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Van de redactietafel
Terwijl ik dit zit te schrijven, schijnt het zonnetje
over een mooie witte wereld en de koolmeesjes,
vinken en het roodborstje doen zich tegoed aan de
lekkernijen die we in de boom hebben gehangen.
Maar het ziet ernaar uit dat wanneer deze krant
uitkomt, het winterlandschap weer verdwenen is.

De kerstdagen staan voor de deur en meestal
zoeken we dan toch de gezelligheid in huis,
misschien met een eigentijds kerstverhaal ......
Voor de vakantie die daarop volgt biedt Meierijstad
veel verschillende activiteiten voor de jeugd van 2-
18 jaar. Maar ook vind je in deze krant alle
informatie over het afsteken van vuurwerk. Het
Heis archief schrijft een vier pagina's tellende
historie van een boerderij, bewoners van
Amaliazorg ontmoeten Heise mensen en vergeet
de rubriek van het Alzheimercafé niet.
Kortom genoeg leesvoer om eens goed voor te
gaan zitten. Veel plezier.
Namens de redactie, Riny van den Hurk

I n leve rdatum vol gende uitg ave : 17 januari 2023
Verschijningsdatum: 28 januari

redoct+e tr+enst

Sparen lverzamelen in D'n Brak
voor goede doelen.

Vanaf 1 januari als D'n Brak weer open is, gaan we
weer verder met inzamelen voor goede doelen. Alle
plastic doppen van elk formaat (wel even schoon
maken anders komen ze bij het afual) worden
verzameld voor stichting blinde geleidehonden
Nederland, Ook alle bier dopjes doen we sparen
voor Kika kinderkanker, zoals u ziet geen geringe
goede doelen.

Mies van der Burgt overleden

Op donderdag 15 december jl bereikte ons het
droeve bericht, dat onze oud-vrijwilliger Mies van
der Burgt de dag voorafgaande op 81-jarige leeftijd
was overleden, Hoewelwe wisten dat Mies met zijn
gezondheid aan het tobben was, kwam het bericht
toch als een verrassing.
Vanaf september 1997 heeft Mies, samen met zijn
vrouw Joke, de Heise Krant bezorgd in hun wijk.
Destijds hebben ze deze wijk overgenomen van
hun zonen. Wij hebben mogen vaststellen, dat zij
samen trouw hun bijdrage aan de Heise Krant
geleverd hebben. Nimmer zijn er klachten bij de
redactie binnengekomen. Vanwege zin
gezondheid waren Mies en Joke in september 2021
al gestopt met de bezorging.
Bij medewerkersbijeenkomsten was Mies steevast
aanwezig en hij zorgde zeker voor de nodige
gezelligheid.
Wij wensen Joke, kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte toe voor de komende periode. Het zal
wennen zln zonder Mies, We mogen echter
'glimlachen, omdat hijeen mooi leven heeft gehad'!

Bestuur, redactie en vrijwilligers Stichting Heise
Krant

Stuur uw mail naar

Heise_kra nt@ hotmail.com

Redactie:
Anton van der Hall

Riny van den Hurk
Maria Braam
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Willem van Hoof
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Redactieadres en
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KERSTAVOND: GESLOTEN

7e & 2e KERSTDAG: GESLOTEN

OUD & NIEUW: GESLOTEN

NIEU RSDAG: OPEN OM 77.40 u

VOORLOPIG E AGENDA 2023:
ZONDAG 8 JAN: FINALE 3-BANDEN

ZONDAG 5 FEBR: WANDELING

*CARNAVAL ft7 TlM 21 FEBRI*
VRIJDAG: PULLEN VULLEN

ZAT ERD AG M I D D AG : KI N D ERDTSCO
ZAT.AVOND: COUNTRY & LINE DANCE
ZONDAG: HEI ON TOUR AFTERPARTY

MAAN DAG : KIN DERMATIN EE
DTNSDAG: THE ROCKING SIXITES

Samen sterk!
ln de vorige Heise Krant hebben we aandacht
geschonken aan diverse onderwerpen. Eén van de
zaken die als een paal boven water staat is het feit
dat er in Mariaheide geen tekort is aan mooie
initiatieven. Wel aan mensen die zich in willen
zetten voor deze initiatieven!

Al direct willen wij ons verontschuldigingen voor de
nadruk die we hierop leggen. Maar zoals reeds
aangegeven: 'Vele handen maken licht werk !'
Graag ondersteunen we de gemeenschap van
Mariaheide, maar daar hebben we uw hulp wel bij
nodig. Elke vorm van bijdrage is welkom! Het is
niet zo dat wij heel veel van uw tijd opeisen, u

bepaalt zelf wat wel en wat niet in uw schema
past. Maak uw idee/ideeën kenbaar en denk met
ons mee hoe we een mooi initiatief kunnen
realiseren.

We zijn trots op ons mooie Mariaheide, de
bewoners en de mooie initiatieven. Word
medewerker aan één van deze mooie projecten en
geniet met ons van wat we samen kunnen
bereiken. Help mee uw kinderen of kleinkinderen
te laten genieten van een leuke kermis. Draag bij
aan een veilig Mariaheide door u mee in te zetten
voor de verkeersveiligheid. Steun het initiatief om
mensen bewust te maken van hun snelheid en de
gevaren en overlast die dit met zich meebrengt.

We kunnen het niet genoeg benadrukken: elke
inzet is welkom!

íefrreen

ZONDAGMIDDAG 19 MAART:
THE LOCOMOrIONS

(kaarties à € 7,50 per stuksl

MAANDAG 10 APRIL (2e PAASDAG):
THE ROCKING S'XTIES

ZONDAG 16 APRIL:
S M ARTLAP P EN MI DDAG WELLI E

KERMIS fl2 T/M 15 MEII
VRIJDAG: BIERCAwÍUS
ZATERDAG: ZOETKEES

ZONDAG: STILL WORKING

MAANDAG 29 MEI EE HNKSTERDAG):
THE ROCKNG SIXTIES

Mocht u twijfelen, vragen hebben of eens willen
overleggen met één of meerdere leden van de
Dorpsraad, loop dan gerust eens bij ons binnen.
Dit kan tijdens ons maandelijks inloopspreekuur
(eerste maandag van de maand 19,30 uur in D'n

graag uw mening. We leggen u graag uit hoe
geweldig mooi het is om samen te werken aan
belangrijke initiatieven. Het gaat immers om de
Leefbaarheid van ons dorp en de Toekomst van
ons en onze kinderen. Wij wachten op u !

En natuurlijk wensen we al onze inwoners en
iedereen, die betrokken is bij Mariaheide een
hoopvol 2A231 Het afgelopen jaar heeft ons
vooral geleerd dat onze verantwoordelijkheid niet
ophoudt bij onze grenzen. Dichtbij huis kunnen we
dat ook vertalen naar: Aandacht voor je naaste.
Een bezoekje, een telefoontje of dat pannetje

zelfgemaakte soep. Het kan goud
waard zijn!!

wenst u een geweldig 20231

$
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Agenda voor de maand januari
Kijk ook op onze website

KBO-Mariaheide.nl

Bestuur
Voorzitter: Mart van Goor (06-10387006)
Secretariaat: Maria Braam
Penningmeester: Marie José van de Graaf
Ledenadministratie. Herma Dortmans
(kbo-mariaheide@leaweb. n l)

Leden:
Pieter van den Berg
Thea Hermes
Joep Vanthoor

Ouderen advies
Frans M ikkers (06-29974997)

Nieuwe leden
1

Kienen
Op 3 januari 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 l2januari is het weer Keezen in d'n
Brak. Aanvang 19.30 uur.
Graag opgave bij Herma Dortmans via
kbo-mariaheide@leaweb. nl
Nieuwe data zijn 9 februari, 16 maart, 13 april en
11 mei.

Het Alzheimercafé
ln Veghel op 17 januari:

Wat is dementie?
Dementie is een vezamelnaam voor verschillende
hersenziektes waarbij sprake is van achteruitgang
in het denkvermogen en veranderingen in gedrag.'
Een deskundige komt in het café informatie geven
over de verschillende vormen en hoe we die
kunnen herkennen. Ook komt aan de orde hoe
men vaststelt of er sprake is van dementie en wat
het verschil is met normale vergeetachtigheid.

Het bestuur wenst iedereen
f ijne kerstdogen en

een voorspoedi g 2023

Veghel:
PieterBreugelHuis
Middegaal25
5461 XBVeghel

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

Uden:
Eigen Herd

Rooijsestraat 32
5401 AT Uden

t{et * íeterte ontfr.oufcn wat je nnet
vergeton, [at U r)ergeten wat je noet
ontfr.ouíen

Acterenis [oen ottoí tewftje [oet
atsofje niat toet ohoí..

gvLet aho fro t Qgn je v fe Ê,fon

v erutij &ren, nfut je pro 6 knen

Rii{"riin vaft n:iet nee.

