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Een nieuw jaar ligt voor ons. We denken nog even
terug aan wat het voorbije jaar betekent heeft en
zijn benieuwd wat het nieuwe jaar zal brengen.
Voor ons persoonlijk maar ook in de wereld om ons
heen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten wordt
daar, naast het uitwisselen van de beste wensen,
ook bij stil gestaan. Na twee coronajaren kon de
Heise nieuwjaarsbijeenkomst ook weer
plaatsvinden. Een welverdiende onderscheiding
werd uitgereikt aan Hennie van Zoggel, al 30 jaar
bezorger van de Heise krant maar daarnaast is hij
ook een fijne kracht voor vele andere heise
verenigingen. Meer hierover en over het
karnavalseizoen dat van start is gegaan met een tal
van activiteíten, lees je in deze krant.
Last but not least bedanken wij alle mensen die een
bijdrage gegeven hebben aan de Stichting Heise
Krant. Er is op dit moment totaal € 2429,-
geschonken waarvoor we u zeer dankbaar zijn.
Namens de redactie, Riny van den Hurk

I n leverdatum volgende uitgave: 1 4 f ebruari 2023
Verschijningsdatum : 25 februari 2023

Melding of klacht doorgeven aan

Servlcedesk gemeente Meiergstad:

tel.r 14 O413 (09:0trt7r00uur) of

vla qqyv.meieriistad.nl sf
via MlinGemeênte soo

Bij spoed: storingsdlenst 0413 350363
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Dankbetuiging
lk was met de nieuwjaarsreceptie zeer verrast en
zeker vereerd om de "Heise onderscheiding" te
mogen ontvangen.
lk wiljullie allemaal dan ook hartelijk bedanken voor
de vele felÍcitaties, kaarten en leuke attenties.

Groeten Hennie en Yvonne van Zoggel

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
jullie belangstelling bij het overlijden van ons pap.
Dit doet ons erg goed.
Nogrnaals bedankt.

ctietafel Dankbetuiging
Helaas is toch nog plotseling op vrijdag 2 december
2022 mijn man, vader (schoon), opa en opie

Jas van Nuland

overleden op een mooie leeft'rjd van g3 jaar.
Wij zijn dankbaar dat we hem zoveel mooie jaren
bij ons gehad hebben.
Na een mooie afscheidsviering in de kerk ligt hij nu
begraven op het kerkhof in Mariaheide.

Heel hartelijk bedankt voor de vele lieve kaartjes,
berichtjes en bloemen.
Dat geeft ons heel veel steun .

Liefs Miet van Nuland Hoevenaars en kinderen.

Dankbetuiging
Heel hartelijk dank voor het medeleven, alle lieve
woorden, de vele kaarten en bloemen bij het verlies
en afscheid van mijn man, pap en opa

Mies van der Burgt

Joke van der Burgt, kinderen en kleinkinderen.

Stuur uw mail naar

H eise_kra nt@ hotm a il.com

Redactle:
Anton van der Hall

Riny van den Hurk
Maria Braam

Wim van Lieshout
Willem van Hoof

Mariëtte Hijl t

Redactieadres en
klachtenbezorging

Advertenties en
abonnementen

Wim van Lieshout
Ericastraat 35a

5464TR Mariaheide
4413342852

Willem van Hoof
06 47042860
wavanhoof@ziggo.nl

Rekeni nummer NL14 RABO 0tgt9073 87
Familie Brugmans
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Heise onderscheiding Hennie van Zoggel

Op 1 januari is tijdens een druk bezochte

nieuwjaarsreceptie de Heise onderscheiding
uitgereikt aan Hennie van Zoggel.

Deze onderscheiding wordt ieder jaar uitgereikt aan

een persoon die zich gedurende meerdere jaren op

tal van terreinen heeft ingezet voor de Heise
gemeenschaP.
Óe achtergrond en historie van de Heise

onderscheiding wordt geschetst in een aparte

bijdrage in deze Heise krant;Van Jos (1990 ) tot
Hennie (2023 )van Zoggel:
Heise onderscheiding spreekt al vele jaren

waardering uit.

ln haar toelichting op de keuze geeft de voordracht
commissie aan dat Hennie een persoon is die niet

zo op de voorgrond treedt maar op wie je nooit

tevergeefs een beroeP doet.
Een bloemlezing van ziin verdiensten voor

Mariaheide:
o 16 jaar lid van de Raad van Elf van de

Carnavalsclub. Zitting gehad in diverse
commissies, stuur- en werkgroePen.

r Na zijn overstap naar de Oppers vele jaren

in bestuur van de Oppers gezeten' Nu is
Hennie (mede-)organisator van het
jaarlijkse weekendje van deze groep.

o 6 jaar in bestuur EHBO-vereniging
Mariaheide.

r 3 jaar namens EHBO Mariaheide in bestuur
EHBO regio Noord van Noord oost Brabant'

o Diverse jaren bestuurslid van het
Oranjecomité.

o 9 jaar in bestuur buurtvereniging Goordonk,
waarvan 6 jaar als voozitter.

o Ruim 2A iaar jeugdtrainer bij
voetbalverenigi ng SCM H.

o Vele seizoenen vaste grensrechter
(tegenwoordig assistent-scheidsrechter)
van SCMH 1 voetbal.

o Daarna zelfde functie bij SCMH 4 voetbal en

nu SCMH 3 voetbal.
o 29jaar bezorger Heise Krant, samen met

Yvonne.
c Vrijwilliger b'rj festivals Rock am Ringoven

en Summer Heat.
o lnmiddels ook al weer enige jaren vrijwilliger

bij d'n Brak.

Wij feliciteren Hennie van harte met deze prachtige

erkenning.

Bestuur en medewerkers Stichting Dorpshuis
Mariaheide

Aan alle wandelliefhebbers!
Op zondag 5 februari 2023
wordt er weer een
wandeling georganiseerd

Er zijn 2 mooie routes van
ongeveer 7,5 en 15 kilometer.
De kosten bedragen € 3,- Per Persoon
Hiervoor ontvangt u de route en een
consumptiemunt die u na afloop kunt inleveren voor
een drankje in het café of op het terras'
U kunt starten tussen 9.00 uur en 13.00 uur
bij Café D'n Brouwer in Mariaheide.

We hopen op veelenthousiaste deelnemers
en maken er een sPortieve dag van.

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

DEZE WANDELTOCHTËN ZIJN IEDERE
1e ZONDAG VAN DE MAAND VANAF 9'00 UUR
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kasten keukens v loeren
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Sqmen lochen, somen spelen,

somen donsen, somen delen.

W5 vinden het echt heel f5n,
om jou grote broer & zus te z!1nl

KnufÍ'el Sqm & Fenne

25 November 2A22

17,13 uur

3160 grom L{6 centimeter

RoÍ Ahke, Sdm, F€n^e & Milo .,
lloy - 06 l0 28 39 37

Rrngoven 25 596{ VZ líoroherde
,. Anke - 06 5: 32 6t 6i E6n kler^ verzoDlJe. bel even voo. een bezoele.
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ïoÍne van Creli
ST T DE ESDOORN BV

Goordonksedijk 4
5 464 TE Mariaheide. Nederland

Telefoon/fàx +3 1 (0) 413363599

Voor onderho,tl'd en

Will Kemps

tï:; lnÍo@snacks4dogs.nl
+ Tel: 06 51 87 S2 83

? Bolstweg í3 - 54€4 TC - Mariahêide
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4dogs.nl
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ook voor veÍs vlees

leenders
maketaardii

Barbarahoeve zt

54Q3tA Veghel

Í: o413- 2Bo 249
www. Leendersmakelaardii'nl

Past. v. Haarenstraal21 5464 VD Mariaheide

Telefoon 0413 - 310501 E. ans.hall@anthall.nl
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Natuurlijk betrokken
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Van Jos (1990) tot Hennie (2023) van Zoggel;
Heise Onderscheiding spreekt al vele jaren
waardering uit.

Afgelopen Nieuwjaarsdag is de Heise
Onderscheiding bij Hennie van Zoggel opgespeld.
Saillant detail in deze is, dat in 1990 vader Jos van
Zoggel de eerste Heise Onderscheiding
toegekend kreeg. Hennie is ook de eerste, die als
zoon van een reeds gedecoreerde, de
onderscheiding mocht ontvangen. Tussen Jos en
Hennie hebben inmiddels 31 andere Heise
inwoners of inwoonsters deze prachtige 'blijk van
waardering'ontvangen. Totaal dus 33! Allen actief
op velerlei gebied in de Heise gemeenschap.
Eénmaal werd de onderscheiding geweigerd
(2006) en één keer werd deze aan 2 personen
uitgereikt (2019, Maria en Pieter van den Berg).
Voor de eerste speldjes werd gekozen voor een
heidetakje, verwijzend naar Mariaheide, in zilver.
Sinds enige jaren krijgen de gedecoreerden een
soort van replica van het monument in het centrum
van het dorp op hun revers geprikt.
Verder wordt op 30 december de betreffende
persoon door de Stichting geïnformeerd en wordt

zijn of haar naam (mét foto) op mariaheide.nl
wereldkundig gemaakt.

