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Van de redactietafel
'Geen makkelijke tijden maar één ding is zeker, we
maken er het beste van en we slaan ons er
doorheen', zo schrijft de Dorpsraad. Zeker er zi)n
voldoende uitdagingen, hoge energierekeningen,
inflatie, verduurzaming enz,. Maar misschien is het
omgaan met sociale media tegenwoordig een net
zo'n grote uitdaging. Enerzijds helpt het ons om
meer verbonden te zijn maar anderzijds levert het
ook veel onzekerheid, stress en juist eenzaamheid
op. De bibliotheek organiseert een bijeenkomst
over bovengenoemd thema. Maar even terug naar
het artikelvan de Dorpsraad, naast die persoonlijke
uitdagingen zoals hierboven al genoemd, zijn er
ook uitdagingen om de mooie initiatieven die uit het
leefbaarheidsonderzoek naar voren zijn gekomen,
te realiseren. Daarvoor zijn mensen nodig die hun
schouders er onder zetten. Wilt u ook een steentje
bijdragen aan een mooie en leefbare toekomst voor
Mariaheide, meldt u dan aan. Verder leest u nog
veel meer in deze krant over activiteiten die de
leefbaarheid in ons dorp bevorderen.
En speciaal aan de mensen met een nee-nee
sticker op de brievenbus wordt middels een artikel
aandacht gevraagd en is het goed om te weten dat
er zeer binnenkort ook een digitale versie is van de
Heise krant. U kunt die vinden op
https://wwwJnariaheide. nl/vereniqinsen

Namens de redactie. Rinv van den Hurk

Voloende inleverdatum: 1 3 december
Verschiininqsdatum: 23 december
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AED-wandeling in en om Mariaheide

Zondag 6 november, winderig maar droog, waren
er door D'n Brouwer (Maria en Bert) 2 mooie routes
langs alle AED's in en om Mariaheide uitgezet.
Een route van7,5 km langs zes AED's en een route
van 15 km langs alle negen AED's.
De lopers werden voor een kop koffie met iets
lekkers gastvrij ontvangen bij Rinie Bosch op de
Duifhuizenreg.
Daar was ook een korte demonstratie van de AED
en wat je moet doen als je iemand ergens vindt die
geen hartslag en ademhaling meer heeft.
We hopen zo mensen te bereiken om ALTIJD IETS
TE DOEN !!!
Meteen 112 bellen kan iedereen en dat is al een
hele belangrijke stap om te
helpen.

Dank aan iedereen die
meegeholpen heeft en natuurlijk
aan alle wandelaars.
Dorpsraad en AE D-werkgroep.

$

Mnldlng of klacht doorgeven aan

Servicedesk gemeente MeieriistÊd:
tEi.: 14 0413 {09:00-1.7;00uvr} of
via 1rÍ\,\,:.$,. mêlgItisÍajJ; nJ of
vía MiinGemeêntê eno

BiJ spoed: storíngsdlenst,@13 350363
Ál*{À?e-íJtÁril:ki rr.s,'.:r+è

Stuur uw mail naar
Redactieadres en
klachtenbezorging

Advertenties en
abonnementen

Heise_krant@hotmai l. com

Redactie:
Anton van der Hall
Riny van den Hurk
Maria Braam

Wim van Lieshout
\Mllem van Hoof
Mariëtte H'rjl

Wim van Lieshout
Ericastraat 35a
5464TR Mariaheide
0413 342852

Wllem van HooÍ
06 47042860
wavanhoof@ziggo.nl

Rekeningnummer NLí4 RABO 0í3í 9073 87



Ach, die lieve oudjes'
Speciale theatervoorstelling over dementie in
De Brink in Eerde

Het Alzhei mer café Uden-Veghel en Alzheimer café
't Groene Woud bieden u op dinsdag 29 november
de voorstelling "Ach, die lieve oudjes" aan.

De theatervoorstelling 'Ach, die lieve oudjes' is een
voorstelling van een uur waarin op ludieke wijze
uitleg over dementie gegeven wordt door Annemie
Ruijs (Psychologe), Kenneth van Doremalen (Piano
docent & muziektherapeut) en Resi Spijkers
(Trainingsacteur & coórdinator Welzijn). De vier
belevingsfases van dementie komen aan bod, zoals
de'bedreigde ik', de'verdwaalde ik', de'verborgen
ik'en de'vezonken ik'. Naast de voorstelling is er
volop gelegenheid voor het stellen van vragen aan
deskundigen.

U bent van harte welkom op dinsdag 29 november
in de Brink, Antoniusplein 7 in Eerde. De toegang is
gratis. Dezaal is open om 19.00 uur, de voorstelling
begint om 19.30 uur, na de pauze is er volop
gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen
van ervaringen. De avond is mogelijk gemaakt
vanuit de Rabo ClubSupport.

Deze avond is bestemd voor mantelzorgers,
vrijwilligers, verzorgers en iedereen die meer wil
weten over dementie.

Het Alzheimer café is een ontmoetingsplek voor
mensen met dementie, hun partners, familieleden,
vrienden en andere belangstellenden. Elke maand
organiseren we een bijeenkomst waarbij we
praktische informatie over dementie bieden, als ook
gezelligheid en sociaal contact.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
noordoostbrabant@alzhei mervrijwi lligers. nl

Maria ter HeËde
SïÀRï

H erfstwandel i ng Peuterspeelzaal

Maria ter Heide Start en groep 1-2van basisschool
Maria ter Heide naar het Krekelbos.

Peuterspeelzaal Maria ter Heide Start en groep 1-2

van basisschool Maria ter Heide gingen t'tjdens
project herfst samen een herfstwandeling maken
naar het Krekelbos om daar: paddenstoelen,
herfstbladeren, eikels, kastanjes en "kabouters" te
zoeken.
Zowel de peuterspeelzaal als groep 1-2 kregen hulp
van ouders/verzorgers.

Bij de wijze uil van het Krekelbos aangekomen
gingen we in kleine groepjes alle "kabouters"
zoeken d.m.v. opdrachtjes en foto's . Ondertussen
stopten de peuters en kleuters herfstblaadjes,
eikels enz. in hun tassen om mee naar school te
nemen voor de ontdektafel.
Bij het "kabouterhuis" op een open plek midden in

het Krekelbos sloten we de morgen af door het
maken van een kring en samen herfstliedjes te
zingen.

Daarna wandelden we weer terug naar school en
kijken we terug op een leuke, leerzame en gezellige
morgen en een fijne samenwerking tussen
peuterspeelzaal Maria ter Heide Start en
basisschool Maria ter Heide.
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AED's in Mariaheide

Onlangs is er een wandeling geweest langs alle AED's in Mariaheide. Het is belangrijk dat iedereen
weet waar de AED's in Mariaheide zijn,

De AED's zijn te vinden op de volgende adressen:
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Google My Maps

Kijk voor meer informatie op de website: Mariaheide.nl
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Ericastraat l-7
5464 VR Mariaheid e

Tel" [}413-35il53Ë
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MassagePraktijk

Astrid Rijkers
A.ÍiJkêÍs@massagepraktijk-debolst' nl
+31@B 5195 9084

www.massagèpraktijk-debolst. nl
Eolstweg 13 I stoêlmassÊge

5464 TC I spdlmàssagê

Meriáh6ide I kinesiotapiíg

vandenAkker
autobedrilf Veghel - Helmond

D

DE WIT
r rolluiken
r zonneschermen
r markiezen
r jaloeziën

r vouwgordijnen
r SCfeenS

r lamellen
. serrê zonweringen
r serre daken
r plissé gordijnen

r garage deuren
r horrèn

ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN

Daandelendennen 3

5428 GN Venhorst
tel.0492 352284
mob.0653145325
e-mail : info@dewitzonwering.nl
www.dewitzonweri ng. n I

Ook voor al uw

reparaties

Fysiel(Fit
Behandeling na afspraak
Te1.0413-32L747
Email: info@fysiekÍii.nl
www.fysiekfit.nl

Manuele therapie Fysiotherapie Revalidatie FysiotraininE
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Pasfoto!

c""n de Graaf
fotografie

Burgemeester Buskensstraat 1 5

Gratis parkeren!

l.laandagr 10$0 - 12130 uur'13:30 - Í?:00 uur

Dinsdag: 10100 - 12130 uur - í3:30 - 17:00 uur

Tijdens deze openingstiiden kunt u zonder

afspraak terecht, u bent van harte wetkom.

Geen tijd om tiidens

onze openingstijden langs te komen?

