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Van de redactietafel
Na twee jaar gingen alle remmen los en konden we
weer "An de gang", zoals prins Tijn en prinses Bianca
graag zagen. Maar karnaval is weer voorbij en
hopelijk kan men nagenieten met een glimlach op het
gezicht, maar misschien ook met pijn aan de voetjes,
schorre stemmen en piepjes in de oren.
Of heeft men genoten van een wintervakantie.
Wellicht zijn sommige ook gewoon aan het werk
geweest en hebben ze alles aan hun neus voorbij
laten gaan.
Hoe dan ook de hleise krant is weer in elkaar gezet.
Natuurlijk zijn er onze maandelijkse rubrieken zoals
SCMH, Hels archief, KBO, Parochie-actualiteiten en
Dorpsraad weer met hun nieuwsberichten, maar ook
een terugblik op de goed bezochte bonte avonden.
Wandelen is erg populair geworden, meer info vind je
in deze krant. En belangrijk een oproep van stichting
Dorpshuis voor een nieuwe beheerder. Veel
leesplezier.
Namens de redactie, Riny van den Hurk

Inleverdatum volgende uitgave: 14 maart 2023
Verschijningsdatum: 25 maart 2023

Dankbetuiging
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het
medeleven en vele kaarten bij het overlijden van mijn
man, ons pap en trotse opa Harrie van Os
Familie van Os

Dankbetuiging
Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn liefdevolle man,
onze altijd betrokken pap en trotse blije bompa
Eugene Marie Joseph Janss
Geboren 3 april 1937 te Maastricht en overleden 19
januari 2023 te Mariaheide In besloten familiekring
hebben we Eugene begeleid naar zijn laatste
rustplaats

Familie Janss-Wijffels
Drie huizen 12
5464 RA Mariaheide

Bedankt!!!
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de
vele goede wensen, kaarten en bloemen tijdens mijn
operaties en de herstelperiode daarna, het heeft mij,
en ook Ans natuurlijk, veel goed gedaan.

Anton van der hall

Dankbetuiging
Bedankt voor de overweldigende belangstelling en
het medeleven na het overlijden van ons mam en
lieve (overgroot) oma An Kanters
Het doet ons goed te weten dat wij niet de enige zijn
die haar zullen missen.

Familie Kanters
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Melding of klacht doorgeven aan
Servicedesk gemeente Meierijstad;
tel; 14 0413 {09:00-17;00uyr} of
via www.meleHtstad.nl of

viaMin^smQtê3pp
Bij spoed; stortngsdienst 0413 350363
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Stuur uw mail naar

Heise_krant@hotmail.com

Redactie:
Anton van der Hall
Riny vanden Hurk

Maria Braam
Wim van Lieshout
Willem van Hoof

Mariëtte Hijl

Redactieadres en
klachtenbezorging

Wim van Lieshout
Ericastraat 35a
5464TR Mariaheide
0413 342852

Advertenties en
abonnementen

Willem van Hoof
06 47042860
wavanhoof@ziggo.nl

Rekeningnummer NL14 RABO 01319073 87
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07:04 uur

2730 gram

Q-1
Joris en Anneke

Meester Schendelerstraat 2\
5464 RD Veghel

0633922339 ü) / 0613090959 (A)

Wandeling Geheid Goed
Op zondag 28 mei 2023 vindt de wandeling van
buurtvereniging Geheid Goed weer plaats.
De ailereerste voorbereidingen zijn alweer van start
gegaan en met veel enthousiasme worden er weer
mooie tochten uitgezet.
De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5-10-
20-30-40 km,
De tochten zullen starten en eindigen bij Café D'n
Brouwer in Mariaheide.
Op naar een mooie dag met veel fanatieke en
recreatieve wandelaars.

Verhuisbericht
Janske Adriaans-Rovers is verhuisd van de Pastoor
van Haarentstraat 20 naar de Simeonshof in Erp.
Hoewel ze Mariaheide mist, heeft ze het in Erp naar
haar zin. Ze heeft daar een mooi appartement, en
kan er bezoek ontvangen.