.fi df----------------Jr-Éww



de BiblÍotheek

Theoteíffi^
Noordkode

.blouwokêl .

Theatereditie Luistercafé brengt eerbetoon aan
Annie M.G. Schmidt

Op vrijdag 3 februari om 20.30 uur wordt in de
Apotheek aan de Noordkade voor de tweede keer
de Theatereditie van het Luistercafé
georganiseerd. Deze special staat in het teken van
Annie M.G. Schmidt. De Theatereditie is een
Blauwe Kei-productie in samenwerking met de
Noord Oost Brabantse Bibliotheken en Cultuur
Haven Veghel.

Annie M.G. Schmidt debuteerde zeventig jaar
geleden. Een mooie reden om deze Grande Dame
te eren met een terugblik op haar carrière en een
keuze uit haar repertoire. Ze debuteerde met het
hoorspel ln Holland staat een huis. Daarna volgden
meer dan honderd bundels met gedichten, liedjes
en verhalen. En dat was nog lang niet alles, want
ze schreef ook toneelstukken, musicals en radio- en
tv-series. Kortom, de verhalen van Annie M.G.
Schmidt staan als een Hollands huis want wie is er
niet opgegroeid met Ja zuster, nee zuster, Het
schaap met de vijf poten, Jip en Janneke,
Floddertje of Pluk van de Petteflet?

Hommage aan het Nederlandse theaterlied met
muziek en verhalen.
Teun Beurskens, Ramon Chatrer en Bas van de
Ven, alle drie in 2019 afgestudeerd aan de Bossche
Koningstheateracademie, brengen speciaal voor
de theateredities van het Luistercafé hommages
aan grote auteurs, componisten en vertolkers van
het Nederlandse theaterlied. Samen met
cabarethistoricus Frank Verhallen en bibliothecaris
Sonja van den Heuvel duiken zij dit keer in het leven
en repertoire van Annie M.G. Schmidt en schetsen
daarmee een prachtig portret.

Tickets
De gratis tickets voor de Theateredities zin
verkrijgbaar via de website van de Blauwe Kei,
Theater aan de Noordkade.

www.blauwekei.nl/luistercafe, via de website van
de Bibliotheek www.nobb.nl/activiteiten en bij alle
Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

Ophalen oud papier
Mariaheide 2023

Zeer vriendelijk verzoek om al uw oud papier goed

verpakt na 8.00 uur op de ophaaldag langs Uw
straat te zetten zo houden wij Mariaheide schoon.
Wij zullen ook het komend jaar hier mee doorgaan
want het is voor onze vereniging een flinke
financiële steun die wij, zoals U kunt begrijpen, heel
goed kunnen gebruiken.
Het bestuur en leden bedanken U dan ook voor Uw

spontane medewerking in het afgelopen jaar, Nu

het einde van het jaar in zicht is, willen wij U allen
bedanken, uw prettige Kerstdagen toewensen, een
voorspoedige jaarwisseling en vooral de beste
wensen voor 2023.
Bestuur en leden ruiter Ruitersport vereniging Sint
Hubertus Mariaheide.

Data ophalen oud papier 2023:
2l januari 18 februari
18 maart 15 april
20 mei 17 Juni
15 juli 19 augustus
16 september 21 oktober
18 november 16 december

Heise Quiz
Helaas moeten we mededelen dat de commissie
Heise Quiz is gestopt met het organiseren van de
jaarlijks Heise Quiz, het vele werk en geen
motivatie om door te gaan heeft ons doen besluiten
om er mee te stoppen. ledereen die op welke
manier dan ook heeft geholpen of deelgenomen
bedankt voor alles.

ffie ffirmkeK
Past. van HaaranstraetSl
5464V8 MaÍiahéitlè
TeleÍoon MÍ3-3Ë569Í

- I kanttgrasbanen
- 2 indoortennisbanêh
- tt padelbanen

www.ten n ispad eld ekrekel.nl

De Quiz commissie.



Maria ter Heide 9mBASTSSCHOOL

Open dag
Woensdag 25 ianuari n23 8.45 uuÍ - 11.45 uur
r Bent u op zoek naar een fijne basisschool voor uw zoon of dochter? xo Bent u benieuwd hoe een dag op basisschool Maria ter Heide of op

peuterspeelzaal Maria ter Heide start er uit ziet?

Kom dan een kijkje nemen op onze open dag!
Op woensdag 25 januari 2023 zetten wij tussen 8.45 uur en 11.45 uur onze
deuren open. U bent van harte welkom om onze school of de peuterspeelzaal t'in
bedrijf" te zien.

Meer informatie over onze school vindt u op onze website:
https : //mariaterheide.verdi. n I

x Wordt uw zoon/dochter 4 jaar vóór I juli 2024 dan ontvangen we uw aanmeldformulÍer
graag uiterlijk 7 maart 2023.

Graag tot ziens bij ons op school!

Bu untve r eniging' G eheid Goed'

SNEnTwA.NDELING + NIEUwJAARsBoRREL
Beste heise medebewoners,

Na al het feestgedruis deze maand, is het in januarÍ weer tijd om samen de beentjes
te strekken.

We nodigen jullie, samen met wienden en bekenden, uit voor de snertwandeling
op zondag B januari 2A23.
Er zijn weer 2 prachtige wandelingen uitgezet door Albert en Maria.
De routes zijn7,5 en 15 km.

Er kan gestaft worden tussen 10.00 uur en 11.30 uur vanaf het Heiveld.
Bij terugkomst staat er lekkere erwtensoep en ghihwein klaar.

F ult je liever niet wandelt, dan ben je uiteraard welkom om mee te proosten op
het nieuwe jaar.

De kosten bedragen €3,- per persoon.

Wij hopen samen met jullie te kunnen wandelen en proosten op 8 januari ZAZ3
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Jabro bouw bv

ïoÍre van GreÍJ

4dogs.nl

\if trJstr^ $ íï ó*01<s4.d * g+. rr I
Ook voor vers vlees*

ffigrm*Ë4"$
Will Kemps

íÍË lnfo@snacks4dogs.nl
í* Tel:06 51 87 S2 83
f Bolstweg 13 - 5464 TC - Marjaheide

Duithrrizenvcg 3a

540tr TB Uden
Tel04l3-3t0315

u.ra'w..iabrobourv.n I

snderhoutl en plrtictrliere
lvoninghourv,

Srnr Dn EsnooRN

STALLING
DRESST]UR/AFRICHTINGS STAL

FOKKERIJ

STAT DE ESDOORN BV
Goordonksedijk 4

5464 TE Mariaheide. Nederland
Telefoon/fax +31 (0) 413363599

il*R vgr"{ Scffigil
i:loe,nrerr & pirnten

leenders
maketaardij

Barbarahoeve zt

546] LA Veghel
Í: 0413 - z8o 249
www. Leendersmakelaardii.nl

Fasl.. r,,. Haarenstraal2l 5464 VD Mariaheide

Telefosn 0413 - 310501 E. ans.hall@anthall.nl

&m*Srum$Ë
ffinukkmrË

Natuurlijk betrokken.



Vieringen tot en met 29 januari 2023
Zaterdag 24 december om '19:00 uur:

Zondag 25 december om 10:30 uur:

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

Zondag 8 januari:
Zondag 15 januariom 10:30 uur:

Zondag 22 januari:
Zondag 29 januari:

Overleden
2 december: Jas van Nuland

Kerst-inn
Op eerste Kerstdag is na de viering van half 11 de
kerk nog tot 13:00 uur open. Onder het genot van
een kop koffie of chocomel met achtergrondmuziek
van Wim en Maria van Asseldonk kunt u de
kerststal bezichtigen. En van de gelegenheid
gebruikmaken om kerstwensen uit te wisselen.

Waarheen?
Je kunt er niet omheen:
kerst kruist je weg,
De kerstversiering beheerst de straat.
Je wordt haast gedwongen, om mee te doen
of je nu wilt of niet.