Bet 0ó-53216t*28

voor het maken van een afspraak.
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Agenda voor de maand december

Kijk voor contactgegevens op onze website
KBO-Mariaheide.nl

Nieuwe leden
Na ons feest t.b.v. het 60 jaar bestaan hebben we
weer 4 nieuwe leden kunnen begroeten.

Kienen
Op 6 december is er weer kienen vanaf 14.00 uur
in D'n Brak.
Heeft u interesse dan bent u van harte welkom om
deel te nemen. Deze activiteit staat garant voor
gezelligheid en samen zijn.

Keezen
Op donderdag 8 december 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 er
nieuwe data bij gekomen nl. I december, 12
januari, 9 februari, 16 maart, 13 april en 1 1 mei.

Kerstviering
De kerstviering zal plaatsvinden op woensdag 14
december in ons dorpshuis D'n Brak, aanvang
13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur).
Het bestuur hoopt op een mooie opkomst om
gezamenlijk het kerstfeest te vieren.

Koersbal
Het koersbal is weer begonnen en voor
liefhebbers is er nog plek.
Je kunt hiervoor terecht op woensdagmiddag
vanaf 13.30 uur. Deelname staat garant voor
gezellig bezig zijn met het spel en elkaar
ontmoeten. Heb je interesse dan ben je van harte
welkom.

Kerststukje maken
Op dinsdag 20 december 2022 kan men een
kerststukje komen maken in D'n Brak onder
begeleiding van Hetty Barten.
Van 9. 1 5 uur tot 11 .45 of 1 3.30 tot 1 6.00 uur
We kijken even waar de meeste opgaves voor
binnen komen.
Kosten zijn €9,00 inclusief kopje koffie

Materiaal. schaal, oase, glaasjes, lampjes, mos,
dennenappels, groen, ijzerdraad, lijmtang en wat
kleine versieringen en wat groen zijn aanwezig.
Zelf meebrengen: mesje, kniptang en nog extra
groen ( hederablad, hulst, skimnia)

Verzekeringen
Al enkele jaren kennen we bij de zorgverzekering
een collectiviteitsovereenkomst met VGZ voor
leden van KBO Brabant. Voor 2023 wordt deze
ook uitgebreid met CZ. Op dit moment is de
informatie hierover nog niet volledig aanwezig bij
het bestuur. We zullen u z.s.m, de volledige
informatie toesturen en venrijzen ook naar het
volgende ONS magazine.

Het AlzheimercaÍé
ln Uden op 20 december.
Veghel:
PieterBreugelHuis
Middegaal 25
5461 XBVeghel

Uden:
Eigen Herd
Rooijsestraat 32
5401 AT Uden

Vrijentree
Begin programma: 19.30 uur
Café open: 19.00 uur
einde programma: 21.30 uur

Omgaan met gedragsveranderingen
Veranderingen in het gedrag van mensen met
dementie zijn vaak niet te begrijpen en zorgen
voor veel verdriet en machteloosheid. Hoe ga je
om met boosheid of achterdocht? Of met iemand
die niets wil? Wat kun je dan het beste doen? Er
wordt uitleg en advies gegeven over het omgaan
met onbegrepen gedrag.

lr tir] i i
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trFe KreËse$
Past. van Haarenstraat 81

5464VE Mariaheíde
Teleloon 041 3-365691

. g kunstgÍasbanen
- 2 indoor tennisbanen
- 1 í padelbanên

www.ten n ispadeld ekrekel. nl
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vBttDAG 77 DECEMBER
LIVE MIJZIEK VAN:

THE ROCKING SIXTIES
(KERSTSPEC//AL)

AANVANG 2O,OO UUR, ENTREE GRATIS

VRITDAG 30 DECEMBER

PUB utz
OPGEVEN KAN VtA: DNBRAUWER @GMA|L.COM

INSCHR'IFGELD € 70.. PERTEAM
AANVANG 20,30 UUR

Naar wie-o-wie gaat de
Heise Onderscheiding
Ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn de
eerste nominaties voor de Heise Onderscheiding
reeds aangeleverd bij de Voordrachtcommissie.
Een keuze heeft de Commissie echter nog niet
gemaakt. Maar... voordat we een week verder zijn,
is de kogel door de kerk!
Wie o wie? Wie van al die 'gouden'vrijwilligers die
ons dorp rijk is, mag de versierselen, behorende
bij deze onderscheiding, opgespeld krijgen? Op dit
moment voor velen nog een vraag. Zelfs de
persoon in kwestie is zich nog van geen kwaad
bewust. Op de laatste dag van het jaar zal echter
de bekendmaking volgen. Op mariaheide.nl wordt
door Stichting Dorpshuis Mariaheide de keuze
wereldkundig gernaakt, Voor sommigen is de
komende decorandus als vanzelfsprekend, voor
anderen een verrassing!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in d'n Brak zal de
uitverkorene in het zonnetje worden gezet, om
aansluitend de felicitaties in ontvangst te nemen.
Uiteraard is hierbij eenieder van harte welkom.
Volgende maand komt de Stichting met de laatste
informatie.
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Workshops Bruidsbloemen Rouwbloemen

Droogbloemenatelier

BLOTZIl
www.bloezm.nl
info@bloezm.nl
06-20061696
Eikenwal 14,

Mariaheide

Iederezaterdag oPen
10:00 tot 17:00

Of op afspraak

BREEUWER
aluminium kozijnsYstemen

O4l3 2ó1352 I www.breeuwer{-'den.nl

bjI
13'

Voor al uw:
- Tuinaanleg
- Tuinonderhoud
- Tuinadvies

Van der Zanden Croenproiecten
Riny van der Zanden
a6-51288437

&

Groenproiecten
Yan der Zanden

JASPER VISSERS

PCllaptop herinstal latie's

Systeem op maat

Upgraden oude computer

Software herinstalleren

Website op maat

Hosting

Verloren bestanden terughalen

Virus venrijderen

Neem contact op via: 06 52 38 20 88

of bezoek onze website op wwwjaspervissers.nl
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Tussen Veghet en Uden, midden in
het groen, is een plek sPeciaal voor
kinderen. Binnen kunnen ze einde-
loos spelen, lachend van plezier.
Buiten kunnen ze genieten van de
natuur; lammetjes, een vlinder,
bloemetjes in de wei.
Kinderopvang 't Klavertje is de naam
van deze plek. Kom gerust eens
langs voor een
ken n isma ki n gsgesprek I

ki nderopva ngtklavertje. n I
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Vieringen tot en met 4 december 2022
Zondag 27 november:
Zondag 4 december om 10:30 uur:

Zondag 1 I december:
Zondag 18 december om 10:30 uur:

Zaterdag 24 december om 19:00 uur:

Zondag 25 december om 10:30 uur:

Maandag 26 december:
Zondag 1 januari om 10:30 uur:

Gedachte
Er is een cultuurverandering nodig
We moeten proberen
opnieuw verbindingen te leggen,
zowel horizontaal als verticaal

Horizontaal
met de wereld om ons heen,
met de mensen in onze samenleving en
met de natuur waarvan wij deel uitmaken

Verticaal
met onze dÍepste innerlijke krachten,
met het besef dat wij deel uitmaken van iets
wat groter en sterker is dan wij,

Bij onze verbondenheid
past een zoÍgzame, liefdevolle omgang
met alles wat kwetsbaar is:
met andere mensen, de natuur en onszelf

Geen viering
H. Mis met pastoor Smulders
m.m.v. Cantor Jolanda Mobers
Wij gedenken: Sjaak Adriaans, Bertus van 't Westeinde,
Jan en Lena v Doorn- Vrbsers, Petrus v Hees en Adriana
Vogels en dochter Dieny
Geen viering
Woord- en Communieviering
Voorgangers: Theo Raijmakers en Tonny vd Tillaar
Kerst nachtmis met pastoor Smulders
m.m.v. de Krikkelbloazers
Woord- en Gommunieviering, eerste Kerstdag
m.m.v. St Ceciliakoor
Geen viering
H. Mis, Nieuwjaarsdag met pastor Rombauts

