

Zo

Di

Do

Vrij

Vrij

Za

Za

Za

Ma

Woe

Woe

Do

7a

Zo

Zo

Ma

Ma

Di

Woe

Do

Do

Za

Zo

Zo

Zo

Ma

Woe

Vr

Za.

Za

Za.

Zo

28 okt.

29 okt.

29 okt

30 okt

30 okt-

30 okt.

30 0K.

1 Nov

3 Nov

4 Nov

4 Nov

5 Nov

6 Nov

6 Nov

7 Nov

9 Nov

9 Nov

10 Nov

12 Nov

13 Nov

13 Nov

14 No.r

14 Nov

15 Nov

16 Nov

17 Nov

í7 Nov

19 Nov

20 Nov

20 Nov

20 nov.

21 nov.

23 nov.

25 nor

26 nov.

26 nov.

26 nov.

27 nov.

19.00 uur

12.00 uur

13.00 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.00 uur

19.30 uur

20.30 uur

21.00 uur

09.00 uur

14.30 uur

19.30 uur

19.00 uur

19.30 uur

21.00 uur

14,30 uur

íCl ?O rrrrr

20.30 uur

18.00 uur

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

08.30 uur

14.30 uur

14,30 uur

14.30 uur

20: 00 uur

19:30 uur

19:30 uur

10:00 uur

12:00uur

18:00 uur

'14.30 uur

lerse sessie avond D'n Brouwer

Heise Krant verschijning Mariaheide

SJeM4teens helowen tocht Mariaheide

Zo Dus invitatie toemooi T,P.de lftekel

Flash I - SCMH 1 korfbal Den Dungen

TOFF Llve Muziek D'n Brouwer

SCMHlvoetbal-wAchatus 1 Sportpark

Kienen KBO D'n Brak

Snert Senioren Tennis toernooi T.P.de lÍekel

Rikken/Biljarten alle buurten D'n Brak

Luister Café Noord Kade

Dance Glassics the party D'n Brouwer

AED Wandeling D'n Brouwer

Juliana Mill- SCMH 1 voetbal Mill

Dorpsraad inloopspreekuur D'n Brak

StartMeijerijstadTenniskampioenschappen T.P.deKrekel

Kaarten/Biljarten Goordonk D'n Brak

KBO Kezen D'n Brak

11 - 11 Bal D'n Brourer

Finale dag Meijerijstad Tenniskampioenschappen T.P. de Krekel

SCNH 1 voetbal- SES 1 Sportpark

Kaarten KloosteóuurUAchterdekerk D'n Brak

Leden vergadering CS Heikrikkels D'n Brak

Heisekrank lnleveren Mariaheide

KBO Ontspanningsavond D'n Brak

Reuma Bijeenkomst Dn'Brak

TCM Jaarvergadering D'n Brouwer

Oud papieractie Graag goed verpakt Mariaheide

Penny Lane echoes oÍ de Sixties D'n Brouwer

Festilentl -SCMH l voetbal Zeeland

Mva La Musica Jubileum concert Maarkant

Rikken SCMH Kantine

KBO najaarsvergadering D'n Brak

lerse Sessie Avond D'n Brouwer

Kledingvert<oop bij van Haarenstete Haarenstete

Heise Krant verschijning Mariaheide

SJeM Banicade dropping D'n Brak

SCMH 1 voetbal- FC. De Rakt I Sportpark