Kerst nachtmis met pastoor Smulders
m.m.v. de Krikkelbloazers
Wij gedenken: Nellly van Doorn-Kaassen, Wim Kanters,
Wim e;n Tonny Kemps-Opsteen en overleden familie,
Jan en Riek van Goor en kleindochter Linda,
Harrie en BerÍha Kemps-Opsteen en overleden familie
Woord- en Communieviering, eerste Kerstdag
Voorgangers: Mari de Wit en Wilma vd Bosch
m.m.v. St Ceciliakoor
Wijgedenken: zie 24 dec.
Geen viering
H. Mis, Nieuwiaarsdag met pastor Rombauts
m.m.v. St. Ceciliakoor
Wij gedenken: Sjaak Adriaans
Geen viering
H. Mis met pater Holterman
Wj gedenken: Jan v Doorn, Beftus van 't Westeinde, Nelly
v Doorn-Kaassen, Jos vd Tillaar, Jans Bekkers-Kanters
Geen viering
Geen viering

Zi e v o o r de I aatste aan p ass i n gen.' www. m a riahsli de. n l/pa roch ie

Franciscusparochie, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad AAariaheide

Pastoor von Haarenstraat 38,5464 Vê lhariaheide
Tel 3 6 3415; emai I : mariaheíde@ f ranci scusparochiemeier ij stad.nl
Bankrekeníngnummer: NL17 RABO 01319010 28

@
Èrn nrdrTrrÉhlc

O.LV. van Goecië Raad lulariaheide

Gedoopt
13 november:Alina van Megen Gauw doorlopen, denken sommige mensen

Niet te lang bij stilstaan.
Vrede op aarde, geloof je dat?
De wereld is vol geweld.

Anderen zeggen: Het is juist een kans
om je te bezinnen.
Anders holje maar door,
vol van alles wat je moet.

Hoe gaan we verder?
Een nieuw jaar ligt voor ons
Het is nog niet ingevuld

en kan nog alle kanten op.
Wie wijst ons de weg?
ln welk licht zien we de toekomst?

L \
È'

octusliteiten uÍt de parochie
Voor porochiële zoken larnt u bellen noqr tel 3ó3415



Aanmelden eerste Heilige Gommunie en
Vormsel
ln alle geloofsgemeenschappen van de Franciscus-
parochie z'rjn kinderen vanaf groep 4 (718 iaar)
jaarlijks van harte welkom om deel te nemen aan

de voorbereiding en hun Eerste Communie viering'
De voorbereiding kan per geloofsgemeenschap

verschillend zijn.

Voor meer informatie:

https: //ffanciscu sparoch ieme ierij stad. 0Uik-wil/de-
eerste-heilige-qommun ie/

Kerstverhaal: Een dag om nooit te vergeten
Het is de dag voor Kerstmis. ledereen heeft
meegewerkt om het huis netjes en gezellig te
maken. Vader en moeder, Anneke en Sjonnie.
Terwijl moeder in de keuken nog even bezig is, zegt
Anneke: "Wat raar eigenlijk hè mam, dat er nou
niemand was die een plaatsje had voor Maria en
Jozef."
"Nou," zegt Sjonnie, "wij zouden wel plaats hebben.
Op de logeerkamer zouden ze kunnen slapen en
overdag waren ze gewoon bij ons beneden." "Ja,
gezellig,", valt Anneke b'tj, "en boven op zolder staat
nog een wiegje, daar zou het kindje in kunnen
slapen, hè mam!" Moeder zegt: "Ja hoor, plaats
genoeg!" Het kerststalletje staat en ook de lichtjes
in de kerstboom branden. Heerlijk, morgen is het
Kerstmis.
Het is al donker als vader thuiskomt. "Hé pap, kom
eens kijken, vind je het mooi," roept Anneke.
"Geweldig," zegt vader, "dat hebben jullie goed
gedaan hoor!", maar dan loopt hij meteen naar de
keuken. Daar is moeder. Vader kijkt ernstig. Wat
zou er zrln? ln de keuken praten vader en moeder
zacht met elkaar. Anneke is weer in haar hoekje
gekropen, lekker bij de warme kachel. "Mam, kom
je nou," roept Sjonnie. Maar moeder geeft geen
antwoord. Als Sjonnie gaat kijken, zitten ze bij de
tafel. Ze zeggen niets, maar hij ziel dat ze
nadenken. 'Wat is er pap," vraagt Sjonnie. Tjá","
zeqt vader, "het is nogal moeilijk, maar misschien
kunnen jullie ons wel helpen." Anneke komt ook al

aanlopen. En daar zitten ze, met z'n vieren om de
keukentafel, "Tja," zegt vaderweer, "het zit zo. Er is

zojuist bericht binnengekomen dat er weer
vluchtelingen zijn aangekomen. Er zijn een paar
gezinnen bij die onderdak hebben kunnen krijgen,
maar voor twee kinderen is er nog geen plaats

tijdens de kerstdagen. Nu dachten we misschien
kunnen wij ook helpen."

Het gezicht van Sjonnie betrekt en Anneke kijkt ook
niet zo vrolijk meer. Ze moeten er toch even over
nadenken. Het was moeilijk, maat ze hebben
allemaal Ja'gezegd. Vader heeft meteen opgebeld
en nu is hij weg om de kinderen te halen: een
jongetje van acht en een meisje van negen. Het is
spannend! Hoe zullen ze eruit zien? Zouden ze
aardig ztjn? Zouden ze met elkaar kunnen spelen?
Kunnen ze elkaar wel verstaan? Moeder is naar
boven gegaan om de bedden op te maken. Sjonnie
en Anneke zeggen niet veel. Ze wachten in

spanning af!
Tuuuut, tuuuut. Daar komt de auto aan. Anders
hollen Sjonnie en Anneke meteen naar voren om
de deur open te doen, maar nu blijven ze stilletjes
zitten. Ze ztln wel nieuwsgierig, maar vinden het
ook englVreemde kinderen ...hoe moet dat nu? De
sleutel draait in het sleutelgat. Daar komen ze aan.
"Zo jongens, dit zijn Pepito en Miriam, geef ze maar
een hand!" Anneke en Sjonnie gaan naar ze toe.
Twee kleine bleke kinderen staan voor hen. Hun
haren zijn donker en verward en ze hebben heel
donkere kleren aan. "Hallo," zegt Sjonnie en dan
zegt Anneke ook maar "hallol" De twee zeggen
helemaal niets maar houden elkaar stevig vast.
Samen gaan ze op de bank zitten, helemaal op het
randje. Daar komt moeder aan. "Welkom," zegt ze
en het lijkt wel of ze dat woord verstaan. Ze kijken
op en lachen even naar haar. Dan kijken ze weer
stil voor zich uit, Je kunt zien dat ze erg moe zijn.
Moeder helpt hen bij het uittrekken van de jasjes.
Dan gaat ze tussen hen inzitten. Ze slaat haar arm
om de schouder van Pepito en pakt de hand van
Miriam vast. Die rilt en het lijkt wet of ze een beetje
huilt. Na een tijdje komt vader binnen met warme
chocolademelk en lekkere koekjes. ledereen krijgt
een glas. Mmmmmm, dat is lekker. Ze genieten
ervan.
Anneke gaat de kamer uit en even later komt ze
terug met haar liefste knuffelbeest. Ze geeft het aan
.Miriam. Het meisje grijpt er meteen naar en houdt
het stevig tegen zich aangeklemd. Anneke moet
erom lachen. Sjonnie komt ook al aanlopett tnet een
auto en Pepito gaat er meteen mee op de grond
spelen.
Het duurt niet lang of de jongens 'verstaan' elkaar.
Moeder neemt Miriam op haar schoot en wiegt haar
zachtjes heen en weer. Ze neuriet voor zich uit
...een mooi lied. De kinderen horen de melodie en
Pepito houdt op met spelen. Hun oogjes twinkelen.
Ze kennen het! En iedereen neuriet mee.