Mensen kennen Mensen
Ooit vertrokken vanuit Veghel en omliggende
dorpen mensen 'naar de Missie' en jarenlang
hebben we deze missionarissen gesteund vanuit de
MOV groep. Maar tijden zin veranderd en
voortgaan op dezelfde voet gaat niet meer.
En toch is er een MOV-gevoel van verbondenheid
wereldwijd van elkaar nodig hebben en zorg dragen
voor elkaar,
Het nÍeuwe project Mensen kennen Mensen neemt
dat gevoel als uitgangspunt.
Mensen uit Veghel en de dorpen, gelovig of niet,
ontmoeten ergens in de wereld andere mensen.
'Een ander' die hen raakt omdat hij of zij iets
probeert te betekenen voor de samenleving daar,
voor de kinderen, de gezinnen, de boeren , de
ouderen, de aarde....
Mirjam en Steven Kleinveld uit Veghel, ouders van
een jong gezin, zijn zo'n mensen, Zij gingen voor
een project als vrijwilliger naar Kenia en voelen zich
tot op de dag van vandaag nog steeds verbonden
met de mensen daar. Op zondag 4 december kunt u

Zi e vo o r d e I a atste aan p ass i ngen ; wulu.nn a ria beide. n l/pa roch ie

Franciscusparachie, Onze Líeve Vrouw van 6oede Raad lAariaheide
Pastoor van Haarenstraat 38,5464 Vê lAariaheide
Tel 3 63415; emai I : mariahei de@ f ranc iscusparochiemeierij stad.nl
Bankrekeningnummer: NL17 RABO 01319010 28

(6
@

ÍtrndraDaFalrt!
O.LV van Goede Raad Mariaheide

octuoliteiten uit de porochie
Voor porochiële zaken kunt u bellen noor tel 3ó3415

(ds Herma van der Weide, 2009)



ze ontmoeten tijden de viering van 10:00 uur in de
Lambertuskerk.

Er zullen meer mensen zijn die mensen kennen
ergens op de wereld en geraakt zijn door wat zij
doen voor hun omgeving. Laat het ons weten.

De tuinploeg van Parochie Moeder van Goede
Raad.

Een middag in de week komt de tuinploeg van de

Hei bij elkaar voor werkzaamheden op de kerkhof
en de tuin vóór en achter de kerk en de pastorie.
Beter zijn wij bekend als de schoeffelploeg van de
kerk.
Wij bestaan uit een zestal nog jonge personen, met
een gemiddelde leeftijd van rond de 80 jaar, maar
als er zeer technisch werk moet worden geleverd
komt er nog een persoon bij.
Op de woensdag middag komen wij om 13.00 uur
bij elkaar, bespreken dan eerst wat er gedaan moet
worden dat de hoogste prioriteit vraagt.

Denk maar eens aan de grote monumentale bomen
in de tuin achter de pastorie en kerk hoe bladrijk zij
zijn, die allemaal naar beneden komen, en daar zijn
wij met ruimen alvolop mee bezig.

Maar het werk is goed te doen, en de bladeren die
wrj op woensdag niet kunnen ruimen zijn dan
volgende week woensdag weer aan de beurt.
Het grasveldje vóór de pastorie ziet er belabberd
uit, het schijnt dat daar een vloek op rust, want daar
is al een keer een nieuwe zode op gelegd, en toen
die weer versleten was weer opnieuw in gezaaid,
en het is nog niets geworden.
Al met al is het werk goed te doen, dus gaan wij er
lekker gewoon mee door' 

Harrie Donkers

Walk of Wisdom, de nederlandse pelgrmsroute

Steeds meer mensen stellen zichzelf klassieke
levensvragen op oude pelgrimsroutes als de
Camino naar Santiago de Compostella of de Henro
in Japan. Zo groeide het aantal pelgrims naar
Santiago van 2.491 in 1984 naar 272.135 in 2010'
Pelgrims roemen de verbondenheid van het
ondenrveg z'rjn. Verschillen tussen mensen vallen
weg en het dagen achter elkaar lopen, verbind je
met je lijf en de natuur.

Geïnspireerd door deze ontwikkeling ontstond de
Walk of Wisdom. Een nieuwe pelgrimsroute,
onafhankelijk van een religie. Wij willen ruimte
maken voor bezinning en verbondenheid over de
grenzen van cultuur en land heen.

De Walk of Wisdom is een moderne pelgrimsroute
geïnspireerd door de natuur. Het grote plan is een
route rondom de hele wereld. Dit is het begin. een
pelgrimsroute van 136 kilometer rondom Nijmegen.
Heuvels, bossen en rivieren.
De Nijmeegse route knoopt verschillende
natuurgebieden aan elkaar en is daardoor zeer
divers. Het grootste deel is onverhard. Je loopt door
twee landen, drie provincies en elf gemeenten.
Bereid je voor op on-Nederlandse hoogte-
verschillen. Vanuit het centrum van Nijmegen duik
je bijna direct de natuur in. Vrijwel
de gehele route is goed
gemarkeerd. Voor diegenen die
graag met andere pelgrims samen
lopen, is er maandelijks bij vertrek
een vertrekceremonie. Dat is dus
geen verplichting. Pelgrims die zich
inschrijven, krijgen een
overnachtingslijst voor elk budget.
Een pelgrimsroute waaryoor je niet
hoeft te vliegen. markering

Voor meer informatie en evt inschrijven:
httpq /ryal Kof,yisd om. org/pelg rims.route/

Het werk bestaat uit schoffelen op het kerkhof en
harken, ook rond de kerk, en zelfs nog buiten de
muur van het kerkplein en het pad naar het kerkhof.
Maar het is niet alleen schoffelen, maar
grasmaaien, harken en het knippen van zo'n 300
meter haag hoort daar allemaal blj. ls het in de
zomer lang droog en warm dan moeten de
grasveldjes ook gesproeid worden, en vaak
meerdere keren in de week, en vaak zijn er nog wel
meer dingen die op een andere dag gedaan moeten
worden,
Wij schoffelen bijna overal, maar op het kerkplein
en de opritten naar de kerk en pastorie gebruiken
we steenzout om het onkruid zoveel mogelijk weg
te houden. Dat geeft helaas nog niet altijd
voldoende resultaat.

Tegen half drie nemen wij een kop koffie, en krijgen
daar altijd een plak cake bij, die cake en wij erbij

extra veel
omdat wij zo hard moeten werken?
Nu de herfst zijn intreden doet
werk op ons te wachten, want de bladeren gaan
dan weer vallen, en deze moeten geruimd worden.
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Bonte middag 21 januari 2023

\

D'n Brak, 13:30 uur, entree
€ 2,50 (gratis koffie/thee voor aanvang,
daarna tegen betaling verkrijgbaar
aan de bar)

Opgeven voor 15 december bij
Anne van den Berg via
a n ne_v_d_berg @hotmai l. com
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Doelstelling: Het bewaren en toegankeliik maken van
historische en heemkundige zaken betreffende het kerkdorp
Mariaheide.

Correspondentieadres: Struikhei 10, 5464VW Mariaheide.
Telefoon : 06-10549038
E-mail adres : heisarchief@ziggo.nl
Facebook : https://www.facebook.com/heisarchief
Website : https://mariaheide.nl/3628/heis-archief

:

Hei's Archief

Deze maand geen boerderij of huis, maar het een en ander over de geschiedenis van Duifhuis. We beginnen

daarbij met dà naam 'Duifhuis'. Er doen verschillende verhalen de ronde over het ontstaan van de naam. De

beken-dste verklaring is de legende over de kasteelheer Arnoud van Duifhuis die duiven hield en een

duiventoren ofiarel eón 'duifhuii' liet bouwen. Daarmee zou ook de naam Torenweg verklaard zijn als de

plaats waar de duiventoren stond. Er is echter geen historisch bewijs dat er een kasteel met een duiventoren

op Duifhuis heeft gestaan en dat daar ene Arnoud van Duifhuis woonde.

Jan Timmers van Heemkundekring Uden vond een andere verklaring voor de naam 'Duifhuis', die niets met

het houden van duiven te maken heeft. Hr1 ontdekte dat er al in de 14" eeuw aan de zuidkant van Uden een

hoeve staat die 'Thuyftheze' wordt genoemd. De bewoners van de hoeve, Robert en Hendrik, worden 'van

Thuyftheze' genoemd. Deze familienaam met verschillende spellingen blijft daarna nog eeuwen bestaan.

Omáat nazaten van Robert en Hendrik naar Veghel verhuizen en daar allerlei functies in het

gemeentebestuur vervullen en dus in de archieven terechtkomen, kunnen we de verandering van de

áchternaam van 'Thuyftheze' in 'Duifhuis' volgen. ln 1380 is het dus 'Thuyftheze via 'Tuijfhuijs'wordt het
,Duijfhuys'en tenslotté 'Duifhuis'. Het is opvallend dat in het dialect nog welvan 'Tuifes' gesproken wordt als

het over'Duifhuis' gaat. Het dialect gaat dus nog van de oude naam uit.