Historie
ln 1989 werd, op voordracht van voorzitter Dré van
Heijst, door Stichting Buurtschappen Mariaheide
besloten om met ingang van 1 januari 1990,
jaarlijks tijdens de Nieuwjaarsreceptie, de Heise
Onderscheiding aan een verdienstelijk inwoner of
inwoonster uit te reiken. De achterliggende
gedachte was, dat de voonrvaarden/eisen voor een
Koninklijke Onderscheiding van dien aard waren,
dat velen, die een onderscheiding verdienden,
hiervoor niet in aanmerking kwamen. Voor de
Heise Onderscheiding lag de lat lager. De
gemeente was aanvankelijk ook helemaal geen
voorstander van deze onderscheiding voor
Mariaheide. Temeer er ook nog een gemeentelijke
onderscheiding was. Maar ook die gold niet voor
de Hei!

ln de eerste jaren werden
besturen van o.a.
verenigingen gevraagd,
personen te nomineren.
Later volgden oproepen in
de Heise Krant. ln het jaar
2000 was er geen uitreiking,
daar er geen geschikte
nominatie was. Dit werd zeer
betreurd door het bestuur én
de Heise gemeenschap. Het
was voor eenieder een
domper. Het bestuur heeft
de procedure rondom de
Heise Onderscheiding
tijdens een vergadering
tegen het licht gehouden.
Het gevolg was, dat een
commissie werd samengesteld, die als opdracht
kreeg, jaarlijks namens 'Mariaheide' een
voordracht te doen voor de Heise Onderscheiding.
De commissie kreeg als treffende naam:
Voordrachtcommissie Heise Onderscheiding. De
eerste personen die zitting in de commissie
kregen, waren Gerard van Asseldonk, Bert van
den Broek, Dré van Heijst, Maria Raijmakers en
Frans Verhoeven. ln de ogen van het bestuur
waren dit geschikte personen voor deze taak.
Voorwaarde was verder ook, dat de keuze
unaniem was! De voordracht werd gedaan door de
commissie (keuze uit de binnengekomen
nominaties vanuit de gemeenschap), maar de
organisatie rondom de uitreiking was, en bleef,
een taak van het bestuur van de Stichting
Buurtschappen Mariaheide, later overgegaan in
Stichting Dorpshub Mariaheide. Na enige
wisselingen zijn Maila Raijmêkr?rs, Bert van den
Broek, \Mm van Lieshout, Marion Rauh en Tonny
van den Tillaar nu de commissieleden.



Overzicht
De navolgende hebben, vanwege hun vele
verdiensten voor Mariaheide, de onderscheiding
ontvangen: Jos van Zoggel (1990). Annie Drissen-
van Os (1991), Bertus Verhoeven (1992), Mien
van Helvoort-Vissers (1993), Bert van den Broek
(1994), Gerard van Asseldonk (1995), Ad van den
Brand (1996), Wim van Lieshout (1997), Gerrie
Bongers-Kremers (1998), Anneke van Asseldonk-
van Boxmeer (1999), Bart van der Velden (2001),
Jan van Helvoort (20A2), Marie-José van de
Graaf-van de Cammen (2003), Pastoor Hein van
den Wijngaert (2004, postuum), Theo Raijmakers
(2005), Tonny van den Tillaar-van der Biezen
(2007), Peter Verkuijlen (2008), Marion Rauh-van
Delst (2009), Wim van der Welen (2010), Netty
Kempkens-van den Braak (2011), Martien Jansen
(2012), Jan van Helvoirt (2013), Maria van
Asseldonk-Brugmans (2014), Helène Rijk-Rijkers
(2015), Thea Hermes-Smits (2016), Bert van Hoof
(2017), Wilma van de Laar-Verkuijlen (2018),
Maria en Pieter van den Berg-de Koning (2019),
Toinne van den Boogaard (2020), Joep van
Helvoort (2021), Mart van Goor (2022) en Hennie
van Zoggel (2023).

Veranderingen Bestuur Dorpshuis d'n Brak.

Begin 2022 hebben Toon Schuijlenburch en Peter
van Berlo aangegeven aan het einde van dat jaar
te willen gaan stoppen met hun bestuurlijke
activiteiten.
Toon is algemeen bestuurslid sinds 2008 en heeft
dus eind 2022 14 jaar in het bestuur gezeten.
Peter is penningmeester sinds 2014 en voor hem
geldt eind 2022 een bestuurstermijn van 9 jaar.

Daarnaast is algemeen bestuurslid Marja van der
Wiel inmiddels verhuist naar Veghel en daardoor
moest zij eind 2022 , aan het eind van haar 2e
termijn , na 6 jaar stoppen met haar bestuurlijke
activiteiten Dat betekende dat wij op zoek
moesten naar 3 nieuwe bestuursleden.
Na een uitdagende zoektocht ben ik verheugd te
kunnen aankondigen dat Gijs Kemps en Vincent
Maas bereid zijn gevonden om per 1 januari2023

als algemeen bestuurslid toe te treden tot het
bestuur van onze Stichting Dorpshuis Mariaheide.
Vervolgens diende zich tegen het einde van 2022
een blijde verassing aan. Gezien de moeite die het
koste om een nieuwe penningmeester te vinden
en in het belang van een goede voortgang van de
gang van zaken binnen ons Dorpshuis , heeft
Toon te kennen gegeven de taken van Peter te
willen gaan overnemen. Daar ziin wij uiteraard
dankbaar voor en blij mee , want Toon kent na 14
jaar alle ins en outs van de gang van zaken binnen
ons Dorpshuis. ln de eerste helft van dit jaar zullen
Marja , Peter en Toon hun bestuurstaken
overdragen aan de nieuwe bestuursleden.
lk wil langs deze weg Marja , Peter en Toon heel
hartelijk danken voor hun inzet voor ons Dorpshuis
gedurende de afgelopen jaren en wens Gijs ,

Vincent en Toon heel veel succes toe met hun
nieuwe taken.

Per 1 januari ziet de samenstelling van het bestuur
er als volgt uit : Laura van Uden ( secretaris ) , Gijs
Kemps ( algemeen bestuurslid ) , Vincent Maas (

algemeen bestuurslid ) , Toon Schuijlenburch (
penningmeester ) en ondergetekende ( voozitter).

Namens het bestuur,
Joost Helsen

Er zun ook à lêuke aetivit
Vol}r all€ heÍsq ls[ds van grsep 3
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Agenda voor de maand februari

Krjk ook op onze website
KBO-Mariaheide.nl

Bestuur
Voorzitter: Mart van Goor (06-10387006)
Secretariaat: Maria Braam
(kbomariaheide@gmail.com)
Penningmeester: Marie José van de Graaf
Ledenadministratie: Herma Dortmans
(kbo-mariaheide@leaweb. nl)
Leden:
Pieter van den Berg
Thea Hermes
Joep Vanthoor

Ouderen advies
Frans M ikkers (06-2997 4997)

Nieuwe leden
4

Kienen
Op 7 februari is het 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 9 februari is het weer Keezen in d'n
Brak. Aanvang 19.30 uur.
Graag opgave bij Herma Dortmans via
kbo-mariaheide@leaweb. nl
Volgende data zijn 16 maart, 13 april en 11 mei.

Koersbal
Na het overleg begin januari is besloten om de
activiteit Koersbal in het BijOns programma te
behouden. Dit betekent dat op woensdagmiddag
vanaf 13.30 uur Koersbal wordt gespeeld in
dorpshuis D'n Brak. Wanneer de klok weer vezet
wordt in maart stoppen we met koersbal als de
deelnemers dat willen. Er is nu nog voldoende
plaats om deel te nemen aan dit prachtige spel
waaraan werkelijk iedereen aan mee kan doen.

Bedevaart Handel
Noteer alvast in je agenda:
Op maandag 1 mei om 13.30 uur vindt de
bedevaart naar Handel plaats. De organisatie is dit
jaar in handen van KBO Erp-Keldonk-Boerdonk.

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

Dilemma's bij dementie
Als je voor iemand met dementie zorgt, moet je op
een bepaald moment beslissingen gaan nemen
voordie ander. Welof niet dwingen om te douchen?
Autorijden of sleutels afpakken? Beslissen over
andermans leven kan als een grote
verantwoordelijkheid voelen. Over deze en andere
dillema's gaan wij graag met u in gesprek.

Kwaliteit van de Heise krant

We horen wel eens opmerkingen over de kwaliteit
van de foto's in de Heise Krant en proberen dan uit
te leggen wat de oorzaak daarvan is. We willen dat
graag nadertoelichten voor alle lezers van de Heise
Krant.
De Heise krant wordt door vrijwilligers
samengesteld met middelen die ingezet kunnen
worden dankzij de vrijwillige bijdrage van de lezers
en de inkomsten van advertenties. Dat betekent
ook dat we met dat budget gehouden zijn aan een
bepaald systeem van drukken. Gaan we over naar
een kwalitatief beter maar ook duurder systeem,
dan betekent dat ook hogere kosten, die kunnen we
ons op dit moment niet veroorloven,
Wat ook kan bijdragen aan een betere kwaliteit
foto's, is het aanleveren van een goede kwaliteit.
Dat betekent apart aanleveren (dus niet in het
document 'geplakt'), in een jpeg bestand, met
voldoende contrast.

Het Alzheimercafé
ln Uden op 14 februari

Veghel:
PieterBreugelHuis
Middegaal25
5461 XB Veghel

Uden:
Eigen Herd

Rooijsestraat 32
5401 AT Uden

De Redactie



Lots of Fun Baby spa
Mariaheide

Mrjn naam is Lotte Daandels en ik ben de
eigenaresse van Lots of Fun Baby spa. lk ben 21

jaar en woon in Mariaheide waar ook Lots of Fun is
gevestigd. Doordat ik thuis ben opgegroeid op het
agrarisch bedrijf is het hard werken met de paplepel
ingegoten. Als de jongste van 4 kinderen heb ik
meegemaakt hoe zij allemaal een eigen bedrijf
gingen starten. Daardoor werd ik geÏnspireerd om
ook te gaan ondernemen. lk heb vroeger met veel
plezier op kleine kindjes gepast en nadat mijn
oudste zus een baby kreeg, ben ik gaan inzien dat
ik graag iets met kleine kinderen wilde gaan doen.
ln mijn opleiding tot recreatie-medewerker heb ik
veel ervaring opgedaan met het werken met
kinderen. Dit vond ik ook erg leuk om te doen' lk
ben toen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden
waren en een Babyspa sprak mij heel erg aan.