Zal ilg Kerstf'ee,st êÍl
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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 Zifaart

lngangsdatum: I januari 2023

Misdiensten

Tarieflijst Parochie Heilige Franciscus
Burg. de Kuyperlaan 1,5461AA Veghel
Tel: 0413-3631 15

M issti pendiu m/i ntentie
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

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

Grafrechten incl. begraafplaabonderhoud

VerlengÍng

Enkelgraf
Dubbeldiep graf (2 of meer personen)
Dubbelbreed graf (2 of meer personen)
Kindergraf
Urnengraf/urnenmuur

€ 12,54
€ 430,- + € 100,- (energiekosten)
€. 325,- + € 100,- (energiekosten)
€ 55,-
€ 55,-
€ 55,-
€ 545,- + € 100,- (energiekosten)
€ 300,- + € 100,- (energiekosten)

€ 300,-
€.175,-
€ 75,-
€ 100,-

€ 685,-
€ 685,-
€ 685,-
€ 685,-
€ 350,-
€ 300,-
€ 200.-

20 jr 10 jr 5jr

niwà*r?tsbir
..,.11.!, v;;t iíO{dLt Ít;}Êd iiníÍ^ililidí

€ 1240,-
€ 1480,-
€ 1720,-
€ 900,-
€ 1150,-

Begravingskosten" (ma ím vrij, Zaterdag afwijkend tarief: toeslag van 50 % )

€ 620,-
€740,-
€ 860,-
€ 500,-
€ 560,-

€ 334,-
€ 406,-
€ 486,-
€ 250,-
€ 300,-

Graf reserveren voor 10 jaar :

( beperkt mogelijk)
Verstrooiing asveld :

(niet op alle begraafplaatsen mogelijk)

€ 700,-

€ 125,-

* Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen Erp en Veghel-Zuidergaard via gemeente Veghel
** alleen mogelijk in Mariaheide en Zijtaart



van der Zanden
Groenprojecten

Voor al uw:
- Tuinaanleg
- Tuinonderhoud
- Tuinadvies

Van der Zanden Croenproiecten
Riny van der Zanden
0ó-sl2BB437
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Droogbloemenatelier

Iederc zaÍerdag open
10:00 tot 17:00

Of op afspraak BL0il11
www.bloez{n.nl
info@bloezm.nl
a6-2AA6r696
Eikenwal 14,

Mariaheide

Workshops Bruidsbloemen Rouwbloemen

-rrf
BREEUWER
aluminium kozïinsYstemen

04"13 2ó1352 I www.breel,vuerueíen.nl

JASPER VISSERS

P0lLaptop herinstal latie's

$ysteem op maat

Upgraden oude computer

Software herinstal leren

Website op maat

Hosting

Verloren bestanden terughalen

Virus verw'rjderen

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 spelen, lachend van plezier.
Buiten kunnen ze genieten van de
natuur; lammetjes, een vlinder,
bloemetjes in de wei.
Kinderopvang t f#avertje is de naam
van deze plek. Kom gerust eens
langs voor een
ken n isma ki n gsgesprek I

Í
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a6 2477 9B1B
infotCIkinderopvanatklavertie. nl
ki nderopva n gtklavertje. nl

SEZtCHTSBEHAI'lDELlilG PE0ICUnE 0ilïSPAltlllll0sMAssÀ08

H

Ë r

schoovtlneídssa,(out

L*o,.u,,, \

@ oo-rrot as to PÀSÏ. llAil }IAARTIISÏHÀAÏ 6i IlIÀRIAliEIl}T



Uitnodiging nieuwjaarsreceptie SCMH
Het bestuur van SCMH nodigt eenieder uit voor de
nieuwjaarsreceptie in het clubhuis aan de Mr.
Schendelerstraat. Vanaf 16.00 uur kan men, onder
het genot van een drankje en een hapje, elkaar
alle goeds voor 2023 toewensen. Tijdens deze
immer gezellige middag zal verder aandacht
besteed worden aan de jubilarissen van2022.

En... deze middag zal iedereen verrast zijn met
onze nieuwe muziek- en geluidsinstallatie.
Eindelijk is na vele jaren serieus werk van het
steeds niet goed functionerende geluid in de
kantine en buiten gemaakt. Er is een nieuwe
installatie gekomen en ook zijn er nieuwe kabels
getrokken. Daarnaast is de geluidsinstallatie van
buiten vernieuwd en is reeds enige weken proef
gedraaid. Dit alles is tot volle tevredenheid
verlopen. Hopelijk zijn we nu van veel ellende
verlost en kunnen we vele jaren probleemloos de
installaties gebruiken. Dank aan de mensen die dit
mogelijk hebben gemaakt.

Het voetballende vaandelteam begon deze reeks
tegen koploper Festilent. Tot mineur van Festilent
wist SCMH er een fraaie 1-1 uit te slepen. Beide
teams gingen volop voor de winst, waardoor het,
zelfs in de duisternis, boeiend bleef. De derby
tegen de Rakt glng helaas met 1-2 verloren. Vlak
voor rust kwam er middels de aansluitingstreffer
nog hoop, maar de Rakt liet zich niet meer foppen.
Tegen nummer laatst herstelde SCMH zich
enigszins. Met een scheepslading aan kansen,
kwam het echter maar tot 3
doelpunten. Gastheer Gassel vond
eenmaal het net, zodat de 1-3
wederom 3 punten betekenden.
Tegen mede-middenmoter bleef de
stand na 90 minuten dubbelblank.
Gezien de wedstrijd een terechte
uitslag.
De dames van het korfbal speelden
tegen Bladella een sensationele
wedstrijd, welke in 9-9 eindigde. Over
de gehele wedstrijd gezien een
terechte uitslag. Thuis tegen VMS'21
moest SCMH het onderspit delven. ln
het begin ging het nog gelijk op,
maar na het laatste fluitsignaal stond
er 9-17 in het boekje van de scheids.

ln Venray ging SCMH, tegen SVOC, met 16-12 de
boot in. De risico's in de slotfase (stand 13-12), om
toch de 2 punten mee te nemen, pakten helaas
verkeerd uit. SVOC profiteerde en won met 16-12.

Start na winterstop
Bij het verschijnen van deze uitgave zitten we
midden in de winterstop van seizoen 2022-2023.
Rust voor iedereen en genieten van het Kerstfeest
en de Jaarwisseling (en natuurlijk allemaalwelkom
pop de Nieuwjaarsreceptie in de kantine).
De korfbalafdeling begint met de trainingen en de
wedstrijden wederom in de week van maandag 9
januari.
Bij de voetbalafdeling begint de selectie vanaf
dinsdag 3 januari met de trainingen. De lagere
teams beginnen vanaf dinsdag 17 ianuarl Het 1e

team speelt op zondag 22 januari haar eerste
wedstrijd, terwijl de andere teams op zondag 29
januari starten.
Bij de jeugdafdeling begint de JO19 op dinsdag 10
januari met de trainingen. De andere teams
beginnen in de week van maandag 16 januari. Op
zaterdag 21 januari zijn er bekerwedstrijden voor
JO19-1 en JO13-1JM. Beide teams spelen uit.

Respectievelijk bij Udi'19 en Mierlo-Hout. Op
zaterdag 28 januari begint voor de JO8-1 t/m
JO19-1 en MO20-1 de 3e fase. De JO7 spelen
wederom verder in de Meierijcompetitie.

Einde inloopspreekuur
ln overleg met Jason Dekker van Fysiek Fit en
SCMH heeft Hidde van Nuland besloten te
stoppen met het inloopspreekuur bij onze
vereniging. De laatste weken/maanden was er
weinig tot geen animo van actieve sporters om
gebruik te maken van deze mogelijkheid om
vrijblijvend advies te krijgen bij blessures. Zowel
Hidde als SCMH vinden het jammer. SCMH dankt
Hidde van harte voor zijn tijd, die hij hiervoor
beschikbaar heeft gesteld. Mochten er alsnog
blessures komen, is Hidde bereikbaar op de
praktijk.

Bezoek Sinterklaas

SCMH
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Vorige maand hebben we reeds gemeld dat
Sinterklaas bij onze jongste leden te gast is
geweest. Dit keer willen we nogmaals, en nu mét
een foto, laten weten dat ca. 60 kinderen de Sint
een onvergetelijke middag hebben bezorgd. Met
liedjes, gedichtjes, rijmpjes, verhaaltjes, dansjes,
spelletjes en al niet meer hebben de Sint, zijn
Pieten en de vele ouders genoten van een
geweldige middag. Het liedje bij binnenkomst
moest een paar keer over, maar gelukkig mochten
alle kinderen hun schoen zetten, zodat die door de
Pieten gevuld konden worden. Nadat de
cadeautjes waren uitgedeeld werd afscheid
genomen van de gasten, die nog een drukke
periode tegemoet konden zien.

Rikken
De eerste rikavond van het nieuwe jaar vindt
plaats op maandag 16 januari. Het inschrijfgeld
bedraagt Ê2,50, waaryoor men een kopje
koffie/thee krijgt bij binnenkomst. Daarnaast zijn er
enige leuke prijsjes te winnen. De eerste kaarten
worden om 19.30 uur uitgedeeld.

Nieuwiaarsreceptie
Twee jaar heeft deze activiteit niet op het
programma gestaan vanwege het corona. Maar nu
mag het weer en op zondag 1 januari 2023 heet
SCMH iedereen welkom in de kantine.
Gezelligheid was voorheen en zal ook nu troef
zijn. Tijdens het informele samenzijn zal er een
officieel tintje plaatsvinden middels een woordje
van de voorzitter en de huldiging van de
jubilarissen. Vanaf 16.00 uur (tot ca. 20.00 uur) is
iedereen welkom!