Wees welkom op:
Simeonshof 1 / appartement 23
5469CK Erp
Het telefoonnummer van Janske is: 0658990667

Rectificatie
datum kampioenschap Bandstoten 2023

In de laatste Helse krant staat de uitnodiging om
deel te nemen aan het
kampioenschap bandstoten, gepland van 13 üm 18
maart. Echter door een
miscommunicatie is dit bij D'n Brak een week later,
van 20 t/m 25 maart, ingepland.
Daarom zijn wij genoodzaakt het toernooi ook een
week op te schuiven.

Dus : Kampioenschap bandstoten 2023 van
20 üm 25 maart.
Graag opgeven bij Mlari Vogels.



*^y

v
iï'SK ^t

l:'BS ^'I-SIB..
••^9f:

^.a.»,,
T

*^y»

Joop Walk

04.58u ] 3260 gr 4 cm<

of

è ss-ww

*"

¥
^

Robin, Mees & Rosa
Veldoven 29

5464WPVeghel

BOUWE
VLOER S RAAMDECOR

hrich+ers sinds 1<90<9 -I

woons-Peer op m^<a+
\oor püir+icutler en kTedrij-P

Q Oudestraat 6 • 5469 GG KELDONK

info@bouwevloerenraamdecor.nl

www.bouwevloerenraamdecor.nl tri 0413 213402

oplossing puzzel

Quizfilippine
1 Zilvervloot, 2 punniken, 3 nooit,
4 Haagse Harry, 5 Teylers Museum,
6 bevestigen, 7 Dance Valley, 8 Efteling,
9 Blijf bij mij, 10 Leonie, 11 knechten,
12 De lift, 13 De Weerribben, 14 smaak,
15 Domtoren, 16 Zij gelooft in mij,
17 Almelo, 18 Roxeanne, 19 stier,
20 Papegaaitje, 21 Goossen, 22 Gertjan,
23Ajax Cape Town,
24 Waddeneilanden, 25 tweeduizend,
26 schorseneren, 27 tante

Een heel fijn kerstfeest gewenst.



TO. MARtAMEIDE

^AAR

Ï988-20Z3

Toerclub Mariaheide - Iedereen is welkom !

Vanaf de eerste zondag in Maart zal de toerclub in
Mariahejde weer beginnen met fietsen, middels
vooraf geplande ritten op de wielrenfiets. Onder
vakkundige begeleiding van een of meerdere
wegkapiteins wordt in een groep een toertocht
gemaakt door het Brabantse, Limburgse en
Gelderse landschap.

Maak vrijblijvend kennis met de wielersport
We willen het voor alle fietsende geïnteresseerde
de mogelijk bieden om vrijblijvend kennis te maken
met de wielersport, waarbij gezelligheid en 'Samen
Uit - Samen Thuis' het motto is van onze
vereniging.
Vele leden doen het gedurende de wintermaanden
het rustiger aan op de wielrenfiets, en er wordt dan
ook in de eerste weken allereerst rustig gewerkt
aan het opbouwen van conditie en fiets souplesse
(het zitten op een klein zadeltje kan soms pijnlijk
zijn).

Fiets mee op zondag
We denken dat de start van het 35e wielerseizoen
een optimale gelegenheid is voor nieuw
geïnteresseerden om kennis te maken met de
wielersport en te kunnen ervaren hoe het is om mee
te fietsen in een groep.
We willen op de volgende zondagen het dan ook
mogelijk maken om mee te fietsen tijdens onze
introductie ritten.

12 maart - Toertocht naar Gewande (62 of
72km)
19 maart - Toertocht naar Niftrik / Heumen
(65 of 78km)
26 maart - Toertocht naar Siberië (66 of
84km)
2 april - Toertocht naar Haghorst (75 of
89km)
9 april (1e paasdag) - Toertocht naar
Alverna / Sint Walrick (75 of 89km)

Er wordt mee gefietst met een van de groepen,
waarbij de afstand en snelheid afgestemd zal zijn
op conditie en fiets ervaring. De start is op al deze
zondagen is om 9h00 op het Dobbelsteenplein, een
gevulde bidon en een banaantje is voldoende en
voor koffie/thee tijdens de pauze wordt gezorgd.
Opgave aan deze tochten is noodzakelijk, zodat wij
als vereniging ervoor kunnen zorgen dat je net als
onze leden ook als gastrijder verzekerd voor de
deelname aan deze ritten.