Toen ik me daar verder in ben gaan verdiepen werd
ik steeds enthousiaster! Vol passie ben ik dit
nieuwe avontuur aangegaan en heb ik al veel
baby's mogen ontvangen.

water. Voor baby's van verschillende leeftijden
hebben we passende drijÍbanden. De baby's
dobberen in warm water van 36-38 graden' Na een

tijdje gaan in het bad de bubbels en gekleurde

lampen aan en wordt het nog leuker' Na ongeveer
15 tot 25 minuten halen we de baby uit het water en

wikkelen we de baby in een fijne droge badcape om

warm te blijven. Op de commode worden de baby's
afgedroogd door papa of mama met zachte
handdoeken.

Baby massage
Ook kun je bij ons terecht voor een
ontspanningsmassage de baby onder onze
professionele begeleiding. De binding met de baby
tijdens de massage is erg belangrijk. Dat vraagt om
volledige focus en daar zullen we bij de massage
extra aandacht aan besteden. Ondertussen geef ik
de ouders tips hoe je dit thuis ook kan toepassen'
Het is heel erg fijn om de baby zo te zien genieten

en ontspannen. Soms ziin de baby's in een
bepaalde periode erg onrustig, slapen slecht of
hebben last van krampjes. Een gerichte

babymassage kan helpen om dit te verminderen.

Voor iedereen die het leuk vindt zijn jullie van harte
welkom om eens een kijkje te komen nemen bij Lots
of Fun Baby spa Mariaheide.

Te koop
Fietsen, bolderkar en skelter
Tel 06 25221628

Floaten
Bij ons kun je terecht voor baby floaten. De baby's
gaan hiervoor met een zwemluier en een speciale
drijfband om in lekkerwarm water. ln deze drijfband
kunnen de baby's vrij en veilig bewegen in het

: v:ww. paerdestal ' nl
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KANÍERí
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. Loonbedrljf . Mesttrdnsport 'Opzetstdtion

Fax:0413"342047Tel: 0413 363785

Mob: 06-29077905 Email: info@kanters'bedrijven.nl

UDEN

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

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

Bíkkerii

L6UR

van Asseldonk
Groente en Fruit v.o.f.
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lnstallatie en onderhoud van:

gas - water - cv - sanitair - airco

warmtepomp - dakbedekking

A Munterweg 12 5406 NB UDEN

rÈ 0413 - 343217
IZ i nfo@i nsta I latietech niekschepers. n I

Hét adres voor iw adres!

RAADHAGE
makelaardij

04í 3-37 8921 / i nfo@raad hage.nl
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Nreuwbouw - Verbouw - 0nderhoud

Mariaheide' Tel,r 06'51235699
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Bij het verschijnen van deze uitgave is, na een
bijzonder vreemde winterstop, het actieve sporten
van zowel voetbal als korfbal weer begonnen. Een
winterstop die gekenmerkt werd door abnormaal
hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Op
31 december werden zelfs temperaturen van +18
gr. gemeten. Ongekend en raar dat er dan niet
gesport hoeft te worden. Nu, midden januari, gaan
we dan allemaal weer beginnen en worden
trainingen en wedstrijden, die buiten plaatsvinden,
afgelast vanwege de vele regenval. Maar, zoals
met zoveel dingen, we zullen ermee moeten
dealen en accepteren!
ln deze eerste maand van het jaar 2023 zijn alle
sportgeledingen weer begonnen (afgelastingen
voorbehouden). Het voetbalgebeuren buiten,
terwijl de korfbaltak de warme zaal opzoekt. ln
eerste instantie met de trainingen en op een later
moment met de wedstrijden. Geldt voor zowel de
senioren als de jeugd. Deze keer voor wederom
aandacht voor diverse items. Heeft korfbaltrainer
Henk van Hoof afgelopen november al
contractverlenging gekregen, afgelopen december
is voetbaltrainer Stan Vos een verlenging van zijn
verblijf bij SCMH overeengekomen, Alle partijen
tevreden met deze zekerheden voor seizoen
2023-2024, Dan is SCMH heel erg bhj met
versterking van het scheidsrechterskorps (vooral
voor de toekomst). Twee jeugdleden, Tom en
Luuk, hebben de cursus met goed gevolg
doorlopen en zullen voor SCMH jeugdwedstrijden
gaan leiden. Wie volgt?, is dan de logische vraag.

Nieuwiaarsreceptie
Twee jaar is het vanwege corona niet mogelijk
geweest om een fysieke receptie te houden, maar
op 1 januari jl. kon het weer. Tijdens een zeer
gezellige en geanimeerde middag maakten velen
van de gelegenheid gebruik om aan eenieder de
beste wensen over te dragen. Voozitter Will
Kemps wenste allen namens het bestuur alle
goeds toe voor 2023. Hij liet enige actuele zaken
(geluidsinstallatie, oliebollenactie, verlenging
contracten hoofdtrainers, vernieuwde site, koeling
en Heise onderscheiding) de revue passeren en
uiteraard was er, als vanouds, aandacht voor de
jubilarissen. Als afsluiting was er dit keer een
veiling van overbodige attributen. Als een ervaren
veilingmeester bracht Willem Maas de spullen aan

de man/vrouw. ln totaal bracht de veiling €361,00
op.

Jubilarissen
Dit keer werden maar liefst 15 jubilarissen
gehuldigd. Naast de 11 personen van 2022,
werden 4 korfballeden, die in het verleden als
erelid met een jubileum niet gehuldigd werden, in
het zonnetje gezet. De jubilarissen van 2022
waren: Carhln Pouwels (25 jr, korfbalcommissie,
scheidsrechter), Lieke Schepens (25 jr, lid
hoofdbestuur en evenementencommissie,
scheidsrechter), Jeroen Raaijmakers (25 jr, leider
SCMH 3 en seniorencommissie voetbal), Jorn de
Koning (25 jr, ex-lid seniorencommissie voetbal),
Koen Daandels (25 jr, steunend lid), Martijn van
Esch (25 jr, leider/trainer jeugdteam), Angelie
Maas (40 jr, ex-lid bestuur korfbal, leidster korfbal
én voetbal en kampleidster korfbal, wedstrijd
coórdinator zaterdag, commissie Facilitair en voor
de korfbalafdeling veel werk verzettend), Stefan
van Asseldonk (40 jaar, vele seizoenen
jeugdleider/trainer voetbal), Peter Brouwers (50

iaar, in een ver verleden enkele seizoenen
jeugdleider/trainer voetbal geweest, grensrechter
SCMH 1, sponsor), Riek van Boxmeer (60 jaar,
erelid, reeds gehuldigd tijdens opening
kunstgrasveld) en Mart van Goor (60 jaar, 46 jaar
lid jeugdkader als
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le ide r/trai ner/scheidsrechterlwedstrijdsecretarisito
ernooicommissie/jeugdvoorzitter, 29 iaar lid

hoofdbestuur, erelid en KNVB-onderscheiding in
goud).
Met terugwerkende kracht werden nog gehuldigd:

Albert Danièls (25 iaar in 2017, erelid,

scheidsrechter korfbal), Adriaan van der Linden
(40 jaar, erelid, vond korfbal een 'zeiksport', maar
werà een onmisbare schakel binnen de club, lid
bestuur, korfbalkamp en jeugdkorfbaltoernooi,

scheidsrechter, actief in diverse commissies),
Marietje van der Velden (50 jaar in 2019, erelid, op

velerlei gebied actief voor het korfbal) en Ans

Daniëls (50 jaar in 2019, erelid, 'Moeder van het

team', begeleider Pupil van de week).
De voozifter had voor alle jubilarissen een
passend woordje, uiteraard de felicitaties, een

blijven aandenken en een bloemetje' Van de

aanwezigen kregen zij een groot applaus.

WK-poule
De WK-poule van SCMH kende 51 deelnemers,
die de uitslagen van de 64 wedstrijden moesten
voorspellen. Daarnaast waren er 3 WK-vragen,
waarop een antwoord gegeven moest worden.
Nadat de laatste stofiryolken waren opgetrokken,
stonden er 2 deelnemers precies geltjk. Sem
Kanters en Jeffrey Meulendijks hadden ieder 325
punten (van de te behalen 710 punten) en deelden
samen de prijzenpot van de nummers 1 en 2.

Derde met 302 punten werd Tino van der Velden'
Alle felicitaties aan de winnaars en alle
deelnemers uiteraard hartstikke bedankt. Tijdens
het EK van 2024 zal wederom een poule worden
georganiseerd. SCMH hoopt op net zo een

enthousiaste deelname.

Grote Glubactie
De opbrengst van de Grote Clubactie was in 2422
€2.097,60. Een mooi resultaat van maar liefst

€700,00 meer ten opzichte van 2021. Dank aan

alle lotenkopers, maar zeker ook aan de

verkopers.

Oliebollenactie
Op oudjaarsdag heeft SCMH wederom haar

oliebollenactie gehouden. De voorbereidingen
begonnen reeds vroeg in de morgen (6'30 uur) en

vanaf 10.00 uur was het een komen en gaan van
'klanten'. Thuis laten bezorgen was ook een

mogelijkheid, waarvan menigeen gebruik maakte'
Tot 16.30 uur was men welkom om de

bestellingen op te komen halen. Het was een
geslaagde actie. Bij het uit het vet halen van de

Èatste oliebollen stond het aantal verkochte
exemplaren op 1902. Dit was iets minder dan het

vorige jaar. Netto bracht het €1275,00 op voor de
vereniging. SCMH mag dik tevreden zijn met dit
resultaat. Het dankt dan ook de complete
oliebollenbakploeg.

Rikken
De rikavond van februari staat gepland op de 4e

maandag, dus op maandag 27 februari' De

aanvang is 19.30 uur. Het inschrijfgeld is €2,50,
waarvoor men een kop koffie of thee krUgt bii

binnenkomst. We wensen alle kaarters veel

succes toe.

Nieuwe koeling
Tijdens de Kerstvakantie heeft in de kantine een
(kleine) renovatie van de koeling plaatsgevonden.