Huldiging jubilarissen
Tijdens de aangekondigde nieuwjaarsreceptie
zullen de jubilarissen van 2022 gehuldigd worden.
Het betreft de volgende Personen.
Korfbal: Angelie Maas (40 jaar), Lieke Schepens
en Carlijn Pouwels (beiden 25 iaar). Daarnaast zal
Albert Daniëls, die in 2O21 ziin zilveren jubileum
vierde, nog gehuldigd worden.
Riek van Boxmeer (60 jaar) heeft haar huldiging
reeds gehad tijdens de festiviteiten ter
gelegenheid van het 60 jaar korfbal in Mariaheide.
Voetbal: Mart van Goor (60 jaar), Peter Brouwers
(50 jaar), Stefan van Asseldonk (40 jaar) en
Martijn van Esch, Koen Daandels, Jorn de Koning
en Jeroen Raaijmakers (allen 25iaar).

Grote Glubactie
Deze jaarlijkse actie is voor SCMH wederom een
succes geworden. Er werden 866 loten verkocht,
wat een opbrengst van €2.097,60 voor SCMH
betekende. Hiermee stond SCMH in Meierijstad op
de 2e plaats! Dit was ruim €700,00 méér dan in

2021. SCMH dankt alle loten(ver)kopers en wie
weet... valt er ergens een leuke prijs!

Korfbal
De zaalcompetitie begon voor SCMH met een
thuiswedstrijd (in Veghel) tegen JES/KLICK'15' ln
een doelrijpe wedstrijd, uitslag '12'18, gingen de
punten naar de gasten. Een tegenvallend begin
voor de wit-groenen, maar het seizoen is nog lang.

Tegen Bladella ging het iets beter en pakte SCMH
één puntje met een 9-9 eindstand. Een terecht
uitslag van deze wedstrijd, hoewel SCMH vier
minuten voor tijd nog leidde met 9-7. Dus eigenlijk
toch een nare smaak aan het einde van de
wedstrijd. ln de eigen zaal tegen VMS'21 liep
SCMH tegen een grote nederlaag aan. ln de
beginfase ging het nog gelijk op, maar
langzaamaan vergrootte VMS'21 de voorsprong.
De 9 doelpunten van SCMH waren niet voldoende:
de gasten scoorden 17 keer. Uitslag 9-17. Tegen
SVOC ging het in het begin gelijk op. Maar
middels een tussensprintje kwam SVOC op 5

doelpunten voorsprong en liep SCMH continu'
achter de feiten aan. Na een opleving kwam de
stand op 13-12 en SCMH ging risico's nemen voor
de punten, Helaas werkte SVOC niet mee en kon

het de score uitbreiden naar een eindstand van
16-12. SCMH ging echter met opgeheven hoofd
terug naar Mariaheide.

Voetbal
De laatste reeks voor de winterstop begon voor
SCMH met een uitwedstrijd naar koploper
Festilent. ln deze curieuze wedstrijd kwam SCMH
vlak voor rust op 0-1, Meteen na de thee kwam de
thuisclub op 1-1 door een curieus moment, en

SCMH moest daarna vele zeilen bijzetten om
meer doelpunten te voorkomen. Dit lukte door een
onnoemelijke inzet en wat geluk. Het kreeg zelfs
nog kansen op de winnende, maar met het ene
puntje was men ook al blij. De enige derby voor
SCMH irr deze klasse stond vervolgens op het
programma. Een verstandig besluit was om reeds
om 14.00 uur te beginnen. FC de Rakt kwam op
bezoek. Na een 0-2 stand kon SCMH vlak voor
rust weer hoop creëren door een fraaie treffer. De

tweede helft speelde de Rakt fysiek op (en soms
zelfs over) het randje, waar de scheids
onvoldoende tegenop trad. Gescoord werd er niet
meer, waardoor de 1-2 de eindstand werd en
SCMH enkele plaatsen zakt op de ranglijst.
Overigens staat de grote middenmoot wel heel erg
dicht bij elkaar. Met een overwinning stijg ie zo
weer enkele plaatsen. Dit zou dan kunnen tegen
Gassel, waar SCMH een bezoek ging brengen. Dit

werd dé wedstrijd van de gemiste kansen. SCMH
kreeg kans op kans, maar kreeg er voor rust
slechts éentje verzilverd. Het lukt Gassel zelfs om
in diezelfde periode ook te scoren, zodat het met
rust 1-1 stond. Na rust hetzelfde en gelukkig kon

SCMH nog 2 keer het net vinden. Gassel scoorde



niet meer, zodat de 1-3 maar een karige
aftekening was van het enorme overwicht van
SCMH. Tegen Achilles Reek werd de beginstand
ook de eindstand en dat was ook een terechte
uitslag, Beide teams kregen één 100% kans en
daarmee is alles gezegd. Een rommelige hots-
knots-wedstrijd was het verder en daar moest het
publiek, wat trouw de kou trotseerde, het mee
doen. SCMH staat nu 5e, met slechts 4 punten
minder dan de nummer 2 en 4 punten meer dan
de nummer 12. Het kan dus nog alle kanten op!
Nu winterstop en vanaf eind januari gaan we weer
verder met de edele voetbalsport.

Correctie
Vorige maand hebben we de nieuwe tenues van
het tweede voetbalteam gepresenteerd. Deze zrln
gesponsord door Wdt Widontec. Vorige maand
was in deze benaming een klein beestje (addertje)
aan het rondwaren, waardoor enkele letters
verwisseld waren, Bij deze hersteld met excuses
aan de sponsor.

Het bestuur van SCMH wenst eenieder die de
vereniging een waffn hart toedraagt, prettige
feestdagen, een fijne, gezellige en veilige
jaarwisseling en heel veel (sportief) geluk in
20231
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KANÍERS

. Loonbedrijf . Mesttransport . Opzetstation

fax:0413-342047Tel: 0413-303/gl

Mob: 06-29077905 Emáll: lnfo@kanters-bedrllven.nl

UDEN

Uw adres voor groenten en fruit.
En brood van Bakkerijvan Leur.

Heiakkerstraat 1, Mariahcldc
Tel: 0413-366255 - Mob: 0624403369

L6UT?
EakkeriJs

van Asseldonk
Groente en Fruit v.o.f.

anffi scHEPERs {$

?'tnsta I I ati ete c h n i e k U o e n {$ltJllH,

lnstallatie en onderhoud van:

gas - water - cv - sanitair - airco

warmtepomp - dakbedekking

A Munterweg 12 5406 NB UDEN

rÈ 0413 - 343217
V i nfo@insta I latietech n iekschepers. n I

Hét adres voor Íw adres!

RAADHAGE
makelaardij

041 3-378921 / i nfo@raadhage.nl

J
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ven
Nieuwbouw - Verbouw' 0nderhoud

lv]ariaheide - Tel,: 06'51235699
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Ericastraat 17
5464 VR lk{arialreide

Tel. n4t3-35tr53fi

SBOLST
Massagepraktijk

I

Astrid Riikers
A.riJkers@massagêpÍaktiJk-debol$t' nl
+31(0)6 5195 9084

wwwmassagêpraKijk-debolst. nl
Eolstweg .t3 I stoelmassage

5464ïC I sPfftmassagè

Maíiahêidê I kinesiolapíng

vandenAkker
autobedrijf Veghel - Helmond

D

ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN

Daandelendennen 3

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

www.dewitzonweri ng.nl

r rolluiken
r zonneschermen
r markiezen
r jaloeziên

r vouwgordijnen
. SCreenS

r lamellen
. serre zonweringen
r serre daken
r plissé gordijnen

. garage deuren
r horren
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Manuele therapie Fysiotherapie Revalidatie Fysiotraining

DE WITFysi

Ook voor al uw
reparaties

el(F
Behandeling na afspraal<
Tel.A41.3-32L747
Ernail : inÍo@fysiekfit.nl
www.fysiekfit.nl

C
Burgemeester Buskensstraat 1 5

Gratis parkeren!

l.laandagr Í0100 - 12130 uur'13:30 - l?r00 uur

Dingda$ t8:00 - 12130 uur - t3:30 - 17:00 uur

Tiidens deze openingstiiden kunt u zonder

afspraak terecht, u bent van harte wetkom.

Oeen tijd om tiidens

onze openingstiiden tangs te komen?

Bet 0ó-53216128

voor het maken van eên afsPraak.
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Volt Coaching
bestaat ruim í iaar!

ln oktober 2022bestond mijn onderneming alweer
1 jaar. lk kijk terug naar een fantastisch jaar vol
nieuwe ontwikkelingen en een boel nieuwe,
enthousiaste leden! Ken je mij nog niet? Hieronder
vertel ik in het kort wat meer over Volt Coaching:
ln m[n eigen dorp begeleid ik, Julian,
gecertificeerd personal trainer, personen die hun
levensstijl willen verbeteren. Dit doe ik in mijn
studio naast hoofdingang tennis & padel de krekel.