Timmers zoekt ook naar een verklaring van de naam 'Thuyftheze'. Hij denkt dat'Thuyf' mogel'ljk een plant of
boom is die tegenwoordig een andere naam heeft of dat het de oorsprong is van het woord 'toef' dat bosje

of pol zou kunÀen betekenen. 'Heze'staat voor struikgewas of kreupelhout. 'Thuyftheze' zou dus een gebied

met veel struikgewas en graspollen kunnen zt1n.

We maken een sprong naar de zeventiende eeuw. De Nederlandse protestanten zijn in opstand gekomen

tegen hun katholieke Ópaanse overheersers. Tachtig jaar lang woedt er een oorlog die uiteindelijk in 1648

mét Oe Vrede van Munster eindigt, ln 1629 wordt Den Bosch belegerd door de legers van Frederik Hendrik

van Oranje. Hij verovert de stad en het land eromheen en vanaf dat moment mag het katholieke geloof niet

meer in het openbaar worden beleden. Dat geldt ook voor
Veghel. Als de katholieken toch missen houden, worden de
borgemeesters (penningmeesters) van de gemeente ter
verantwoording geroepen bij de hoogschout in Den Bosch.
ln 1635 wordt een boete van 300 gulden opgelegd, een
enorm bedrag in die tijd. Om verdere boetes te voorkomen,
zoeken de katholieken in 1638 hun toevlucht in een
schuilkerk net over de grens van Veghel met Uden. Uden
ligt in het Land van Ravenstein en daar heerst
godsdienstvrijheid. Peter Roelofs op Duifhuis stelt zijn
woning beschikbaar aan de Veghelse katholieken.

Hiernaast: een oud kaartie met in de cirkel de schuilkerk
aan de grens met Uden.

Na de Vrede van Munster moet de katholieke kerk in
Veghel overgedragen worden aan de zeven protestanten
die er wonen. Pastoor Houbraken wordt verjaagd uit zijn
kerk en parochie. Hij koopt in 1649 het perceel grond
waarop de woning van Peter Roelofs staat.
Als de katholieke échoolmeesters in Veghel worden vervangen door protestanten, wordt in de schuilkerk ook

onderwijs gegeven aan katholieke kinderen. Ook worden er duivelsuitdrijvingen gedaan.

::::



De schuilkerk blijft in gebruik tot 1672 als de Fransen de
Nederlanden binnenvallen en het de katholieken weer wordt
toegestaan hun missen in Veghel te houden. Ze bouwen een
nieuwe schuurkerk in het centrum van Veghel, ongeveer op de
plaats waar nu de Lambertuskerk staat. Tot 1740 wordt er nog
onderwijs gegeven in de schuilkerk op Duifhuis. Daarna hebben de
katholieken blijkbaar minder moeite met protestantse
schoolmeesters.
ln 1888 laat de Veghelse pastoor Clercx een gedenkteken bouwen
ter herinnering aan de schuilkerk op Duifhuis. Aanvankelijk staat dit
gedenkteken op Udens grondgebied, maar in 1994 wordt de
gemeentegrens tussen Veghel en Uden opnieuw vastgesteld
waardoor het gedenkteken in Veghel komt te staan. Tegenwoordig
is het eigendom van de Franciscusparochie in Veghel.

Hiernaast: het gedenkteken dat pastoor Clercx in 1888 liet bouwen.

Was er dus in de 17" eeuw a
tussen Duifhuis en Veghel, in
gezocht. ln 1906 heeft
Gijsbertus van Haaren zin
eigen parochie gesticht in het
Veghelse gehucht De Heide.

Hij bouwt er een kerk, een klooster en een school en noemt zijn parochie
Maria-Heide. De Heise mensen hoeven niet langer naarVeghel voor de
mis en onderwijs. Tegen de nieuwe parochie ligt de buurtschap Duifhuis,
die deel uitmaakt van de gemeente Uden. De inwoners van Duifhuis
gaan zich meer en meer op Maria-Heide richten omdat het centrum van
Uden voor hen ver weg is. ln 1920 doen zij dan ook een veïzoek aan
het bisdom om toegevoegd te worden aan de parochie Maria-Heide. Dat
verzoek wordt ingewilligd door bisschop Diepen. Vanaf dan loopt de
parochiegrens door op Udens grondgebied tot de spoorlijn Boxtel-
Wesel. Henricus van den Berk woont als enige aan de andere kant van
de spoorlijn en vreest afgesneden te worden van ztjn buurtgenoten op
Duifhuis. Hr.1 dient een bezwaarschrift in bij de bisschop waarin hijvraagt
om de samenvoeging terug te draaien 'in naam van onzen
rechtvaardigen Verlosser', maar de bisschop gaat er niet op in.
Hiernaast: Henricus van den Berk

I samenwerking op kerkelijk gebied
1920 wordt er opnieuw aansluiting

ffiffi ffiffil
ffitl& wffi

Ook de Udense pastoor en kapelaans hebben bezwaren. Zij lopen
inkomsten van hun jaarlijkse ommegang mis. Tijdens de ommegang
worden rogge, boekureit en eieren door de mensen van Duifhuis
afgestaan, die dan weer verkocht kunnen worden door de pastoor en de kapelaans. Pastoor van Haaren is
niet van plan om de ommegang uit te voeren en de ontvangen goederen aan de kapelaans in Uden af te

staan. Hij doet aan de bisschop een voorstel
om hen schadeloos te stellen door de
gederfde inkomsten te vergoeden uit de
kerkkas van Uden. De bisschop gaat
hiermee akkoord, maar toch is door de
samenvoeging de relatie tussen pastoor van
Haaren en de Udense pastoor Swinkels
voorgoed bedorven. ln zln Memoralia
schrijft pastoor van Haaren hierover dat
pastoor Swinkels niet komt opdagen op zijn
jubileumfeest en de jongste kapelaan stuurt.
Op een ander moment wordt hij volkomen
genegeerd door zijn Udense collega.

Hiernaast: de ommegang van de Heise
pastoor.



op zondag 25 april 1920 wordt de samenvoeging van DuiÍhuis met
de parochie Maria-Heide afgekondigd. Na de mis wordt Hendrica
Maria Schepers als eerste kind van Duifhuis gedoopt. Duifhuis krijgt
ook een eigen kerkmeester, Adrianus van Lieshout.

lntussen worden er meer huizen gebouwd aan de andere kant van

de spoorlijn Boxtel-Wesel, dus tussen Maria-Heide en de
Hoogstraat in de gemeente uden. De bewoners van deze huizen,

aan wat later de Hondsrogstraat wordt, moeten drie kwartier lopen

om in Uden naar de kerk te gaan. De kerk in Maria-Heide is maar
tien minuten lopen en dus doen zij een verzoek aan de bisschop
om voortaan tot de parochie van pastoor van Haaren te mogen

behoren. De bisschop gaat akkoord. De onderhandelingen tussen
pastoor van Haaren en zijn nieuwe Udense collega, pastoor

Goossens, verlopen soepeler dan in 1920. Beiden komen overeen
dat de parochiegrens vanaf 3 oktober 1934 op de doorgaande weg

van Uden naar Veghel loopt, de vroegere Hondsrogstraat die

inmiddels Nieuwe Veldenweg is geworden.

Hiernaast: de Udense pastoor Swinkels

De toevoeging van Duifhuis aan de parochie Maria-Heide legt
pastoor van Haaren bepaald geen windeieren. Hij heeft goede

contacten met de bewoners en wordt regelmatig in hun testament
vernoemd.
Zo ook bij de gezusters Geertruida en Petronella van der Wijst.
Pastoor van Haaren erft van hen twee boerderijen met bijbehorende
grond: de boerderij aan de tegenwoordige Nieuwe Veldenweg 4
waar vroeger Frans Verbossen woonde en de boerderij met het
huidige adres Duifhuizenrveg 6-6a waar vroeger Willem de Groot
woonde.

Hiernaast: de Heise pastoor Van Haaren

Hiernaast: een van de boerderiien die
pastoor van Haaren erfde van de
gezusters van der Wiist.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van 'Thuyftheze' kan terecht op de website van Jan Timmers
(vuuvv-n@)
VhuilkerkkuntudewebsiteoudZl1laartvanMartienvanAsseldonk
raadplegen (www.oudzrjtaaÍ. nl).