Dit onder auspiciën van Tino en Thomas van der
Velden. De oude koeling voldeed niet meer,

waardoor aanpassingen noodzakelijk waren' De

ruimte is nu ook efficiënter ingedeeld, wat het

werken wat makkelijker maakt. Dank aan allen, die

aan dit project hebben meegeholpen.

Heise Onderscheiding
Leider Hennie van Zoggel van SCMH 3 voetbal is

op nieuwjaarsdag verrast met de Heise

Onderscheiding. Hij ontving deze voor zin
jarenlange inzet voor verschillende Heise

verenigingen en activiteiten, waaronder SCMH'
Ruim 20 jaar is Hennie jeugdtrainer bij het voetbal
geweest en vele jaren grensrechter voor
verschillende seniorenteams. Namens SCMH

feliciteren wij Hennie van harte met deze mooie

onderscheiding.

Aftrapbal Garnaval
Al sinds mensenheugenis begint een
voetbalwedstrijd met de aftrap. Het meest logische
is dus dat C.S. de Heikrikkels haar activiteiten
begint bij SCMH. Dit zal dan gebeuren op het
Aftrapbal in het clubhuis van SCMH. Vanaf 20.30
uur gaat het los en uiteraard zal een delegatie van



de Heikrikkels, waaronder de (nieuwe) Prins, zijn
Prinses en hun adjudantenpaar, van de partijzijn.

Korfbal
De laatste wedstrijd van voor de jaanruisseling was
thuis tegen koploper Heumen. Voor de dames van
Henk van Hoof was er geen eer te behalen en na
een 5-12 ruststand, eindigde de wedstrijd met een
10-22 uitslag. Hoogtepunten waren waarschijnlijk
de eerste minuten van beide helften; SCMH
maakte de eerste 2 doelpunten. Daarna was het
aan de bezoekers. Na een paar weken rust
vanwege Kerst en Nieuwjaar gingen de dames
medio januari op bezoek bij Corridor in Son en
Breugel. Helaas kon het hier geen potten breken
en ging het kansloos onderuit met 11-5.
Vooralsnog kent dit zaalseizoen nog weinig tot
geen succes voor de Heise dames. Misschien
keert het tij in de komende wedstrijden.
Een snelle start in dit nieuwe jaar was er overigens
wel voor het MW1-team van de korfbalafdeling,
Voor dit team stond er op 4 januari reeds een
wedstrijd op het programma, Het bezoek aan
Miko'76 in Mill bracht geen succes: er werd met 6-
4 verloren.

Voetbal
De voetballers kenden een iets langere winterstop
dan de dames van de korfbaltak. Maar de dames
zitten dan ook binnen! Medio december speelden
de heren een -verloren- wedstrijd tegen Achilles
Reek en eind januari mocht men wederom aan de
bak. SCMH ging op bezoek bij nieuwkomer HBV
uit Beers. Volgende maand de statistieken.

Gontractverlenging Stan Vos
SCMH en hoofdtrainer Stan Vos zijn een
contractverlenging overeengekomen. De
Ossenaar zal ook seizoen 2023-2024 de mannen
van de selectie onder zijn hoede nemen. Beide
partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking
en ook de spelers zijn zeer content met het
aanblijven van Stan. De trainer uit Oss ziet nog
mogelijkheden om de spelers en het team naar
een hoger niveau te brengen. We wensen zowel
Stan als de spelers veel succes toe.

Veren i g i n gsscheids rechte rs jeu gd
Tom van den Hoogen en Luuk Hugers, jeugdleden
van SCMH (hoewel Tom bij Udi voetbalt) hebben
met goed gevolg de cursus van
verenigingsscheidsrechter gevolgd. Na de
cursusavonden en een aantal stage-wedstrijden
hebben z\ op 20 december het diploma mogen
ontvangen uit handen van een KNVB-
afgevaardigde. SCMH feliciteert Luuk en Tom met
dit diploma en hoopt nog verschillende jaren
gebruik te mogen maken van hun diensten. Voor

de ondersteuning van beide 'toparbiters in spe'
dankt SCMH Joep van Helvoort. Die heeft beide
heren met raad en daad bijgestaan.

Heise Onderscheiding 2022: Hennie van
Zoggel

Ja Hennie, dit jaar kan toch bijna niet beter
beginnen dan met deze bijzondere
gebeurtenis. Nu even een kort dankwoord aan
jou gericht"
Namens het bestuur van de Heise Krant van
harte gefeliciteerd met jouw Heise
Onderscheiding. Als bezorger bij de Heise
Krant dank ik jou voor de maandelijkse inzet.
Cliché: "in weer en wind doe je jouw wijk" en
recent ook aandachtig op de "neen-neen
sticker". Sinds november 1992 ben je
bezorger, ruim 30 jaren trouwe dienst en dat is
toch prachtig! Bijna de helft van jouw leeftijd
nu.

Op 1 januari ontving je de Heise
Onderscheiding in D'n Brak.Veel familie,
vrienden en bekenden waren van de partij en
dat is toch een teken aan de wand dat je
volop gewaardeerd wordt Schitterend dat
ook jouw moeder aanwezig was.Ook mag je
gerust trots zijn op wat je voor de
gemeenschap Mariaheide gedaan hebt. Mooi
om te zien dat jouw vader-Jos van Zoggel- in
het verleden de eerste Heise Onderscheiding
ontving. Dik en dubbel heb je deze
onderscheiding verdiend en geniet ervanl

Gegroet, Joep Vanthoor

Julian van Boxtê1, gecertificêerd
persorral tíainer. Hêlpt jou in 6
maanden naar een gezonde
levensstijl.

Aanbod
. .PeÍsonal trainÍng. Duo training. Bootcamp
r online coaching

Contact
Tel/whatsappi 06-3461 1234
www,voltsportcoaching.nl
Pastoor v- HÊarenstraat 81
5464 VE Mariaheide



staan tegenover zo'n herinrichting en daaraan ook
alle medewerking willen verlenen.

-/

Krijgt Mariaheide alsnog eên 'Krachtig Hart'?

ln 2018 presenteerde een groep studenten van de
HAN in Nijmegen een plan om het terrein tussen
D'n Brak en de Maria Ter Heideschool opnieuw in
te richten. De Dorpsraad had namelijk in 2017 de
HAN gevraagd om een concreet inrichtingsplan
voor deze openbare ruimte in het hart van
Mariaheide uit te werken. Doelstelling was om een
plek te creëren waar het 'leven in het dorp kan
plaatsvinden'. Zoals op de eerste foto te zien is,

was dit gebied ook hard aan een opwaardering toe.

Foto oude situatie

Met de enthousiaste medewerking van vele
inwoners van Mariaheide hadden de studenten een
concreet inrichtingsplan opgesteld. Uitgangspunt
was om uiteindel'ljk in het hart van Mariaheide een
echte'Ontmoetingsplek' te realiseren.
Door diverse ontwikkelingen en veranderende
inzichten was de uitvoering van dit plan echter
tijdelijk stil gelegd. lntussen is door de gemeente in
overleg met de aanwonenden de strook tussen D'n

Brak en de huizen aan de Ericastraat opnieuw
ingericht. D'n Brak heeft de voorgevel aangepast en
bovendien is ook de school uitgebreid.

ln overleg met de Dorpsraad hebben Anke Koenen,
Kwafo Acquaah Arhin en Arno Nap dit plan opnieuw
opgepakt. Ze hebben hiervoor een motie in de
gemeenteraad ingediend namens het CDA, WD,
PvdA-Groen Links, Hier en D66. Het College van
Burgemeester en Wethouders werd hierin
gevraagd om een verkenning uit te laten voeren
naar de haalbaarheid van een groene herinrichting
van het terrein tussen D'n Brak en de Maria ter
Heideschool. Daarbij verwijzend naar het reeds
door de Dorpsraad in 2018 gepresenteerde plan'

Benadrukt werd dat nu ook de school zelf, het
dorpshuis en de buitenschoolse opvang wel positief
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Schets herinrichting op basis plan 2018.

De Raad stemde uiteindelijk unaniem in met de
motie op basis waarvan het college vóór 1 april a.s.
de Raad zal informeren over het resultaat van deze
verkenning.

Punt van discussie in de Raad was nog welwie het
toekomstig groenonderhoud zou gaan verzorgen'
ln de motie was namelijk abusievelijk vermeld dat
de KBO toegezegd zou hebben dit wel voor haar
rekening te willen nemen. ln het verleden was
hierovercontact geweest met de KBO, maardaarbij
was echter geen enkele toezegging gedaan.

Bij de realisering van de herinrichting behoort ook
het onderhoud te worden uitgewerkt. In de laatste
bestuursvergadering van de KBO op 1 1 januarijl' is
hierover daarom afstemming geweest met de
Dorpsraad. Afhankelijk van de inrichting en de
mogelijkheden is besloten om hierover te zijner tijd
ook met de KBO verder overleg te voeren.

We wachten met spanning at wat het
haalbaarheidsonderzoek naar een (groen)
'Krachtig Hart'voor Mariaheide zal opleveren. Vóór
1 aprilzaldit moeten worden gerapporteerd aan de
Raad. Hopelijk verloopt dit positief zodal uiteindelijk
toch kan worden gewerkt aan het realiseren van de
gewenste'Ontmoetingsplek' voor Mariaheide.
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Sport Awards Meieriistad On Tour

Meierijstad is trots op alle sporters en
sportvrijwilligers. Om deze waardering aan hen te
laten zien, reiken de gemeente en de Sportraad elk
jaar de Sport Awards uit.
Vanwege het grote succes in2022, gebeurt dat ook
volgend jaar weer On Tour.