•

Mocht je meer willen weten dan kun je een kijkje
nemen op onze website
www.toerclubmariaheide.nl en bij verdere vragen
en/of interesse voor het meedoen aan deze
toertochten een mailtje met naam / telefoonnummer
te sturen aan info@toerclubmariaheide.nl
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5467 DS Veghel
T:0646077758
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KOKENil BADEN.

GE^IIET^N.
^ Hoge betroktenhisd, persoon l(k v Pratosche cfilcssingEn: van demontage

ccfiiact met de cfldememer enah'oeren tottKhnischeen
./'Aliijd •:-én aanspreekpunt boihvkijn'frge aanpBSiingen
<'• Superieur vakmansïhap. ^Prectiugasscflimentvloer- enwandtegels

Van persaanli;!; ontrt'erp tot montage / 3D ontwerpvan de keuken ot badtamer
^ Onticrgd, vanaf het begin geweten

"Wij helpen u graag met ean a'sa^^w
adv tes op maat."

Iw van der Wijst, Of aniio Kerens wn der Wijst
VIuctitoard 39 Uden, r.: 0^13-261093, yondioii/wSen f<«.>.-

Etend dsaler van; yagaaf |;|IT!B!!

•vraag naardemamaardEn



DEESDOORN

STAL DE ESDOORN

STALLING
DRESSUUR/AFRICHTINGSSTAL

FOKKERIJ

STAL DE ESDOORN BV
Goordonksedijk 4

5464 TE Mariaheide. Nederland
Telefoon/fax+31 (0)413363599
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Jabro bouw bv
Du.rfl'iutzerweg 3 a

5406 TB Uden
Tel 0413-3103] 5

www.jabroboöw.u!
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Past. v. Haarenstraat 21 5464 VD Mariaheide
Telefoon 0413 - 310501 E. ans.hali@anthall.nl

Natuurlijkbetrokken

Barbarahoeve 21 T: 0413 - 28o 249
54&3 LA Veghel www.Leendersmakelaardij.nl
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KBO Mariaheide
BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN

Agenda voor de maand maart.

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.nl)

Leden:
Pieter van den Berg
Thea Hermes
Joep Vanthoor

Ouderen advies
Frans Mikkers (06-29974997)

Nieuwe leden
Geen

Kienen
Op 7 maart 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 16 maart 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 13 april en 11 mei.

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 29 maart vindt de algemene
ledenvergadering plaats in ons dorpshuis D'n
Brak. Aanvang van deze avond is om 19.30 uur.
Medio maart zal de agenda met bijbehorende
stukken worden verzonden.

Ontspanningsavond
Op woensdag 19 april staat er een
ontspanningsavond in ons dorpshuis D'n Brak met
aanvang 19.30 uur op de planning.
Noteer deze datum,

Uden:
Eigen Herd
Rooijsestraat 32
5401 AT Uden

Het Alzheimercafé
In Veghel op 21 maart:

Veghel:
PieterBreugelHuis
Middegaal 25
5461 XB Veghel

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

Activiteiten voor mensen met dementie
Ook iemand met geheugenprobtemen wil
waardevol zijn, actief blijven en plezier beleven.
Bezigheden geven afleiding en ontspanning,
alleen of samen met mantelzorger(s). Deelnemers
van een aantal activiteiten komen vertellen over
hun ervaringen en hopen u enthousiast te maken.
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Laatste meedenkronde voor opwekken van duurzame energie in Meierijstad

Meierijstad werkt aan beleid voor het opwekken van duurzame energie, met bijvoorbeeld
zonneparken op land. In dit beleid staat straks hoe dat eruit moet zien en hoe inwoners
kunnen meedoen in nieuwe initiatieven. Op 25 mei aanstaande bespreekt de Gemeenteraad
dit beleid. Tot die tijd kunnen inwoners nog op verschillende manieren meedenken.

Meepraten over wat in beleid moet komen te staan
In februari en maart zijn er verschillende manieren waarop inwoners kunnen meepraten:

Digitale informatieavond - dinsdag 28 februari
Voor iedereen die meer wil weten over de (on)mogelijkheden van waterstof, biogas, windmolens en
zonneparken in Meierijstad is er een digitale informatiebijeenkomst op 28 februari. Voorwaarden
voor het opwekken van duurzame energie komen in het nieuwe beleid. In de bijeenkomst licht de
gemeente toe hoe dit beleid tot stand komt en wat de belangrijkste onderdelen zijn. Er is ruimte om
vragen te stellen over duurzame energie. En inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden.