De dames van de korfbal pakten de eerste plaats
(gedeeld), daar de koploper verloor en onze
dames wonnen. Fortuna werd met 7-5 opzij gezet.
Voordat het team de zaal ingaat, speelde het eerst
nog de wedstrijd tegen Flash in Den Dungen.
Deze wedstrijd wil men het liefst zo snel mogelijk
vergeten. Kansloze 10-4 nederlaag. Hierna ging
de korfbalafdeling de zaal in. Na eerst enige
weken trainen, begonnen ook hier de wedstrijden.
Volgende maand hierover meer.
De voetballers begonnen deze cyclus met een
zondag zonder voetbal. Er was niks in te halen en
ook de 2e bekerronde zat er voor SCMH (net) niet
in. Als eerste kwam nu Achates uit Ottersum op
bezoek. Met 4-0 behaalde SCMH ogenschijnlijk
een makkelijke ovenruinning. Op het veld was het
echter anders. Een vertekend beeld van deze 3
punten-wedstrijd derhalve. Maar... die punten
tellen ook! Tegen Juliana Mill haalde SCMH
revanche op de smadelijke nederlaag van vorig
seizoen. ïoen kreeg men er in de laatste 10
minuten 5 om de oren. Nu bleef het met 0-2 de
baas over het team van Tom van Dalen. Blije
gezichten aan SCMH-zijde derhalve. Vervolgens
SES thuis. Met een 2-2 eindstand kwam SCMH
goed weg. ln de eerste helft bleven de groen-
witten nog overeind; na de thee ging het mis.

lnterne competitie
De eerste van de drie periodes van de interne
competitie is gespeeld. Op de eerste plek is
Dames 2 van de korfbalafdeling geëindigd met
een mooi moyenne van 2,75 pnt. Heren 1 van de
voetbalafdeling volgt met een gemiddelde van
1,88 pnt. op gepaste afstand als tweede, tenrvijl de
Dames 1 van de korfbal met 1,63 pnt. de derde
plek heeft behaald.
Dames 2, proficiat!
Dit seizoen doen er 13 teams mee aan deze
interne wedstrijd. De tweede periode is begonnen
op 31 oktober (start binnencompetitie) en loopt
totdat de zaalcompetitie gespeeld is (begin april).
Daarna volgt nog een derde periode.

F i nanciële jaarvergaderi n g
Op 31 oktober jl heeft de vereniging haar
financiële ledenvergadering gehouden. Het
bestuur was bijzonder teleurgesteld over de
opkomst. Daar het een belangrijke vergadering is

met het oog op de toekomst, had het bestuur op
meer belangstelling gerekend. Enkele puntjes uit
de vergadering, die ieders aandacht vragen.
r ln het bestuur heeft Tijn Habraken de plaats

ingenomen van penningmeester Ruud van der
Sanden. Ruud werd bedankt en Tijn veel
succes toegewenst.

. De contributie wordt verhoogd met €2,50 voor
de jeugd en €5,00 voor de senioren.

. Voor dit seizoen staan o,a. de volgende
investeringen op de begroting: digitaal
scorebord korfbal, muziek- en
geluidsinstallatie, koeling en aanschaf
(spel)materialen.

o Het oude trainingsveld heet voortaan VELD 4.
. Nogmaals herinnering om na de

wedstrijdenitrainingen de velden leeg te
maken van materialen,

. Download de voetbalapp en korfbalapp, zodat
je, wanneer de nieuwe site in de lucht is
(einde dit jaar), middels push-berichten op de
hoogte gehouden kunt worden.

Rikken
De rikavond voor de volgende maand vindt plaats
op maandag 19 december a.s. Het rikken begint
om 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt €2,50,
waarvoor men bij binnenkomst een kop koffie of
thee krijgt. Op de avond zijn enige leuke prijzen te
winnen.

Bezoek Sint Nicolaas
Op zaterdag 19 november jl bracht Sinterklaas,
met twee van zijn allerbeste Pieten, een bezoekje
aan SCMH. Hij werd door de kleinste leden van de
vereniging ontvangen en die bezorgden hem een
onvergetelijke middag. Uiteraard had de Sint voor
de kinderen een kadootje meegebracht.
Sinterklaas heeft nu al beloofd om volgend jaar
weer terug te komen. Staat in zijn (en onze)
agenda genoteerd!

Feestavond met thema
Op vrijdag 2 december a.s. vindt in ons clubhuis,
tijdens en na het toernooitje van de VR18+, een
feestavond plaats met een 'lichtelijk Braziliaans
tintje'. Eerst is er spanning en sensatie tijdens het
toernooi, waarna deze nog eens terugkomen
tijdens de wedstrijd Kameroen - Brazilië, welke op
de tv in de kantine te volgen is. Wanneer deze
wedstrijd is afgelopen, gaan de voetjes van de
vloer. De avond duurt van 19.30 tot 23.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie mag weer! Op zondag 1

januari a.s. is, vanaf 16.00 uur, iedereen in de
gelegenheid om elkaar alle goeds voor 2023 toe te
wensen. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Tijdens deze middag zullen de jubilarissen van
2022 gehuldigd worden.

SCMH



Speculaasactie
Dit jaar hebben de korfbalsters weer hard hun best
gedaan zoveel mogelijk speculaaspoppen te
verkopen. En dat is gelukt! Samen hebben ze
méér dan 900 poppen verkocht, wat netto een
bedrag van bijna €2.500,00 heeft opgebracht.
Fantastisch gedaan dames! ln het bijzonder dank
aan de sponsoren Peka Kroef, AdVee
dierenartsen, AEC Uden, aannemingsbedrijf
Vissers, Goessens podologie, INGE
Naaimachines, Lenz Architecten, Nouvion en
Snack4dogs. Het personeel en/of zakenrelaties
van deze bedrijven kunnen genieten van iets
lekkers tijdens de feestdagen.

Doelshoppen
Steun SCMH met je online aankopenl Via de
website doelshoppen.nl gaar een deel van je
aankoopbedrag naar onze vereniging. Dit kost je
niks extra's! Bekende webwinkels als Bol.com,
Coolblue, Hema, Blokker, Mediamarkt en Bonprix
doen mee. Maar ook via Greetz en
Thuisbezorgd.nl kun je ons steunen. Ga naar
doelshoppen.nl en kies als doel SCMH (categorie
korfbal) en klik de webwinkel aan. Je wordt
automatisch doorgestuurd en hoeft verder niks te
doen. Tijdens het winkelen kun je dit zelfs nog
doen. Wat in je winkelmandje zit, blijft bewaard.
Zeker de moeite waard! Afgelopen jaren hebben
we hier bijna €900,00 mee opgehaald.

Korfbal
ln de laatste thuiswedstrijd van het eerste deelvan
de buitencompetitie pakte SCMH drie punten, door
met 7-5 te winnen van Fortuna. Met de rust was
het 4-2 en SCMH bleef de hele wedstrijd op
voorsprong. Daar koploper Korloo had verloren,
deelt SCMH nu met hen de eerste plaats. De
laatste wedstrijd, tegen Flash, zou gewonnen
moeten worden om in ieder geval (mede)
herfstkampioen te worden. Het werd een grote
deceptie. Met de rust stond het 6-0 en na het
laatste fluitsignaal zelfs 104. Door de andere
uitslagen doet zich het vreemde fenomeen voor,
dat vier teams, waaronder SCMH, nu op de eerste
plaats staan. Na de zaalcompetitie zal bepaald
gaan worden, wie de kampioensschaal mag gaan
ontvangen. Dus eigenlijk best wel spannend! De
eerste wedstrijden van het binnen-gebeuren zijn in

het weekend van 19 (1eugd) en 20 (senioren)
november. Over de resultaten van het 1e komen
we volgende maand terug.

Jeugd
Binnen de jeugdafdeling is in de eerste reeks,
zoals reeds eerder gemeld, de F1 kampioen
geworden. Voor een ander team zat dit er niet in.

E1 werd nog wel fraai tweede, maar voor 81 en
D1 was het lastiger. Zi eindigden onder de
middenmoot. D1 is een nieuw team en speelt voor
het eerst 2-vaks. De welpen spelen wekelijks hun

wedstrijdjes, maar uitslagen worden hiervan niet
bijgehouden. Spelvreugde is er echter volop! Bij
de KangoeroeKlup staan de jongens en meisjes
aan het begin van een sportcarrière. Of dat nou bij
korfbal of voetbal is, of bij een andere sport, is niet
van belang. Hier leren ze dat samen sporten
belangrijk is. Later hebben ze daar profijt van. Het
G-team tenslotte, doet wekel'tjk haar sportieve
inspanning, maar dan wel op hun eigen niveau.
Leuk om hen zo bezig (fanatiek) te zien.
Enkele leuke dingen om te melden: 81 kr'tjgt een
sponsor; op 5 november heeft F1 deelgenomen
aan een toernooi in Erp; het trainen en spelen in
de zaal is begin deze maand begonnen; enkele
meiden van B1 zetten zich in als trainster voor de
F1 en helpen mee met de KangoeroeKlup en
nagenoeg alle teams hebben kader met
korfbalkennis. De afdeling zoekt nog wel een
trainster, die af en toe mee kan helpen of kan
inspringen wanneer iemand niet kan. Meld je bij
jeugdkorfbal@scm h. nl.