Wethouder Johan van Gerwen en voorzitter van de
sportraad Rolf de Jong zetten op 2, 3 en 4 juni

zowel de kampioenen als de Award-winnende
sportvrijwilligers in het zonnetje, dit gebeurt On

Tour. De sportkampioenen uit het sporllaar 2022
worden dan gehuldigd én er wordt een Sport
Award uitgereikt aan de Sportvrijwilliger van 2022.
Eén voor de jeugd en één voor volwassenen'

Wethouder Johan van Gerwen: "Ook afgelopen jaar
zijn er weer genoeg goede voorbeelden op het
gebied van sport en bewegen die we op een
podium willen zetten. Deze sporters en
sportvrijwilligers zijn een inspiratie voor anderen en
zorgen er voor dat nog meer mensen in Meierijstad
gaan sporten en bewegen. En omdat Sport Awards
On Tour vorig jaar heel positief is ontvangen gaan

we ook in 2Q23 weer op pad in ons busje om de
sporters en vrijwilligers bij hun vereniging of bij hen

thuis te bezoeken!

Aanmelden Kampioenen en Sportvrijwilligers
Tot en met 14 februari 2023 kan iedereen in
Meierijstad de kampioenen en sportvrijwilligers van
2022 aanmelden.
Via www.sportawardsmeierijstad.nl kunnen
kampioenen worden aangemeld en vrijwilligers
worden genomineerd. Op maandag 17 aprilworden
alle genomineerde vr'rjwilligers bekend gemaakt en

kan iedereen in Meierijstad stemmen op zijn of
haar favoriet. Dit kan tot en met zondag 7 mei.

Vaststelling bestemmingsplan'SnelÍietsroute
Uden-Veghel, deel Mariaheide'

Op 8 februari2O22 heeft het college ingestemd met
het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan'Snelfietsroute Uden-
Veghel, deel Mariaheide'. Om de bereikbaarheid
van de regio Uden & Meierijstad te vergroten, wordt
een snelfietsroute aangelegd tussen het centrum
van Uden en Bedrijventerrein De Dubbelen in

Veghel. Een snelfietsroute is een snelle, directe,
comfortabele en veilige route die zorgt voor een
korte reistijd én kortere reistijdbeleving. Het tracé is
onderverdeeld in een drietal deelgebieden.
Vanwege het uiteenlopende karakter van

deelgebieden wordt de snelfietsroute binnen de
gemeente Meierijstad onderverdeeld in 3

bestemmingsplannen, namelijk Woongebied
Veghel, Mariaheide en Bedrijventerrein. Voor de
delen
Woongebied Veghel en Mariaheide heeft het
ontwerpbestemmingsplan met ingang van 17

februari 2022 gedurende zes weken ter inzage
gelegen.
Aangezien op het deel Mariaheide een ziensw'ljze
was ingediend die snelle vaststelling van het
bestemmingsplan niet mogelijk maakte, wordt nu

voorgesteld het bestemmingsplan'Snelfietsroute
Uden-Veghel, deel Mariaheide'vast te stellen. Het
deel Woongebied Veghel is op 23 juni 2022 al
vastgesteld en lag tot 20 oktober 2022 als
vastgesteld bestemmingsplan ter inzage. Hierop is
beroep aangetekend btj de Raad van State'
Op het ontwerpbestemmingsplan'Snelfietsroute
Uden-Veghel, deel Mariaheide' is een viertal
zienswijzen ingekomen. De zienswijzen hebben
aanleiding gegeven het plan op enkele punten aan

te passen, daarnaast is op 19 juli 2022 één
ziensw'ljze schriftelijk ingetrokken. ln het vast te
stellen bestemmingsplan is de toelichting op een
aantal punten verduidelijkt en aangevuld.
Het college heeft ingestemd met de Nota van
Zienswijzen bij het bestem m i n g plan'Snelf ietsroute
Uden-Veghel, deel Mariaheide'. Ze heeft besloten
de raad voor te stellen het bestemmingsplan
'snelfietsroute Uden-Veghel, deel Mariaheide' vast
te stellen. Ook stelt ze de raad voor geen

exploitatieplan vast te stellen.
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acfualiteiten uit de porochie
Voor porochiële zoken kunt u bellen noqr tel 3ó3415

Zondag 29 januari:
Zondag 5 februari om 10:30 uur:

Zondag 12 februari:
Zaterdag 18 februari om 19:00 uur:

Zondag 26 februari:
Zondag 5 maart om 10:30 uur:

Zie voor de laatste aanpassi ngen.' www. mariaheide. nl/parochie

Overleden
14 december: Mies van der Burgt
31 december: Cor Brugmans
12 januari: Martien van der Wijst

Vieringen tot en met 5 maart 2023

Bezoekgroep Mariaheide
Jarenlang heeft een groep vrijwilligers vanuit de
geloofsgemeenschap mensen bezocht die ziek
waren of om een andere reden behoefte hadden aan
een luisterend oor en/of wat gezelschap. Zij hebben
deze taak op zich genomen nadat pastoor van de
Wijngaert is overleden. Vroeger was het gebruikelijk
dat de pastoor bericht kreeg van het ziekenhuis als
een parochiaan daar was opgenomen. Dat is heel
begrijpelijk niet meer aan de orde en de vrijwilligers
van de bezoekgroep moesten het vernemen van
buren of naasten van de te bezoeken personen.

Geen viering
H. Mis met pastoor Smulders
mmv St Ceciliakoor
W| gedenken: Sjaak Adriaans, Jan en Lena van Doorn-
Vrssers, Pastoor van de Wijngaert, Bertus van 't Westeinde,
Mies van der Burgt, Martien van derWijst, Cor Brugmans
Johan en Marie van Berkel- Drlessen en dochter Diny
Geen viering
Woord- en Gommunieviering, Carnaval
Voorgangers: Theo Raijmakers en Twan van Vugt
mmv de Krikkelbloazers
Wj gedenken: Jans Bekkers- Kanters
Geen viering
Woord- en Communieviering
Voorganger: Rien vd Zanden
mmv St. Ceciliakoor
Wij gedenken: Sjaak Adriaans, Jan en Lena van Doorn-
Vissers, Jgt. Bertus van 't Westeinde, Mies van der Burgt.

Omdat het enezijds voor de bezoekgroep steeds
lastiger werd om de mensen in beeld te krijgen die
behoefte hebben aan bezoek en anderzijds de
zieken ook niet vanzelfsprekend gesteld zijn op
bezoek vanuit de parochie, heeft de bezoekgroep
besloten te stoppen. De vrijwilligers zullen nog welde
mensen blijven bezoeken bij wie ze nu ook
regelmatig komen als blijkt dat daar behoefte aan is.
Maar dat geldt voor ons allen, laten we naar elkaar
blijven om kijken!
We z.ln de bezoekgroep erkentel'rjk voor hun
jarenlange inzet.

Franciscusparochie, Onze Lieve Vrouw van 6oede Raod lAariaheide
Pastoor van Haarenstraat 38,5464 VG lAoriaheíde
T el 3 6 3 4 1 5 : emai I : mar i ahe i d e@ f ranc i s cus paro ch i emei er ij stad. n I

Bankrekeningnummer: NL17 RABO 01319010 28
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Ceciliakoor
ln november zijn er tijdens het Ceciliafeest vier leden
van het Ceciliakoor gehuldigd,
Theo Hoevenaars heeft een onderscheiding
ontvangen vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap.
Wim van Asseldonk en Ben Bongers vanwege hun

40 jarig lidmaatschap en Thea Hermes is al 25 iaar
lid. Gefeliciteerd!

rpoypsÈadÍÊaïiqtiidB@Asríl"t+4{

Werkgroepen Dorpsraad

We hebben in de afgelopen maanden alenkele keren
gesproken over de leefbaarheid en veiligheid in ons
dorp. We vroegen om uw medewerking en gelukkig
zijn er al enkele reacties gekomen van mensen die
een initiatief mee op willen pakken. Dat is heel
welkom en ook weer een stimulans om anderen te
vragen mee de schouders hier onder te zetten. Wilt
u, met name op het gebled van verkeersveiligheid in
de woonwijken, ook nog aansluiten, dan kunt u nog
contact opnemen. Dan kunnen we voor dit
belangrijke onderwerp alvast een team vormen, dat
aan de slag kan. U kunt ook binnenlopen op onze
maandelijkse inloopavond (1" maandag van de
maand om 19.30 uur) in D'n Brak. Of iemand
aanspreken van het bestuur.
Zie www.Mariaheide.nl

Stopt Sing Swing Mariaheide?

Het bestuur van Sing Swing Mariaheide heeft
besloten om het festival voorlopig met een jaar uit te
stellen. Belangrijkste reden is het vertrek van enkele
waardevolle bestu ursleden.
Door het wegvallen van een aantal bestuurs- en
commissieleden zien de overgebleven leden geen
mogehlkheid om het populaire muziekfestivalin 2023
te organiseren.
We zijn driftig op zoek naar extra mensen die ons op
allerlei manieren kunnen/willen helpen aldus
interimvoorzitter Dirk Hoevenaars. Echter dat is nog
niet zo eenvoudig.
Ondanks dat er zich al best een mooi aantal mensen
hebben aangemeld om een optreden te doen is ook
het begeleiden en organiseren van deze talenten erg
belangrijk.

ln de laatste vergadering is besloten om meer tijd te
nemen voor het vinden van de juiste mensen,
vandaar een uitstel naar 2024.
Vandaar hierbij nogmaals een oproep aan mensen
uit Mariaheide (of met Heise roots) die graag wat
zouden willen doen voor het dorp, meld je aan en zet
er samen met ons de schouders onder.

Aanmelden kan via:
penningmeester@singswingmariaheide. nl
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LOKAAL zijn we samen

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig Z0Zgl

LOKAAL zet zich ook in 2023 in voor alle inwoners,
verenigingen en bedrijven van Meierijstad.