Aanbod:
-personallduo traini ng
-bootcamp
-online coaching (vanaf begin 2023)

-personal/duo training :

Zonder een streng dieet begeleid ik jou je doel te
behalen. Dit kan een doel zijn om af te vallen,
spiermassa op te bouwen, meer energie te krijgen
of kan ik zelfs helpen bij maagklachten.

-Bootcamp:
Wil je graag in de buitenlucht in groepsverband
trainen, dan is bootcamp een perfecte sport om fit
te worden of te blijven en goed te combineren met
een andere sport.

-online coaching:
met mijn coaching begeleid ik mannen tussen de
20-35 jaar met een basiskennis in de sportschool.
lk tit jou naar een hoger level in de gym en
begeleid je hierin compleet met wekelijks online
coaching en fysieke techniektraining.

lnteresse in een van mijn diensten?
Stuur me een whatsapp naar onderstaand 06
nummer.
Julian van Boxtel
Tel.06-34611234
www.voltsportcoaching. nl

slzheimer
nederlsnd
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Theatervoorstelling over dementie een groot
suGces

Tijdens een drukbezochte avond in De Brink in
Eerde bezochten afgelopen dinsdag zo'n 150
mensen de voorstelling "Ach, die lieve oudjes".
Mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers uit de
zorg en andere geïnteresseerden luisterden naar
de uiteenzetting over de verschillende fases van
dementie en hoe hiermee om te gaan. Op ludieke
wijze werd een en ander verduidelijkt. Hierna
konden mensen vragen stellen en ontstonden
waardevolle gesprekken.

Alzheimer Café Uden-Veghel en Alzheimer Café
Schijndel organiseerden gezamenlijk deze avond
uit gelde van de Rabo ClubSupport.

ln Nederland hebben momenteel 290.000 mensen
de diagnose dementie de schatting is dit tot 2050
zal oplopen naar 620,000 mensen door de huidige
vergrijzing. Zorg voor mensen met dementie is erg
ingrijpend. We staan als samenleving voor een
uitdaging om mensen met dementie zo lang
mogelijk thuis een waardevol en zinvol leven te
bieden en hun mantelzorgers hierbij te
ondersteunen.

Daarom organiseert Alzheimer Café Uden-Veghel
iedere maand een Alzheimer Café voor mensen
met dementie en hun naasten. Een
ontmoetingsplek voor tips en informatie over
(omgaan met) dementie. Waar je antwoord krtjgt
op vragen, ervaringen uitwisselt met lotgenoten en
ruimte hebt voor sociaal contact.

Voor meer informatie;
www. a lzhe i m e r- n ed erl a n d. n l/re g ios/n oo rd oost-
brabant
contact via email:
noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers. nl

Gratis halen:
Stripboeken, o.a. Kuifjes en Suske en Wiske's
Driehuizen 12
tel. 0413 367512

gPCFï à ËOAËIiIiIË



Hei's Archief

Doelstelling: Het bewaren en toegankelijk maken van
h istorische en heem ku nd ige zaken betreffende het kerkdorp
Mariaheide.

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

Deze maand beschrijven we twee huizen die nauw met elkaar verbonden zijn: een hele oude boerderij aan
de Duifhuizerweg 15 en een wat jonger huis aan de Duifhuizerweg 13, waar nu Ruud Tonies met zijn gezin
woont.
We beginnen met de oudste, nu leegstaande, boerderij aan de Duifhuizerweg 15, waar vroeger Hannes en
Anna van derWjst woonden .Deze boerderij stamt al uit 1700, maarwie de boerderij heeft gebouwd, hebben
we niet kunnen achterhalen. Wel weten we dat rond 1800 de boerderlj wordt bewoond door Jan Arie
Verkuijlen (1759-1845) en Hendrina Spierings (1759-1816). Jan Arie en Hendrina trouwen in 1780 en krijgen
tien kinderen, waarvan ertwee op jonge leeftijd overlijden.
De boerderij op Duifhuis is dan nog een kortgevelboerderij, dus met de voordeur in de korte gevel. Zoals
gebruikelijk in die tijd staat de boerderij met de achtergevel naar het karrenspoor dat als toegangsweg dienst
doet. Aan de voozijde van de boerderij loopt ook een zandpad, het zogenaamde kerkenpad.

Hiernaast: de oude boerderij rond
1980.

Eén van de dochters van Jan Arie en
Hendrina Verkuijlen, Maria (1788-
1867), trouwt in 1812 met Martinus van
der Linden (1785-1852). Zi gaan
wonen in de ouderlijke boerderij van
Maria. Maria en Martinus krijgen zeven
kinderen. Slechts twee van hun
kinderen trouwen, waaronder dochter
Johanna (1815-1868) die in 1839
trouM met Joannes van der Wijst
(1810-1887). Haar ongehuwde broer
Jacobus en zus Lamberdina blijven in
de boerder'lj van hun ouders op
Duifhuis wonen.

Johanna en Joannes van der gaan wonen in de boerderij van de familie van der Wijst aan de grens
met de gemeente Veghel, Dit is de
boerderij die pastoor van Haaren
later zal erven van Geertruida en
Petronella van der \Mljst.
Tegenwoordig is het adres van de
boerderij Nieuwe Veldenweg 4. Die
is al enige jaren niet meer als
boerderij in gebruik en zal worden
omgebouwd tot twee woningen.
ln deze boerderij worden de tien
kinderen van Johanna en Joannes
geboren.

Hiernaast: Martinus en Maria van
der Wíjst-van der Sfeen.



De meesten van de kinderen zullen
ongetrouwd blijven, alleen zoon
Martinus (1855-1927) trouwt in 1906
met Maria van der Steen (1866-1943).
Zij gaan wonen in de boerderij van de
familie van der Linden op Duifhuis,
waar wij ons verhaal mee begonnen
en waar de vrijgezelle broer en zus
waren blijven wonen. Na hun
overlijden is het huis leeg blijven
staan. Er wordt in 1909 een nieuw
voorhuis aan de boerderij gebouwd
waardoor er een T-boerderij ontstaat.

Hiernaast: het gezin van Martinus van
der Wijst. Vlnr: Hannes, vader
Mar-tinus, moeder Maria en Hanneke.

Martinus en Maria krijgen twee kinderen, Hannes (1908-1983) en Hanneke (1912-1990). Hannes trouwt in

1935 met Anna van den Broek (1909-2001). Hannes neemt dan de boerderij over van zijn moeder, die naast

de oude boerderij een nieuw huis laat bouwen.

Hannes en Anna krijgen vtjf
kinderen, vier jongens en één
meisje. Als Anna op 22
september 1944 bevalt van haar
jongste kind Jan, woedt er een
hevige strijd op Duifhuis tussen
de oprukkende geallieerden en
de Duitsers. Omdat het te
gevaarlijk is om in huis te blijven,
worden moeder en kind op een
deur, die uit de sponning is
gehaald, naar de kelder gebracht.
Ondertussen wordt het huis
zwail beschoten.
Hiernaast: Hannes van der Wiist
en zijn gezin. Vlnr: Martien, vader
Hannes, Lambeft, Jan, moeder
Anna, Maria en Antoon.

Omdat geen van zin
kinderen interesse heeft in
de oude boerderij, laat
Hannes rond 1980 het
oudste gedeelte van zin
boerderij afbreken. Alleen
het voorhuis uit 1909 blijft
staan en wordt uitgebreid
met een berging.

Hannes van der Wijst
overlijdt in 1983. Anna
verhuist daarna naar de
Odiliaflat in Uden en later
naar Huize Sint Jan, waar
zt1 in 2001 is overleden.

Hiernaast: het huis met
berging rond 1989.

'! 
';



Het huis wordt enkele jaren verhuurd aan Lioba van
Tol uit Haps en haar man. Lioba is gezinshulp en
haar man werkt als vrachtwagenchauffeur.
Tiny en Henk Verkuijlen kopen in 1990 het
leegstaande huis. ln 2010 wordt Henk de enige
eigenaar van het oude voorhuis en hij gaat er enkele
jaren wonen.

Hiernaast: het voorhuis in 2022

ln 2015 koopt Thomas Kanters het huis met de
bedoeling om het te restaureren, maar vooralsnog
wacht hij op de vergunning hiervoor. Thomas heeft
een bedrijf dat verschillende agrarische
werkzaamheden uitvoert, zoals loonwerk en
transport en daarnaast is er op het bedrijf een
opzetstation voor kartonnen verpakkingen. Thomas
is getrouwd en heeft twee kinderen.