Verlenging contract
Trainer/coach Henk van Hoof heeft het bU SCMH
goed naar zijn zin en voelt zich er prima thuis. Zijn
ervaringen met SCMH ztln zeer positief. Voor
SCMH geldt hetzelfde. ln het jaarlijkse gesprek
waren beide partijen het dan ook snel eens over
een contractverlenging. Dit betekent dat Henk ook
seizoen 2023-2024 aan het roer staat bij de
selectie van de korfbalafdeling. Succes.

Voetbal
Het weekje rust kwam SCMH zeer gelegen,
gezien de verschillende blessuregevallen. Mooi tijd
om te herstellen, hoewel dit voor de lang-
geblesseerden niet zal gelden. Bij hen is het
afiruachten wanneer zf de trainingen en de
wedstrijden kunnen hervatten. Maar... het voetbal
gaat gewoon door! De eerstvolgende hindernis
was Achates, voor SCMH een onbekende
tegenstander. Voetballend waren de bezoekers uit
Ottersum beter dan de thuisclub, maar deze ging
effectiever met de kansen om en scoorde vier
keer. Achates scoorde niet en bleef met lege
handen staan. SCMH maakte door deze
overwinning een sprong naar de vierde plaats van
de ranglijst. Hierna op bezoek bij Juliana Mill. Bij

winst zou SCMH nóg een sprongetje kunnen
maken. SCMH parkeerde de bus en gokte op de
counter. Dit pakte wonderwel goed uit: het
incasseerde zelf geen goal, terwijl het wel twee
keer succesvol was. Door deze tactiek, en mede
door de grandioze inzet, voegde SCMH drie
punten toe aan haar totaal en stoomde door naar
de tweede plaats. SES kwam als volgend
struikelblok naar Mariaheide. Met de rust stond
SCMH comfortabel op 2-0, De ranja in de rust was
de thuisclub niet goed gevallen. SES kwam terug
tol2-2 en SCMH mocht blij zijn, dat het daar bij
bleef. Het zakte nu een plekje op de ranglijst.



Vervolgens ging SCMH op bezoek bij koploper
Festilent. Volgende maand de feiten en cijfers van
deze en volgende wedstrijden.

Nieuwe tenues SCiíH 2
SCMH 2 voetbal is door Wtd Widontec in het
nieuw gestoken, ln de persoon van Willem
Donkers kwam het bedrijf naar het sportpark om
de tenues te overhandigen. Wtd Widontec is al
jaren een trouwe sponsor van het tweede
voetbalteam. Het bedrijf is gespecialiseerd in het
ontwikkelen, aanpassen en produceren van
machines voor land- en tuinbouw en industrie. Met
een mooie 5-1 ovenuinning gaven de spelers extra
glans aan deze sponsoractiviteit, SCMH wil \Md
Widontec hartelijk danken voor deze mooie geste.

Jeugd
Dit keer hebben we ook even aandacht voor de
jeugd. De 1e fase is gespeeld. ln die fase is JO19-
1, met 13 punten uit 5 wedstrijden, als eerste
geëindigd. Doelsaldo +10. JO13-1 deed het zelfs
iets beter en werd 1e met 15 punten uit 5
wedstrijden. Doelsaldo +26. Datzelfde deed JO12-
1 ook: 15 punten uit 5 wedstrijden, samen met
Blauw Geel. Doelsaldo +27. JO11-1 staat, samen
met Mariahout, ook met 15 punten uit 5
wedstrijden bovenaan. Het doelsaldo van SCMH is
met +90 aanmerkelijk beter dan dat van
Mariahout. MO20-1 en JO15-1 zaten in een iets
zwaardere klasse en bleven, wat resultaten
betreft, enigszins achter. Beide teams eindigden
dan ook in de onderste regionen. De JOB t/m
JO10 spelen ook in fases, maar daar worden geen
standen van bijgehouden. De JOTteams spelen in
een Meierijcompetitie, waarvan eveneens geen
stand wordt bijgehouden. De 1e fase is gespeeld
en op 29 oktober is voor de MO20 de 2e fase
begonnen. Deze eerste wedstrijd won het team
prompt! De andere juniorenteams ztjn op 5
november gestart. ln deze 2e fase zijn nieuwe
indelingen en wordt wat meer naar de sterkte
gekeken. Eerstgenoemde teams zullen beslist
zwaarder ingedeeld zijn, terwijl voor MO20 en
JO15 het tegenovergestelde geldt. Deze 2e fase
loopt vooralsnog tot 10 december.
Met het jeugdkader gaat het prima. Het gemis van
een trainer voor de JO19 op dinsdag is opgelost,

door dit team met SCMH 2 te laten meetrainen. Dit
wordt als positief ervaren; derhalve een win win-
situatie.
De jeugdafdeling is nog wel met spoed op zoek
naar een leider en trainer voor het JO1S-team. Dit
kan één persoon zijn, maar het mogen er ook
meerderen zijn, Het team traint overigens twee
keer in de week. Aanmelden en informatie bij
voo rzittertcj@scm h. n L

Aanwas scheids rechters
Tom van de Hoogen en Luuk Hugers hebben zich
beiden bij de KNVB aangemeld voor de cursus
verenigingsscheidsrechter. Op dit moment zln ze
zover, dat ze hun stage-wedstrijden aan het fluiten
zijn. Beiden worden namens SCMH begeleid door
Joep van Helvoort. Wij wensen hen voor het nog
komende deel, met de afsluiting, veel succes toe.

Nee/nee-sticker

De Heise Krant wordt in Mariaheide (gratis) huis-
aan-huis bezorgd. Oók bij woningen met een
nee/nee-sticker op de brievenbus. Dit was voor de
Heise Krant destfids een bewuste keuze, met in
het achterhoofd de gedachte, dat men wel zou
ageren, indien men de krant niet wenste te
ontvangen.

Onlangs heeft een bewoner van ons dorp, met een
nee/nee-sticker, zijn ongenoegen geuit, dat hij de
Heise Krant ontvangt. Hij had informatie
ingewonnen bij de gemeente, alwaar men tot de
conclusie kwam, dat de Heise Krant geen
gemeentelijke krant is, waardoor deze niet
bezorgd dient te worden bij nee/nee-stickers.
Helaas wil de betreffende inwoner, vanwege de
privacy, echter niet zijn adres bekend maken. De
Heise Krant heeft nu het volgende besloten: Begin
deze maand hebben alle adressen met een
nee/nee-sticker een briefje ontvangen, dat zij de
krant niet meer als vanzelf gaan krijgen. Wil men
de krant echter WEL maandehlks ontvangen, werd
verzocht om het adres (zonder naam!) middels het
strookje door te geven aan de Heise Krant. Deze
adressen worden dan opgenomen in de
bezorgingslijst van de betreffende bezo rg(st)ers.

Stichting Heise Krant hoopt dat op deze manier
het'misverstand' is opgelost.
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De volgende stap...

Oorlog in Oekraïne, torenhoge rekeningen voor gas
en elektriciteit, verduurzaming, inflatie, en zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Aan uitdagingen geen gebrek en die uitdagingen
vragen van ons allemaal verandering,
aanpassingen in onze manier van leven en doen.

Geen makkelijke tijden maar één ding is zeker, we
maken er het beste van en we slaan ons er
doorheen. Dit hebben we de afgelopen jaren al
meerdere malen bewezen en ook nu zullen we
succesvol zijn. Maar niets komt vanzelf, we zullen
onze schouders eronder moeten zetten en aan de
slag gaan.