Fractie LOKAAL M eierijstad

MËIERIJSTAD
kaal
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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, 5464W Mariaheide.
Telefoon :06-10549038
E-mail adres : heisarchief@ziggo.nl
Facebook : https://www.facebook.com/heisarchief
Website : https://mariaheide.nl/3628/heis-archief

Het kadaster is een prachtig hulpmiddel om de eigenaren van een perceel vanaf 1832 te kunnen achterhalen,

maar soms leiden de gegevens in het kadaster juist tot meer onduidelijkheid. Dat overkwam ons toen we de

geschiedenis van de boerderij met het tegenwoordige adres Torenweg 1 en 1a, waar nu Ardy en Anja

óchepers en hun zoon Stefan en schoondochter Maureen wonen, onderzochten. Aan het eind van de 19e

eeuw wordt iemand als eigenaar opgevoerd, die waarschijnlijk niets met deze boerderij te maken heeft

gehad, maar wel toevallig dezelfde naam heeft als de daadwerkelijke eigenaar in die tijd.

De eerste namen die we aantreffen op het perceelwaarop de boerderij aan de Torenweg staat, zijn die van

Gijsbertus, die ook wel Lambertus werd genoem

Brouwers (1792-1833). Haar familie bezit grond

en een boerderij op Duifhuis met het adres

Duifhuis 11. Deze boerderij kunnen we ook op de

kadasterkaart uit 1 832 terugvinden'

Hiernaast: de kadasterkaart van 1832 met bii de

pijt de boerderii van de familie Brouwers.

ln 1827 verdelen Hendrina Brouwers en haar

broer Adriaan Peter Brouwers (1785-1846) de

erfenis van hun ouders Peter Brouwers en Anna

Maria Willems. Adriaan komt de grond en de

boerderij op Duifhuis toe, waar Hendrina en haar

man wonen. Hendrina erft percelen grond in

Veghelen nog één perceel grond op Duifhuis' Ze

verhuist vervolgens met haar man naar de

Bitswijk in Uden. ln 1829 verkoopt Hendrina haar

grond op Duifhuis aan haar broer Adriaan.

Na de dood van Adriaan verkoopt zijn weduwe

d, van Gemert (1773-1837). Hij is getrouwd met Hendrina

Wilhelmina van Ham (1780-18S3) het huis en de grond in 1851 aan haar dochter Petronella (1818-1877).Zi

is getrouwd met Hendricus van der Velden (1811-1884), Na twee jaar verkopen die de boerderij weer door

aai Hendrikus (1 gZ4-1872) en Antonetta (1815-1864) Verputten; zelf gaan ze dan op de Hoogstraat wonen.

Even een uitstapje naar de Hoogstraat: Hendricus en Petronella van der Velden bouwen daar een boerderij.

Het is de boerderij met het tegenwoordige adres Derptweg 34 in Uden, waar honderd.jaar later, in de jaren

zeventig van de twintigste êêuw; ,Hub en Pia Sommers en hun kinderen wonen.

Als docÉter Hendrica overliiàt nii de gêboor,te van haar eerste kind in 1876:en een iaal later ook Petronella

sterft, verkoopt Hendricus van der Velden,dat huis.aan zijn sëhoonzoon'Antonius f_anfirs 
(1846í929), die

achtergebleven is met zijn zoontje Johannes. Antonius Kanters hertrouwt later rnet Martina Dortmans (1879-

1g17). Hendricusvan derVelden zal ook opnieuwtrouwen, nu metAnna Statia Dobbelsteen (1833-1885)

uit Nieuwkuijk.

Aanvankelijk zijn Hendrikus en Antonetta Verputten in hun ouderlijk huis op Duifhuis 14 blijven wonen na het

overlijden van hun ouders. Antonetta is in 1838 getrouwd met Evert Verhoeven. Zt1 krijgen vijf kinderen, hun

oudsie zoontje wordt niet ouder dan 14 maanden. Als Evert Verhoeven in 1849 overlijdt, hertrouwt Antonetta

met Hendricus van der Sanden (1824-1862) en krijgt met hem nog drie kinderen.

À
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ln juni 1853 vindt een verdeling plaats tussen de Verputtens, omdat ze allebei trouwen. Hendrikus blijft met
zijn vrouw Johanna Geertrui van Dijk in het ouderlijk huis op Duifhuis 14 wonen. Antonetta verkast met haar
tweede man en de kinderen uit haar eerste huwelijk naar Duifhuis 1 1. Het huis dus dat zij en haar broer van
Hendricus en Petronella van der Velden hebben gekocht.

Als Antonetta in 1864 overlijdt vindt er opnieuw een verdeling plaats en worden Martinus Verhoeven en
Johanna Verhoeven (zoon en dochter van Antonetta Verputten en Evert Verhoeven) samen eigenaar van
het huis. Uiteindelijkwordt Martinus Verhoeven (1840-1914) de enige eigenaar. Martinus is getrouwd met

Catharina van de Wetering (1847-
1905). Hun huwelijk blijft
kindedoos. Wel trekt in 1889 een
broer van Catharina, Leonardus,
met zijn twee zonen Johannes en
Petrus bij hen in. Leonardus
(1842-1894) is weduwnaar van
Anna Maria van Duijnhoven. Ze
hebben zeven kinderen gekregen,
waarvan er vijf dood geboren zijn.
Als Leonardus sterft, blijft zijn
zoon Johannes bij zijn oom en
tante inwonen. De andere zoon
Petrus woont dan al in Nistelrode,
waar hijwerkt als boerenknecht.

Hiernaast: een foto van de familie
Van de Wetering.

Johannes (Hannes) van de Wetering (1877-1957) wordt, nadat Martinus Verhoeven is overleden, de
volgende eigenaar van de woning en de grond. Zijn tante, Catharina Verhoeven-van de Wetering, verhuist
na enkele jaren naar het bejaardenpension van de Franciscanessen in Volkel waar zrlin 1922 overlijdt,

Hannes van de Wetering trouwt in 1920 met Wilhelmina Langenhuizen (1888-1944) uit Schijndel. Hannes
en Mina krijgen zeven kinderen, waarvan er twee dood geboren worden.

ln 1946 trouwen Petrus (Piet)
Schepers (1916-1986) zoon van
Hannes Schepers van Duifhuis en
Everdina (Dina) van Stiphout
(1920-2003) uit Eerde.
In eerste instantie huren ze een
boerderijtje in Eerde, waar Piet
ook de 'rómkar' rijdt, maar ze
keren in 1953 terug naar Duifhuis.
Ze kopen dan de boerderij van
Hannes van de Wetering, die in
delen wordt verbouwd en
gemoderniseerd. Hannes van de
Wetering, wiens vrouw al is
overleden, verhuist naar de
overkant, naar de noodwoning
van de familie Van de Voort.

Piet en Dina krijgen negen
kinderen.

Hierboven: het gezín van Piet en Dtna Schepers: achterste rij: Jan, Hans en Henk. Middelste rii: Piet,

Pieter, Adriaan, Marietje en Dina. Vooraan: Riek, Ferry en Ardy.



Als de kinderen van Piet SchePers
volwassen zijn en in het bedrijf willen werken,
gaat Piet loonwerk erbij doen. Zijn zonen
gaan melk ophalen bij de boeren en

veevoeder afleveren. Twee zonen, Henk en

Ardy, nemen het loonbedrijf over als Piet ziek
wordt en overlijdt. Moeder Dina blijft dan nog

in de boerderij wonen. ln 1987 wordt het

achterhuis verbouwd en gaat Dina daar
wonen totdat zii verhuist naar het

bejaardenhuis. Zoon Ardy is in 1985 met Anja
van Zutphen getrouwd en zij gaan na de

verbouwing in het voorhuis wonen. Ardy, die

aanvankelijk met zijn broer Henk (overleden

in 2022) het loonbedrijf voortzet, richt zich
later op het mesttransPort.

Hiernaast: een luchtfoto van de boerderii en
het bedrijf in de jaren 80.

Piet Schepers heeft een gemengd

bedrijf en haalt bij de boeren eieren
op. Die worden bij Jan Dobbelsteen
gesorteerd voor de eiermijn in

Roermond. Daarnaast heeft Piet een

varkensbeer, waar veel boeren met
hun vruchtbare zeugen naar toe
komen. Soms blijft een zeug enkele
dagen logeren, waarvoor de
eigenaar dan extra voergeld betaalt.
Grard van Os houdt voor alle boeren
van Mariaheide de administratie bij

van de activiteiten van de

verschillende varkensberen zodat er
geen inteelt kan ontstaan.
Hiernaast: Piet en Jan SchePers oP

de combine.

ln 2013 vindt een
grondige verbouwing
van de boerderij
plaats en gaat
Stefan, de zoon van
Ardy en Anja met zijn
vriendin Maureen van
Zutphen in het
achterhuis wonen.
Stefan heeft zich
gespecialiseerd in

het onderhoud van
vrachtwagens.