Hiernaast: Thomas Kanters bij de gevelsteen uit 1909.

Zoals we hiervoor schreven, verhuist Maria van der Wijst
in 1935 samen met haar dochter Hanneke naar de nieuwe
woning die ze hebben laten bouwen naast de oude
boerderij waar Hannes van der Wijst woont. Hanneke blijft
ongetrouwd, nadat haar verloofde vlak voor hun bruiloft is
overleden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog komtAnny Lommerse
(1928-2010) uit Amsterdam bij Maria en Hanneke
wonen. Anny heeft luchtwegproblemen en dus is een
verhuizing naar het platteland beter voor haar
gezondheid. Ze zal Duifhuis nooit meer verlaten, want
ook als Maria van der Wijst in 1943 sterft, blijft Anny bij
Hanneke wonen.
Hiernaast: trouwfoto uit 1953 van Marius en Anny
Tonies-Lommerse

Op de kermis in Volkel leert ze Marius Tonies (1926-
2OO2) kennen, maar voordat ze kunnen trouwen wordt
Marius opgeroepen voor militaire dienst in Nederlands-
lndië. Als hij enkele jaren laterterugkeert, trouwen Anny

en Marius alsnog in 1953. Ze nemen de woning aan de Duifhuizerweg over van Hanneke van der Wijst, die
bij hen blijft inwonen tot haar dood in 1990.
Marius en Anny krijgen vier kinderen: lna, Hans, Peter en Ruud. Marius werkt als vrachtwagenchauffeur bij
de gemeente Uden. Anny is in Mariaheide vooral bekend als een verdienstelijk actrice bij het Heise toneel.



Hiernaast: Hanneke van derWiist met op haar arm Ina
Tonies.

Hieronder: het huis van de familie Tonies in de iaren
60.

Als Ruud Tonies in 1996 met Anita van Maarseveen
trouwt, koopt hij de woning van zijn ouders. ln 1997
wordt de woning gemoderniseerd. De buitengevel en
de authentieke glas-in-loodramen blijven daarbij
behouden.

Ruud en Anita krijgen drie zonen: Nick, Daan en Tim.
Ruud Tonies heeft een elektronicabedrijf aan huis waarin hij

onder andere televisies repareert. Anita runt met haar zus een
juweliersbedrrjf . Zi zijn onder meer actief op de weekmarkt in

Uden en Oss.

Hiernaast: Anita en Ruud Tonies vÓÓr het huis.

Hieronder: het gezin van Ruud en Anita Tonies naast het huis'

Het Hei's Archief wenst u fijne feestdagen
en

een gezellige jaarwisseling !
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o AANKONDIGING

o ACHTUURJOURNAAL

' Ah/IUSEMENT

. AVRO

o CAh/ERA

n COMEDY

o COMMENTAIOR

" COMMERCIAL

o CURSUS

o DECORONTWERPER

o DIERENPROGRAMMA

e DIGITAAL

o DRAMASERIE

. EUROVISIE

o FORUM

o GAST

o GENRE

" HUMOR

o INVLOEDRIJK

. ITEM

" JEUGDJOURNAAL

o JEUGDPFïOGRAMh/lA

. [(ABELTELEVISIE

n KANAAL

o KINDEFTPROGRAMMA

" KINDERSERIE

o KNOP

o KOMEDIE

' KUNSTRUBRIEK

. LIVE

o LOTTO r

" MASSAMEDIUM

o MATINEE

. MEDEWERKERS

" MENINGSVORMING

" MIDDAGPROGRAMMA

c MONIITOR

. wlUSlCnl

. MUZIEKPROGRAMMA

o MUZIEKVIDEO

e NAÏUURFILM

" NICKELODEON

. NIEUWSLEZER

. OMROEPBESTEL

c OPNAME

e ORGANISATIE

o PAUZE

n PLASMATELEVISIE

e POPCONCERT

" POPPROGRAMMA

o PRAATPROGRAMMA

' PRODUCTIE

o FROGRAMMALEIDER

o PROGRAMMAMAKER

" QUIZ
. REGLAMESPOT

" REGIEKAMER

o REPORTAGEWAGEN

" SCENE

o SCHOTELANTENNE

' SITCOM

o SOAP

o SPORTPROGRAMMA

u SPREKER

'SPRIETANTENNE
o $ffifff$LOTERIJ

" STEREO

o STORING

" STUDIO

" TELEVISIEZENDER

' TESTBEELD

. TROS

o VARA

o VIER

o VPRO

o VRAAGGESPREK

n WEEKJOURNAAL

" WESTERN

o ZENDGEh/ACHTIGDE

o ZENDTIJD
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TNEIERIJSTRD
Gemeente Meierijstad bereidt zich voor op de
jaarwisseling.
De gemeente Meierijstad wenst iedereen een fijne
jaarwisseling en doet er alles aan om overlast door
vuurwerk aan te pakken. De komende periode zijn
politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOA's) op pad om op verschillende locaties en
tijden te controleren op het afsteken van vuunryerk.
Uit voorzorg verwijdert de gemeente rond de jaar-
wisseling een groot aantal afvalbakken en
kledingcontainers of dicht deze af .

Wanneer mag het wel?
Vuunrverk mag van zaterdag 31 december 18.00
uur tot zondag 1 januari 02.00 uur afgestoken
worden. Deze afsteektijden zijn landelijk
vastgesteld.
Minderjarigen (tussen 12- 18 jaar) die buiten deze
tijden vuurwerk afsteken kunnen rekenen op een
taak- en of leerstraf en worden verwezen Halt. De
Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt
de jongere confronteert met het eigen gedrag en de
gevolgen daarvan.
Meerderjarigen krijgen een geldboete.
ln alle gevallen geldt dat het vuurwerk in beslag
wordt genomen. Bij schade aan bijvoorbeeld
prullenbakken, bankjes of andere zaken, doet de
gemeente altijd aangifte en verhaalt de schade
op de veroorzaker.

Overlast melden?
Ervaart u nu al vuurwerkoverlast? Maak dan een
melding via de Mijngemeenteapp. Heeft u nog geen
app gedownload, kijk dan op
https://www.meierijstad.nl/melden hoe u dat moet
doen.
Ook kunt u overlast melden via het reguliere
nummer van de politie: 0900 - 8844. Help letsel
voorkomen, de meeste ongevallen met
vuurwerkletsel gebeuren op Nieuwjaarsdag met
vuurwerk dat niet is afgegaan. De slachtoffers zijn
meestal jongeren tussen de 10 en 19 jaar. Ruim
daarom (uw) vuurwerk direct op, de gemeente doet
dat niet. U kunt hiervoor gebruik maken van de
speciale afvalzakken. Deze zakken zqn te
verkrijgen bij de plaatselijke vuurwerkverkoop-
adressen en u kunt deze gratis kwijt in de maand
januari bij de gemeentelijke milieustraat.
Op de website
https://www. rijksoverheid. nl/onderwerpenlvu urwer
k/regels-vuurwerk kunt lezen welk vuunrverk er in
Nederland is toegestaan en waar en wanneer u
deze kunt kopen.

Volop activiteiten voor kinderen en jongeren in
de kerstvakantie!

ln de kerstvakantie worden er leuke
(wi nter)activiteite n georganiseerd in Meierijstad om
samen te sporten, te leren, elkaar te ontmoeten en
vooral plezier te beleven met z'n allen! Kinderen en
jongeren van 2 tlm 17 jaar kunnen hier gratis aan
meedoen.

Een greep uit het programma voor kinderen van 2
Um 8 jaar.
- Voorlezen in pyjama
- Bosuitje met de natuurwijzer in het Geerbos
Veghel
- Theater voor kinderen met Tijl Damen. Samen
dansen, zingen en meedoen
- Een speur-zoektocht naar de Sneeuwpoppen in
het centrum van SintOedenrode

Het volledige programma, de dagen, tijden en
focaties zin terug te vinden via:
www.bezoekmeierijstad.nl. Aanmelden voor de
activiteiten op het kinderprogramma is niet nodig.

Een greep uit het programma voor jongeren van 9
tlm 17 jaar:
- Glow in the Dark voetbaltoernooi
- lJshockey toernooi
- Springkussen parcours

Het volledige programma, de dagen, tijden en
locaties zijn terug te vinden via.
www. bezoekmeierijstad. n l.

Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht en kan
via bewegen@meierijstad.nl. Vermeld hierbij ook je
leeftijd. Het kan zijn dat een activiteit vol is, dus wil
je verzekerd zijn van een plekje, geef je dan snel
op.
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Huiskamerconcert voor bewoners Amalia

Op vrijdagmiddag 25 november mocht een groep
bewoners van Van Haarenstaete genieten van een
huiskamerconcert bij de familie van Asseldonk. De
heer des huizes, organist en pianist, wilde zijn liefde
voor muziek graag delen met een speciaal publiek.
Speelt Wim van Asseldonk normaal gesproken in
de kerk of als begeleider van diverse koren, deze
keer waren de bewoners van Amaliazorg te gast.
Regelmatig klonk er applaus in de huiskamer en
één van de gasten zei. " Hij speelt een heel eind
weg." Echt wel een compliment !

Tussendoor werd er even gepauzeerd en
gastvrouw Maria had voor een lekker bakje koffie of
thee gezorgd met een plak cake. Na een uur van de
mooie pianomuziek genoten te hebben, ging het
gezelschap weer huiswaarts. Het begon al donker
te worden en sommige bewoners wilden naar de
voetbalwedstrijd van Oranje gaan kijken. Maar niet
voor ze Wim hartelijk bedankt hadden voor het privé
concert. Zeker voor herhaling vatbaar.

É$i.t,i,

ln het kader van 'Mariaheide ontmoet Van
Haarenstaete' willen we bewoners uit Mariaheide
uitnodigen onze mensen te ontmoeten in en buiten
ons huis. We denken dat we iets voor elkaar
kunnen betekenen; ieder mens heeft iets te bieden
Graag willen we ook met onze bewoners naar u toe
komen.

Heeft u ideeën? Neem contact op met
Debby Rijkers of Marli Witlox- van der Wielen
welzijn-hste@amaliazorg.nl 041 3-346868
Wilma van de Laar: wilmal@home.nl 06-10549038

tafels schuifuanden ecten

kasten keukens vloeren

lnleverdata Heise krant 2023

17 jan.-
14 febr. -
21 maart-
18 april-
16 mei-
20 juni -
15 aug. -
19 sept. -
17 okt. -
14 nov. -
12 dec. -

verschijnt 28 jan.
verschijnt 25 febr,
verschijnt 1 april
verschijnt 29 april
verschijnt 27 met
verschijnt 1 juli
verschijnt 26 aug.
verschijnt 30 sept.

verschijnt 28 okt.
verschijnt 25 nov.
verschijnt 23 dec.

.Maatkleding
-Aangepaste kleding
. Vepanden- en henstelwenk

Maniska van Lieshout
Enicastpaat 8Sa

54g4VH Mariaheide
ïel:06 tg8I53ï8

Emaih info@speclally-rnade.nl
wunrv.spec ial ly*rn*6*. n,

lI
$pecft v firlade



Hierbij verzoeken wij de besturen van alle verenigingen, stichtingen, instellingen, clubs, enz. om hun lijst van geplande activiteiten in te

leveren, zodat er straks een compleet overzicht van alle activiteiten in Mariaheide is, ledereen die iets wil organiseren heeft dan een

duidelijk beeld van de data die voor zUnlhaar vereniging goed uitkomen.

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

iqq rcl hti v iteiten hq len der

18
18
19
19
20
20
21
21
22
27
3
16
19
20
29
3Um9
7
10
í3
16
17
19
5
6
11

12t&m 15
12
13
14
28
29
16
4
15
22
20

3
3
4
5
I
17
17
18

feb Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
feb Luister café Annie MG Schmidt in de Noordkade.
feb Jeugdprins(es)receptie.
bb Wandeling D'n Brouwer.
feb BijOns Keezen.
feb Pullen vullen bij D'n Brouwer.
feb Schoolcarnavalen 55+ avond.
feb Sleuteloverdraót, Jeugdoptocht Veghel, Ziekenbezoek, Gamavalsmis en

Taterdagavondbal in de krikkelstal.
feb Kinderdisco bij D'n Brouwer.
feb Country & line dance bij D'n Brouwer.
feb De Hei on Tour optochtVeghel.
feb After optochtbal bij D'n Brouwer.
feb Matinee bij D'n Brouwer.
feb Biercantus in de krikkelstal.
feb FinaalTheatraal optocht en rikkelverbranding op dobbelsteen plein.
feb live muziek The Rocking Sixties bij D'n Brottwer.
feb Aswoensdag mis in de kerk.
feb Rikken SCMH.
ma Rikken/hiljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
ma BijOns Keezen.
ma Live muziek The Locomotions bij D'n Brouwer.
ma Rikken SCMH.
ma BiiOnsalgemeneledenvergadering.
apr Goede doelen week.
apr Rikken/biljarten heelMariaheide in D'n Brak.
apr live muziek The Rocking Sixties bij D'n Brouwer.
apr BijOns Keezen
apr Smartlappen middag Wellie bii D'n Brouwer.
apr Rikken SCMH.
apr BijOnsontspanningsavond.
mei BijOns dag van bewegen.
mei Rock am Ringoven oP Bertjes W.
mei BijOns Keezen.
mei Kermis.
mei Biercanfus bij D'n Brouwer.
mei live muziek Zoetkees de Kofierband bij D'n Brouwer.
mei Live muziek StillWorking bij D'n Brouwer.
mei Wandeling Geheid Goed.
mei live muziek The Rocking Sixties bii D'n Brouwer.
sep BiiOns Jeu de boules.
okt BijOns vrffilligersavond.
nov BijOns ontspanningsavond
nov BijOnsalgemene ledenvergadering.
dec BijOnskerstviering.
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Za

7a

Zo

Ma

24 dec 12.00 uur

24 dec 19.00 uur

25 dec

26 dec

Heise Krant verschijning

Kerstviering mmv de Krikkelbloazers

Kersfrnis

Kerstmis

Pubquiz

Nieuwjaarreceptie

Uitreiking Heise onderscheiding

SCMH NieuwjaarsrecePtie

I nloopspreekuur DorPsraad

Bijons Kienen

Kaarten/Biljarten heel Mariaheide

Snertwandeling & Nieuwjaarsbonel Geheid goed

Finales 3 Banden

Bijons Keezen

Kaartverkoop Bonte Avonden

Corridor 1 - SCMH1 Korbal

SCMH Rikken

Heikrikkels Ledenvergadering

Heise Krant inleveren

G oordonk Kaarten/Biljarten

SJem Jaarvergadering

Heise Krant Vrijwilligersavond

Oud papier actie graag goed verpakt en op tijd

Langs de weg

Jeugd Bonte middag met jeugdprins(ses)

onthulling

Prins onthulling

PrinsenrecePtie

SCMH 1 korfbal- Fortuna '74 1

HBVl-SCMHlvoetbal
Kaarten KloosterbuurUachterdekerk

Maria ter Heideschool open dag

Bonte Avond

Bonte Avond

Nacht van de Noordkade

Bonte avond

SCMH 1-voetbal- Cito 1

JES/klick'15 1 - SCMH 1 Korfbal

Mariaheide

Kerk

D'n Brouwer

D'Brak

D'Brak

Kantine

D'n Brak

D'n Brak

D'n Brak

Heiveld

D'Brouwer

D'n Brak

D'n Brak

Son&Breugel

Kantine

D'n Brak

Mariaheide

D'n Brak

D'n Brak

D'n Brak

Mariaheide

Krikkelstal

Krikkelstal

Krikkelstal

Zwijssen

Beers

D'n Brak

School

Krikkelstal

Krikkelstal

Noordkade

lGikkelstal

Sportpask

Miil

D'n Brak gesloten van 24Dec. Um 31 December
Dor 29 dec

Zo l jan

Zo l jan

Zo l jan

Ma 2ian

Di 3 jan

Vr 6 jan

7o I jan

Zo 8 jan

Do 12ian

Vr. 13 jan

Zo 15 jan

Ma 16 jan

Ma 16 jan

Di 17 ian

Wo 18 jan

Do 19 jan

Vr. 2A ian

Za 21ian

Za 21ian

Zo 22ian

1o 22lan

Zo 22ian

Ma 23ian

Wo. 25 ian

Do 26ian

Vr 27 ian

Vr 27 ian

Za 28 ian

Zo 29 jan

Zo 19jan

7a 21ian 13.30 uur

20.30 uur

1 1.00 uur

12.00 uur

16.00 uur

19.30 uur

14.00 uur

19.30 uur

1C.00 uur

19.30 uur

19.30 uur

14.50 uur

19.30 uur

20.30 uur

18.00 uur

19.00 uur

20.00 uur

20.30 uur

08.30 uur

20.30 uur

1 1.1 1 uur

12.30 uur

13.30 uur

19.30 uur

19.00 uur

14.30 uur

15.15 uur