Dat is ook wat we hier duidelijk willen maken, we
moeten dingen veranderen en dat betekent dus ook
dat we mensen nodig hebben die de daad bij het
woord voegen.
lnwoners uit Mariaheide die de goede ideeën die
iedereen inbrengt willen ondersteunen en
realiseren. Zo hebben we dit jaar een
leefbaarheidsonderzoek gehouden in Mariaheide,
waaraan veel inwoners in Mariaheide hebben
deelgenomen, nogmaals onze dank hiervoor. Eén
van de punten die uit dit leefbaarheidsonderzoek
naar voren kwamen waren het 'te hard rijden' en de
verkeersveiligheid binnen Mariaheide.
Dit onderwerp zal dan ook begin 2023 aangepakt
worden, tezamen met een aantal andere mooie
initiatieven, door mensen die de daad bij het woord
willen voegen.

ledereen is welkom, vele handen maken licht werk
en we gaan wederom een jaar tegemoet waarin we
Mariaheide verder op de kaart gaan zetten. We
willen trots zin op Mariaheide om wat we
gezamenlijk kunnen en zullen bereiken.
Als er een onderwerp of initiatief is waarvoor u een
extra stapje wilt zetten, op welke manier dan ook...
laat het ons wetenl

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter veel
mooie en goede initiatieven. We zoeken dan ook
mensen die de handen uit de mouwen willen steken
en samen met andere trotse inwoners van
Mariaheide een project op willen pakken.
Samen voor een mooie toekomst en een trots
Mariaheide, uw inbreng is meer dan welkom.

Een van de projecten, die we aan willen pakken is
de kermis. Om deze te kunnen behouden op de 1e

oÍ 2e zondag in mei, met moederdag, is het
gewenst dat we wat meer kleur geven aan dit

evenement. Goede ideeën hiervoor zijn van harte
welkom. Dit komt onze kinderen ten goede. Het zou
jammer zijn als de kermis niet in stand kan blijven
door te weinig animo vanuit de bevolking.
U kunt reageren via de DorPsraad, e-
mail dorpsraadmariaheide@gmail.com of vind de
telefoonnummers op
www. mari aheide. n l/dorpsraad/leden-dorpsraad

Met vriendelijke groet,
De Dorpsraad

Beste senioren,

Buurtvereniging 'Geheid Goed'
organiseert vrijdag 9 december
een seniorenmiddag met een optreden
Pimpernellen.

van De

Vrijdag 9 december
Gemeenschapshuis D'n Brak
Zaal open vanaf 14.00
Alle senioren
€ 2,50 per persoon voor leden van
'Geheid Goed'
€ 5,00 per persoon voor overige
Bezoekers (voldoen bij oPgave)

Een gezellige middag vol sketches, cabaret en
liedjes.

Wanneer
Waar
Hoe laat
Voor wie
Kosten

De pimpernellen zullen optreden van 14.30 tot +/-

16.30 uur
Voorafgaand krijgt u een kopje koffie aangeboden
en tijdens de pauze is 1 consumptie inbegrepen'

Tip: neem je buurman / buurvrouw mee!

Opgave vóór l december, bij Jolanda vd Walle,
Heiveld 11.

Hopelijk zien we jullie allemaal op 9 december!

Opgavestrookje:

Naam

Hoeveel personen

€5,00 I C2,50 per persoon, graag gepast met dit
strookje inleveren.
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aKANTERS

. Loonbedriif . Mesttransport , Opzetstation

l-ax: 0413-34204/Tel: 0413-363785

Mob: 06.29U//905 Êmáll:lnfo(grkànrers-bedÍuvên.nl

UDEN

Uw adres voor groênten en fruit.
En brood van Bakkerij van Leur.

Heiakkerstraat 1, Mariahcidc
Tel : 0413-366256 - Mob : 0624403369

Bakkerij

L€UR

van Asseldonk
Groente en Fruit v.o.f.

alffi scHEPERs dI

U lnsta I I ati ete c h n i e k U O e n {$l','JllHl,

lnstallatie en onderhoud van:

gas - water - cv - sanitair - airco

warmtepomp - dakbedekking

A Munterweg 12 5406 NB UDEN

s 0413 - 343217
V i nfo@ i nsta I latietech niekschepers. nl

Hét adres voor Íw adres!

RAADHAGE
makelaardij

0413-37 8921 / i nfo@ raad hage.n I

T
I

JJJ
JJJ
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JJI

ven
Nieuwbouw ' Verbouw ' 0nderhoud

lvlariaheide - Tel,: 06-51235699
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de $ibïiotheek

kennismaker josé van esch weet alles over
mandala's, of bijna

Wat is een mandala, hoe kun je ze borduren en is
het echt alleen iets voor vrouwen? Op al deze
vragen heeft Kennismaker José van Esch een
antwoord.

Een mandala of magisch wiel staat symbool voor
oneindigheid en laat zien dat alles met elkaar in
verbinding staat. Als je vaste mandalavormen
maakt, leer je te structureren vanuit het middelpunt.
Dat werkt dieper door dan je denkt. En daar weet
José van Esch echt alles van. Ze tekent en borduurt
mandala's en is ervan overtuigd dat iedereen hier
zi4nziel en zaligheid in kwijt kan. Kortom, iedereen
kan het! Als je meer wil weten over wat een
mandala is, wat het voor je doet en hoe je ze kunt
borduren, dan is deze KennisMaker echt iets voor
joul En jazeker, ook voor mannen is dit een hele
leuke.

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 bU KennisMakers krijgen zr1 een
podium om hun kunde gratis te delen.
Toegang
De lezing van José van Esch is de tweede in deze
serie en vindt plaats op dinsdag 29 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 dinsdag 6 december is de volgende
KennisMakers. Ook in de Bibliotheek Veghel. Dan
is Jigsaw te gast en komen alle ins en outs van de
lerse folk aan bod.
Tot KennisMakers!

Lezing: 'De zin en onzin van een digitale detox'
van Hans Schnitzler
Woensdag 30 november geeft Hans Schnitzler een
lezing in Bibliotheek Veghel over de zin en onzin
van een digitale detox. Schnitzler (Den Haag, 1968)
is filosoof, publicist, spreker en voormalig columnist
voor de Volkskrant. Centrale thema's in zijn werk
zijn de invloed van digitalisering op de alledaagse
leefirereld, ethiek, onderwijs en
burgerschapsvorming. Thema's die perfect
aansluiten op de tentoonstelling The Glass Room

Experience, die de hele maand november in de
Noord Oost Brabantse Bibliotheken te bewonderen
is, Schnitzler sluit de maand af met een spannende
en zêér actuele
lezing waarin
vragen gesteld
worden die ieder
mens aangaan.
|n2017 verscheen
van zin hand
Kleine filosofie
van de digitale
onthouding. ln dit
boek onderzoekt
hij, aan de hand
van de 'digitale
detox'-ervaringen
van zin
studenten, wat het
betekent om
offline te gaan in een wereld die altijd online is. Eind
2021 publiceerde ht1 Wij nihilisten - een zoektocht
naar de geest van digitalisering.
Zijn opiniestukken zijn verschenen in diverse
dagbladen in Nederland en België, te weten: de
Volkskrant, NRC, Trouw, De Standaard en De
Morgen. Essays van zijn hand zijn onder meer
gepubliceerd in De Groene Amsterdammer en
Hard Gras. Met enige regelmaat is Schnitzler te
gast bij tv- en radioprogramma's (o.a. De wereld
draait door, Met het oog op morgen, Het filosofisch
lnryintet, EenVandaag) om zijn licht te laten schijnen
over maatschappelijke fenomenen en de rol dÍe
technologieidigitalisering daarbij speelt. VPRO
Tegenlicht weidde begin dit jaar een uitzending aan
hem, genaamd'Digitale Detox'.

Kaarten
Kaarten kosten I euro. Leden van de Bibliotheek en
CJP-leden betalen 6 euro. Kaarten kunnen hier
besteld worden, en in alle vestigingen van de Noord
Oost Brabantse Bibliotheken. De lezing begint om
20.00 uur in de Bibliotheek Veghel (Markt 1,

Veghel) en eindigt om 22.00 uur.

Specfa v MM
-Maatkledlng
-Aangepaste kledlng
- Vepander- en henetelwenk

Mariska van Lleshout
Ênicaetpnat 35a

S4Ê41Ê Mariaheide
ïeh 0Ê 128153?8

Emall: info@specially-made.nl
wunar. speeia Ily-made.nl
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Gafé Brein Uden/Veghelen Oss
lnteractief theater

AIs laatste bijeenkomst dit jaar, willen wij graag
afsluiten met een interactief theater. Tijdens het
theater worden herkenbare situaties gespeeld die
aangedragen worden door de zaal. Deze situaties
worden nabesproken in de zaal. Daarnaast willen
wij ook graag de feestdagen onder de aandacht
brengen.

Dit thema staat centraal tijdens de bijeenkomsten
Café Brein op maandag 28 november in Uden en
op dinsdag 29 november in Oss.