Hiernaast: de ge-
sp/rïsÍe boerderii aan
de Torenweg 1-1a in
2023.
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KLEURWEDSTRIJD t/m qroep 4

SARNA\z ALM ARTAHETDÊ

Naam:

Leeftijd:
Groep:

PRUSUITREIKING IS OP MAANDAG 20 FEBRUARITUDENS HET KINDERMATINEE IN D'N BROUWER

CÀFÉ . ZÁAL . BITJAFï . DAftT

U'I.I HRTIUWER
IltirflIinrfifln

lnleveren kleurplaat bij D'n Brouwer in de brievenbus voor woensdag 15 februari



Yan der Zanden
Groenproiecten

Voor al uw:
- Tuinaanleg
- Tuinonderhoud
- Tuinadvies

Van der Tanden Croenproiecten
Riny van der Zanden
0ó-51288437
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Iedere zaterdag open
10:00 tot 17:00

Of op afspraak BLffiZil
wrnv,bloezm.nl
rnfo@bloezm.nl
06-20061696
Eikenwal 14,

Mariaheide

Workshops Bruidsbloemen Rouwbloemen
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13'

BREEUWER
alumi nium kozijnsYstemen

04]3 2ó13$2 I vrrww.breeuw*rueien.ni"

JASPER VISSERS

PC/Laptop herinstallatie's

Systeem op maat

Upgraden oude computer

$oftware heri nstalleren

Website op maat

Hosting

Verloren bestanden terughalen

Virus verwijderen

Neem contact op via: 06 52 38 20 88

of bezoek onze website op wwwjaspervissers.nl

\ k-*,,'{ï
t Klavertj e

Tussen Veghel en Uden, midden in
het groen, is een Plek sPeciaal voor
kinderen. Binnen l<unnen ze einde-
loos spelen, lachend van Plezier.
Buiten kunnen ze genieten van de
natuur; lammetjes, een vlinder,
bloemetjes in de wei.
Kinderopvang 'f Klavertje is de naam
van deze plek. Kom gerust eens
langs voor een
kennismaki n gsgesprek !

t:
e
i:

06 247L 9818
info@ki deroovanotkla rtie-nl
ki nderopva n gtklavertje. n I
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PEN CARNAVALS DARTTOERNOO
TOEf,NOO| 20.(N UUR (INSCHRIJFGELD € 5,- =

SPECí,ALE ACTIE: PUL BIER (0,5 LTR) €4,- OF 1% MUNTI

(aPEN VANAF 77.(n.Í?
*** *K'NDERMATINEE**

o.A. RONNTE BALLONNTE n2 TOT Is
6IE FAVOR'EfiE L//EDTE AAN BIJ DE D,T, / UXXEN DANSEN Eru HOSSEN OP HET
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PRIJSUITREIKING IS OP MAANDAG 20 FEBRL]ARITIJDENS HET KINDERMATINEE IN D,N BROUWER

lnleveren kleurplaat bij D'n Brouwer in de brievenbus voor woensdag 15 februari
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Naam:

Leeftijd:
Groep:



Heise biljartkam pioenschappen
n'bandstoten 2023".

Georganiseerd door biliartclub d'n Brak.

De biljartclub d'n Brak organiseert van maandag í3 Um zaterdag
í8 maaÉ 2023 voor de 20ê keer het biljartkampioenschap
'bandstoten" voor Heise deelnemers.
Onder Heise deelnemers wordt in dit verband verstaan alle
inwoners van Mariaheide, evenals de leden van een offïciële Heise biljartclub, ook al zijnzij niet in
Mariaheide woonachtÍg.

Er wordt, evenals vorige jaren, gespeeld volgens het systeem van persoonsgemiddelde in 20 beurten.
Verder worden er Z poulés saméngesteld, A en B, op basis van het te spelen aantal caramboles.
Binnen de twee poules, A en B, worden afhankelijk van het aantal deelnemers, subpoules van vier of vijf
deelnemers geformeerd.
Elke deelnemer speelt in de voorronde drie of vier wedstrijden.
De eerste en tweede geplaatste, na het einde van de voorronde, gaan over naar de eindronde en spelen
op zaterdag 18 maart om het kampioenschap. Hierbij is dan het afualsysteem van toepassing.

Het toernooi wordt aaneengesloten gehouden vanaf maandag 13 Um zaterdag í8 maart.

De speeldata zijn: Voorrondes, maandag í3 Um vriidag {7 maart.
Eindronde, zaterdag í 8 maart, finalewedstrijden.

Erwordt steeds in de avonduren gespeeld vanaf 19.00 uur.
Alleen in de periode 13 Um 16 maart mag men één verhindering opgeven.

Vriidas í7 maart, d-e laatste deq van de voorronde. spelen vriiwel alle deelnemers.

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 per deelnemer.
lnschrijven kan men door invulling van onderstaand inschrijfformulier.
ln d'n Brak zijn ook blanco inschrijfformulieren aanwezig.
De inschrijfformulieren moeten uiterliik {naandag 27 februari ingeleverd zijn in d'n Brak.

Biljartclub d'n Brak
Hans Vogels
MariVogels
Rinus van Helvoirt

Onderstaande strook uÍterliik 27 Íebruari inleveren ín d'n Brak.

I nsch riifform g lier Heise hiliartkam,pioenschappen " bandstoten" 2023"

Naam

Adres

Plaats : Tel. nr.:

wil deelnemen aan de Heise biljartkampioenschappen "bandstoten" 2023.
lkbenvan13Um16maart'savondsbeschikbaarbehoudensop
Maximaal mag één verhinderingsavond opgegeven worden. Onze voorkeur is echter geen verhindedng opgeven.

Daarnaast ben ik op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart's avonds beschikbaar.
Verder is het mij bekend dat ik minimaal í5 minuten vóór g!@wedstrijd aanwezig moet zijn.
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Ericastra at ï7
5464 VR I\{ariaheitde

Tel. t}415-35fl536

Massagepraktijk
€BOLST

Astrid Riikers
A. íilkers@messagepraktijk-debotst'nl
+31{0)6 5195 s084

www. rnássagèpraKijk-debolst. nl
Ê|olstweg 13 I stoê|massage

5464 TC I spótlffiáÊsag€

Mariaheido I kin$iolaping

vandenAkker
autabedrijf Veghel - Helmond

D

DE TUT
r rolluiken
r zonneschermen
. markiezen
r jaloeziên

r vouwgordijnen
. SCreenS

r lamellen
. serre zonweringen
r serrê daken
r plissé gordijnen

r garagê deuren
r horen

ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN

Daandelendennen 3

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

Ook voor al uw
reparaties

Fysiel(Fit
Behandeling na afsPraak
Te1.0413-321747
Ërnail: info@fysiekfit.nl
www.fysiekfit.nl

Manuele therapie FysiotherapÍe Revalidatie FysioÍainífi8
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Cvan de Graaf
fotografie

Bu rgerneester Buskensstraat 1

Gratis parkeren!

Haandagr 10100 - 12130 uur'13130 - 1?$0 usr

Dinsdagr 10100 - 12130 uur - 13:30 - t7$0 uur

Tijdens deze openingstijden kunt u zonder

aÍspraak terecht, u bent van harte welkom.

Geen tiid om tiidens

onze openingstiiden langs te komen?

Bet 0ó-53216r..28

voor het maken van een afsPraak.
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Toerclub Mariaheide - Al 35 jaar, sinds 1988 "Een
gezellige vereniging in Mariaheide met een warm
hart voor de wielersport."

Fietsen voor iedereen
De corona heeft ervoor gezorgd dat het fietsen
immer ongekend populair is in Nederland, en
velen zijn actief aan het fietsen geslagen door
ingegeven beperkingen.
Toerclub Mariaheide wil het mogelijk maken, om
voor iedereen welke het plezier van het Íietsen
heeft ontdekt, te ervaren hoe het is om te fietsen
in een groep met meerdere race-fietsers, en of
fietsen op deze manier voor extra plezier zal
zorgen.

Maak eens kennis met fietsen in een groep
Het is mogelijk om middels een introductie periode
van maximaal 1 maand vrijblijvend kennis te maken
Toerclub Mariaheide en of het samen fietsen in een
groep met vooraf uitgezette toertochten zal
bevallen.
Onder begeleiding van een ervaren wegkapitein en
met een buddy-lid willen we iedere beginnend (of
meer ervaren fietsers) de vaardigheden voor het
veilig kunnen fietsen in een groep laten leren.

Vanaf zondag 26 februari 2023, wordt weer om

th00 vertrokken vanaf het Dobbelsteenplein door
de C-groep, en iedereen is welkom om een of
meerdere keren mee te fietsen. De snelheid van de
groep wordt uiteraard afgestemd op alle fietsers en

onderweg wordt even gestopt om iets te eten
(banaantje) en een kop koffie/thee te nuttigen'
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Geïnteresseerd in onze vereniging en de
wielersport - Laat het ons weten
Mocht je graag kennis maken met de
wielersport en een maand vrijblijvend willen
'kennismaken' dan kun je opnemen met onze
vereniging via info@toerclubmariaheide.nl
Via wrrvw.toerclubmariaheide.nl onze website
kun je alvast een indruk krijgen van de diverse
activiteiten van de vereniging welke in het
afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden.

Namens alle leden en het bestuurvan Toerclub
Mariaheide
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de Biblistheek
Voorleesplezier
voorleesdagen.

met de Nationale

Yan2Sjanuarit/m 4 februari is het weertijd voorde
Nationale Voorleesdagen. Het doel van de
Nationale voorleesdagen is het stimuleren van
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen.
De Bibliotheken Veghel, Schijndel en Sint-
Oedenrode organiseren tijdens de nationale
Voorleesdagen diverse activiteiten voor kinderen
van 2 Um 6 jaar. Het prentenboek van het jaar
Maximiliaan Modderman geeft een feestje staat
centraal tijdens deze activiteiten. Op woensdag25
januarivindt om 10 uur het peuteruurtje plaats in de
Bíbliotheken van Veghel en Schijndel en op vrijdag
27 januari om 9.30 in Sint-Oedenrode. Deelname is
gratis en aanmelden kan via de website

wwur.nobb.nl. Er is een beperkt aantal plekken
beschikbaar.
Daarnaast is er in de Bibliotheek Schijndel een quiz
voor peuters en kleuters. De quiz staat in het teken
van de prentenboeken top 10 en is in de hele
periode van de Nationale Voorleesdagen tijdens
openingstijden te maken. Deelnameformulieren zijn
gratis te verkrijgen bij de balie van de Bibliotheek.
ln de Bibliotheken ligt voor alle kinderen Um 6 jaar
die lid worden van de Bibliotheek een
vingerpoppetje van Maximiliaan Modderman klaar.
Het lidmaatschap van de Bibliotheek is voor
kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis.

$pech v Itfinde
-Maatkleding
"Àangepaste kleding
- ïlerandep- en heustelnrenlt

Marlska van Lieshout
EnieastnaaÉ SEa

5464VR Manlahelde
Tetr OB Ig8tSSTS

Emaih lnfo@specially-made.nl
wwlr.specially-made,nl



Kom naar de OV opstapdag:
lnformatief, gezellig en leuk'

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar toe,
maar doet u dat niet, omdat u het lastig vindt of niet
weet hoe het werkt? De samenwerkende
gemeenten in de regio organiseren hiervoor de OV
OpStapdag. Op deze dag speciaal voor senioren
kunt u op een ontspannen manier gratis (opnieuw)
kennismaken met het openbaar vervoer.

de mïbït#thÊek
ffi,*$*rxr$xta*

Nationale Voorleesdagen 2023 ook van start in
Meier'rjstad!