Café Brein is een trefpunt voor mensen met een
niet aangeboren hersenletsel(NAH), mantel-
zorgers, partners, familieleden, vrienden en
professionals.

Tijdens deze bijeenkomsten zal er door twee
theaterspelers een interactief theaterspel gespeelt
worden. Het thema van het theaterstuk is. VtlY

interactief theater. Dit zal de laatste b'ljeenkomst
zijn van 2022. Door het theaterspel gaan we het
jaar op een ludieke manier afsluiten.

We nodigen u uit om te komen luisteren en/of mee
te praten in Uden of in Oss.

Café Brein UdenA/eghel is op maandagavond 28
november van 19.30 uur-21,30 uur(19.00 ulur zaal
open). Locatie: Muzerijk Klarinetstraat 4 in Uden.
Aanmelden via : cafebreinuden@ons-welzijn. nl.

Café Brein Oss is op dinsdagmiddag 29 november
van 14.00 uur-16.00 uur(zaal open 13.30 uur).
Locatie: De Meteoor Oude Litherweg 20 in Oss.
Aan melden via : cafebreinoss@ons-welzijn. nl.

ln Café Brein worden wisselende onderwerpen
besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het
accent ligt op contact, erkenning en voorlichting.
Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat
er aan de hand is.
Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met
S\AZ, Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg,
Professionals in NAH, Revalidatiecentrum de
Tolbrug en ONS welzijn. Kijk voor meer informatie
op Home - Hersenstichting (Zoek in het zoekveld op
NAH)
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Merla ter I'leide
SÏÀRï

SPV peuteropvang = voortaan Verdi Start

Mooie ontwikkeling naar kindcentra!
De basisschool en de peuterspeelzaal/opvang
versterken hun samenwerking, om zo de
ontwikkeling tot een kindcentrum verder gestalte te
geven. Om deze samenwerking te benadrukken
krijgt SPV een nieuwe naam: Verdi Start.

Verdi bestaat uit 20 basisscholen binnen Verdi
Onderwijs en 12locaties peuteropvang van Verdi
Start.

Niet alleen de naam geeft de verbondenheid tussen
Verdi Onderwijs en Verdi Start weer. Ook de
inhoudelijke samenwerking wordt de komende
jaren verder ontwikkeld, waarbij we de expertise
delen en we een gezamenlijke pedagogische visie
verder gaan uitwerken.

Een nieuwe naam voor de locaties Verdi Start. deze
sluiten aan bij de naam van de basisschool.

Hummelhoek wordt "Maria ter Heide start"
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Hierbij verzoeken wij de besturen van alle verenigingen, stichtingen, instellingen, clubs, enz. om hun lijst va

leveren, zodat er straks een compleet overzicht van alle activiteiten in Mariaheide is. ledereen die iets wil o

duidelijk beeld van de data die voor zijn/haar vereniging goed uitkomen.

5.v.p. de gegevens inleveren op het redactie-adres van de Heise Krant'

n geplande activiteiten in te

rganiseren heeft dan een

1

1

6
12
13
16
21
21
22
26t&m28
3
4
I
17
18

18
19
19
20
20
21
21
22
27
3
16
20
29
7
10
13
17
19
27
5
6
11

12t&m15
13
28
29
16
4

jan Nieuwjaarsreceptie D'n Brak (11.00u)
jan Nieuwjaarsreceptie SCMH kantine (1600u)
jan Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
jan Bij Ons Keezen.
jan Kaartverkoop Bonte avonden.
jan Rikken SCMH.
jan Jeugd Bonte middag.
jan Prinsonthullingen Jeugdprins(es)onthulling.
jan Prinsenreceptie.
jan Bonte Avonden.
feb Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
Íeb Jeugdprins(es)receptie.
feb Bij Ons Keezen.
feb Schoolcamavalen 55+ avond.
feb Sleuteloverdracht, JeugdoptochtVeghel, Ziekenbezoek, Carnavalsmis en

Zaterdagavondbal.
feb Kinderdisco bij D'n Brouwer.
feb De Hei on Tour optocht Veghel.
feb After optochtbal bij D'n Brouwer.
feb Matinee bij D'n Brouwer.
feb Biercantus.
feb FinaalTheatraalen Krikkelverbranding.
feb live muziek The Rocking Sixties bij D'n Brouwer.
feb Aswoensdag mis in de kerk.
feb Rikken SCMH.
ma Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
ma Bij Ons Keezen.
ma Rikken SCMH.
ma Bij Ons algemene ledenvergadering.
apr Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
apr live muziek The Rocking Sixties bij D'n Brouwer.
apr Bij Ons Keezen
apr Rikken SCMH.
apr Bij Ons ontspanningsavond.
apr Rikken SCMH
mei Bij Ons dag van bewegen.
mei Rock am Ringoven op Berties \ Íti.
mei Bij Ons Keezen.
mei Kermis.
mei live muziek Zoetkees de Kofbrband bij D'n Brouwer.
mei Wandeling Geheid Goed.
mei live muziek The Rocking Sixties bij D'n Brourer.
sep Bij Ons Jeu de boules.
okt Bij Ons vrijwilligersavond.



Wqnneer Wqt WqqÍ
7a 26nov

7a 26nov

7a 26 nov

Zo 27 nov

Zo 27 nov

Di 29 nov

Vr 2dec

Vr 2 dec

7a 3 dec

7o 4dec

7p 4 dec

7o 4dec

Ma 5 dec

Woe 7 dec

Do Sdec

Vr 9dec

I dec

10 dec

11 dec

11 dec

12dec

13 dec

14 dec

í4 dec

17 dec

í7 dec

17 dec

17 dec

18 dec

í9 dec

20 dec

20 dec

21 dec

24 dec

10:00 uur

12:00 uur

18:fi) uur

14.30 uur

15.00 uur

19.00 uur

19.30 uur

19.30 uur

09.00 uur

12.30 uur

14.30 uur

19.30 uur

20.30 uur

19.30 uur

14.00 uur

20-00 uur

10.00 uur

14.30 uur

16.30 uur

20.30 uur

18.00 uur

13.il) uur

í9.30 uur

08.30 uur

10.00 uur

20.00 uur

12.30 uur

19.30 uur

09.í5 uur

13.30 uur

19.00 uur

í2.00 uur

Kledingverkoop bti van Haalenstaete

Heise Krant verschijning

SJeM banicade dropPing

SCÍr/lH voetbal 1 - Fc de Rakt 1

Bladella í - SCMH korbal 1

Theatervoorstelling (dementie) lieve oudies

lerse sessie avond

Rikken/Biljarten heel Mariaheide

Live Muziek Fatburger & Kittwttistele

Wandeling

SCMH korfbal 1 - VIvIS'2í I

Gassel I - SCMH voetbal 1

Dorpsraad lnloopspreekuur

Vergadering Opperlcikkels

Bij Ons Keezen

Geheid Goed gezellige middag m.m.v.

Plmpemellen.

SJeM Jaarvergadering

Kerstmarkt

SCMH voetbal 1 - Acftilles Reek 1

SVOC'O1/United 1 - SCMH Korbal 1

Ledenvergadering GS Hedkrikkels

lnleveren Heise Krant

Bii Ons KcrsNiering

Geheid Goed Kerststukjes maken

Oud papier ac{ie graag goed verpakt en op tiid

Langs de weg

l(rikkelbollen Verkoop

MOMfest

The Rocking Sixties (kerstspecial)

SCMH korfral 1 - Heumen I
Rikken SCMH

Bij Ons Kerststukies Maken

Bij Ons Kerststu$es maken

Goordonk Kaarten/ Biljarten

Heise lfant verschiining

Haarenstaete

Mariaheide

D'n Brak

Sportpark

Bladel

D'n Brink

D'n Brourer

D,n Brak

D'n Brouwer

D'n Brouwer

Zwijssen

Gassel

D'n Brak

D'n Brak

D'n Brak

D'n Brak

D'n Brak

Haarenstaete.

Spotpark

Venray

D'n Brak

Mariaheide

D'n Brak

D'n Brak

Mariaheide

Madaheide

Noordkade

D'n Brouwor

Zwijssen

Kantine

D'n Brak

D'n Brak

D'n Brak

Mariaheide

Vr

Za

Zo

Zo

Ma

Di

Woc

Woe

Za

7a

7a

7a

Zo

Ma

Di

Di

Wo

7A

D'n Brak gesloten van 24 Dec. Um 3í December
Vr. 30 Dec. 20.30 uur Pub quiz D'n Brourer