Van 26 januari tot en met 5 februari vinden de
Nationale Voorleesdagen 2023 plaats. Ook in
gemeente Meierijstad wordt hier aandacht aan
besteed.
Doel van de Nationale Voorleesdagen is het
stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 iaar)
die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen
hebben geleerd. (Voor)lezen is goed voor je
woordenschat, spelling en tekstbegrip. Dit jaarstaat
het boek 'Maximiliaan Modderman geeft een
feestje' van auteur Joukje Akveld en illustrator Jan
Jutte centraal.

Joukje Alcveld
"* ro*,**, Jsn Jutte

EffiXTMIIHÀT}
ETS$SERMÀN
g,oe,frtt e;*w

De Bibliotheken Schijndel, Sint-Oedenrode en
Veghel, organiseren tijdens de Nationale
Voorleesdagen diverse activiteiten voor kinderen
van 2 tot en met 6 iaar. Ook scholen en
kinderopvang besteden aandacht aan de Nationale
Voorleesdagen.
En de burgemeester en wethouders van Meierijstad
gaan op verschillende basisscholen en
kinderopvanglocaties in Meierijstad voorlezen.
"Voorlezen is belangrijk. Je versterkt er het
taalinzicht, de concentratie en de fantasie van het
kind mee. Als gemeente vinden wij taal en lezen
heel erg belangrijk. Samen met onder andere
kinderopvang, scholen en bibliotheken werken we
daarom doorlopend aan het stimuleren van taal."
aldus Johan van Gerwen, wethouder Onderwijs.

Wat kunt u verwachten? Tijdens de OV OpStapDag
krijgt u informatie over het OV in Brabant en
omgeving. Ook krijgt u uitleg hoe reizen met de OV-
chipkaart werkt. De begeleiders zorgen ervoor dat
u veilig en comfortabel aan de verschillende
programma onderdelen kunt deelnemen.
Het programma duurt van 9.00 uur tot ongeveer
12.30 uur en ziet er als volgt uit:
. Ontvangst met koffie en thee
. Plenairgedeelte o Uitleg hedendaagse OVen OV-
chipkaart o Uitleg buurtbus
. Rondleiding in de bus en busrit naar het NS station

'Rondleiding op het NS station
. Busrit terug naar de startlocatie
.Persoonlijk reisadvies en mogelijkheid tot
aanvragen persoonlijke OV-chipkaart

Wanneer? Op deze dagen is de OV OpStapDag bij
u in de buurt:
. Woensdag 25 januari: Cultureel Centrum de Pas
(Heesch)
. Vrijdag 27 januari. Oranjerijk (Uden)
. Maandag 30 januari: De Schakel (Schijndel)
. Dinsdag 31 januari: De Hille (Oss)

'Woensdag 1 februari: Nia Domo (Boekel)

Meld u aan!
U kunt zich aanmelden door te bellen naar 076 -
513 66 77 (bereikbaar van maandag Um vr'tjdag
tussen 9.00 en 12.30 uur).
Let op: op piekmomenten kan het zijn dat u het
nogmaals moet proberen, wij vragen hiervoor uw
begrip. Deelname aan de OV OpStapDag is gratis
en gaat op volgorde van aanmelding. Er is plaats
voor maximaal2S deelnemers per dag. Wacht dus
niet te lang met aanmelden.



iqq rq hti u iteiten ho len der
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 activitelten in Mariaheide is, ledereen die iets wil organiseren heeft dan een

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

S,v.p. de gegevens inleveren op het redactie-adres van de Heise Krant.
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Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak.
Wandeling van af D'n Brouwer.
Live muziek Brouw PoP & Co.
BijOns Keezen.
Live muziek The Locomotions bij D'n Brouwer (uit verkocht).
Rikken SCMH.
lers sessie avond bij D'n Brouwer.
BijOns algemene ledenvergadering.
Wandeling van af D'n Brouwer.
Goede doelen week.
Rikken/biljarten heel Mariaheide in D'n Brak-
live muziek The Rocking Sixties bij D'n Brouwer.
BijOns Keezen
Smartlappen middag Wellie bij D'n Brouwer.
Rikken SCMH.
BijOns ontspanningsavond.
Live muziek Pennylane project bij D'n Brouwer.
lers sessie avond bii D'n Brouwer.
BijOns dag van bewegen.
Rock am Ringoven oP BeÉjes Wtj.
Wandeling van af D'n Brouwer.
BijOns Keezen.
Kennis.
Biercantus bij D'n Brouwer.
tive muziek Zoetkees de Kofferband bij D'n Brouwer.
Live muziek StillWorking bij D'n Brouwer.
Matinee bij D.n Brouwer.
lers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling Geheid Goed (1ê pinksterdag).
tive muziek The Rocking Sixties (2e pinksterdag) bij D'n Brouwer.
lers sessie avond bii D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
Gekko's beachvoetvolley toemooi.
Gekko's beachvolleybal toernooi.
Gekko's Beach tennis toemooi.
lers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
Oldtimenit Bromvliegers.
lers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
BijOns Jeu de boules.
lers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
BijOns vrijwilligersavond.
lers sessie avond bij D'n Brouwer.

3
5
10
16
19
20
24
29
2
3Um9
7
10
13
16
17
19
22
28
5
o
7
11

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
juni
juli
juli
juli
juli
juli
augusfus
augustus
augustus
september
september
september
oktober
oktober
oktober

12
13
14
15
26
28
29
30
2
7
I
I
28
6
20
25
3
16
29
1

4
27
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Ma
Wo
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Di
Wo
Do
Vrij
Vnj
Vrij
7a
7À
7a
7a
Za
7Á
7À
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Ma
Ma
Di
Di
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Wo
Do
Vr
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Ma

5
15
22
24
3
16
20

2leb
3 feb
3 feb
4 feb
5 feb
5 feb
5 feb
6 feb
I feb
9 feb
12 feb
12feb
13 feb
14 feb
15 feb
16 feb
17 íeb
17 Íeb
17 feb
18 feb
18 feb
18 feb
18 feb
18 feb
18 feb
18 feb
19 feb
19 feb
í9 feb

25 jan
26 jan
27 ian
1a iaa
-t ,s..
28 jan
28 ian
29 jan
19 jan

19.30 uur
19.30 uur
'!9.00 uur
19.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
15.15 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
13.00 uur
09.00 uur
12.30 uur
14.30 uur
í9.30 uur
20.ff) uur
19.30 uur
13.30 uur
14.30 uur
20.30 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
10.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
08.30 uur
13.00 uur
13.30 uur
15.00 uur
19.fi) uur
19.30 uur
20.30 uur
12.00 uur
14.00 uur

School
Krikkelstal
Krikkelstal
Noordkade
Krikkelstal
Mariaheide
Sportpark
Milt
D'n Brak
D'n Brak
Noordkade
D'n Brouwer
D'n Brouwer
Zwijssen
Sportpark
D'n Brak
D'n Brak
D'n Brak
Schijndel
Milsbeek
D'Brak
Mariaheide
Dh Brak
Kantine
Krikkelstal
Kríkkelstal
D'n Brouwer
Mariaheide
Mariaheide
Veghel
D'n Brouwer
Kerk
D'n Brouwer
Krikkelstal
D'n Brouwer
Veghel
D'n Brouwer
D'n Brouwer
Krikkelstal
D'n Brouwer
Mariaheide
D'n Brouwer
Dobbelsteenplein
D'n Brouwer
D'n brak
D'n Brouwer
Mariaheide

Open dag Maria ter heide school
Bonte Avond zaal open 18.45 u

Bonte Avond zaal open 18.45 u
Nacht van de Noordkade
Bonte avond zaal open 18.45 u
Heise Krant verschiining
SCMH 1-voetbal- Cito 1

JES/klick'151- SCMH 1 Korfbal
Jaarvergadering Geheid goed
Rikker/biljarten heel Mariaheide
Luister café Annie MG Schmidt
Jeugdprins(es) receptie
Wandeling
SCMH 1 korfbal- Bladella 1

SCMH 1 voetbal- NLC'03 1

lnloopspreekuur Dorporaad
Artiestenavond Bonte Avond
BijOns Keezen
VMS'21 1- SCMH1 Korbal
SV Milsbeek 1 - SCMH 1 voetbal
Ledenvergadering CS Heikrikkels
Heise Krant inleveren
Kaarten/ Biliarten Goordonk
Camavalsbal
Schoolcarnaval
50+ Bal
open Carnavals Dartstoemooi
Oud Papier Actie
Ziekenbezoek
Jeugd optocht
Kinderdisco
Camavalsmis
Country Linedance Avond
Zaterdagavondbal
HeikrÍld<els On Tour
Optoctrt
Afterparty
Carnavalsmatinee
Biercantus
Open Fun Dartstoernooi
Finaal Theatraal (OPtocht)
The Rocking Sixties
Krikkelverbranding
Haringhappen
Ledenvergadering Toerclub
lerse sessie avond
Heise Krant Verschijning
TCM eerste toertocht
Rikken SCMH
Vervolg jaarkalender
Wandeling van af D'n Brouwer.
BijOns ontspanningsavond.
BijOns a lgemene ledenvergadering.
lers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
MoMfest
BiiOns kerstviering.

20 feb
20 feb
2OÍeb
21leb
21leb
21teb
22Íeb
23 feb
24íeb
25 feb
26 tub
27 teb

10.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.11 uur
14.30 uur
19.00 uur
20.30 uur
20.30 uur

12.00 uur
09.00 uur
19.30 uur

november
november
november
november
deember
december
december

Kantine