DesjgiLChallenae Zon voor 18-35 jariaen - van 27 februari tot en met 15 maart
Deelnemers denken vanuit huis mee hoe zonneparken er in Meierijstad uitzien. De Design
Challenge Zon bestaat uit drie onderdelen die deelnemers deels zelf kunnen inplannen: Het begint
met opdrachten die deelnemers thuis kunnen maken. Daarna is er een digitale groepssessie om
gedachten en ideeën met elkaar uit te wisselen. De afsluiting is een avondbijeenkomst op
woensdag 15 maart waar alle deelnemers elkaar ontmoeten en de uitkomsten besproken worden.

Inwonerspanel - zaterdaq 11 maart
In élke straat in de gemeente valt op vier adressen een uitnodiging voor deelname aan het
inwonerspanel in de brievenbus. Zo kan het panel bestaan uit een gemengde groep deelnemers uit
alle hoeken van Meierijstad, Andere geïnteresseerde inwoners kunnen ook aangeven dat ze mee
willen doen; mocht er nog ruimte zijn, dan kunnen zij nog aansluiten.

In de ochtend zijn er workshops en geven experts meer informatie over duurzame energie. Het
inwonerspanel bespreekt waar en hoe zij ruimte zien voor zonneparken. Vragen die aan bod zullen
komen zijn: Moeten de zonneparken bij elkaar liggen, of juist verspreid? En moeten de
zonneparken gecombineerd worden met ruimte voor planten of dieren of is de ruimte alleen voor
zonnepanelen?

^^^^^1^^
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Stichtin^^^
Dörpshyis

Nieuwe beheerder Dorpshuis D'n Brak gezocht

Onze beheerder Piet van 't Westeinde heeft het
bestuur te kennen gegeven dat hij eind van dit jaar
zijn taken als beheerder van d'n Brak wil gaan
neerleggen.
Piet doet dit al meer dan 15 jaar met veel overgave
en inzet, maar gezien zijn leeftijd vindt Piet dat het
tijd wordt om te gaan stoppen, iets wat het bestuur
volledig begrijpt.
Wij zijn Piet heel veel dank verschuldigd voor de
manier waarop hij de rol van beheerder heeft
ingevuld gedurende de afgelopen 15 jaar.

Dit betekent dat wij op zoek zijn naar iemand die
deze rol/functie wil gaan overnemen per eind 2023.
De taken die bij de rol/functie van beheerder horen
zijn de volgende:
1) Direct aanspreekpunt voor alle zaken die

betrekking hebben op D'n Brak.
2) Het maken van afspraken voor de verhuur

van de ruimtes binnen ons Dorpsgebouw.
3) Het maken van de planning voor de inzet

van onze medewerkers.
4) Het doen van inkopen (Brouwerij, Sligro etc
5) Het invullen en beveiligen van het

kasbeheer.
6) Het verlenen van hand en spandiensten

voor het gereed maken van de verhuurde
ruimtes.

7) Het coördineren van de schoonmaak-
werkzaamheden

8) Het technische beheer v.w.b. elektra ,
verwarming, koeling, water, alarm-
installatie, internet etc

9) Contact persoon naar de gemeente toe voor
alles wat het gebouw en de
groenvoorziening aangaat.

10) Bijwonen van de maandelijkse
vergaderingen van het bestuur.

11) Bijwonen van de medewerkers
bijeenkomsten.

12) Het afstemmen van allerlei zaken met het
bestuur, daar waar nodig en aan de orde.

E.e.a. is een uitgebreid taken pakket , wat een
ureninvulling vraagt van circa 15 per week ( m.u.v.
vakantie periodes).
Desondanks blijft het ( semi ) vrijwilligers werk ,
waar uiteraard wel een vrijwilligers vergoeding
tegenover staat.

Wij hopen iemand te kunnen vinden die het hele
takenpakket overneemt, maar we zullen kijken aan
de hand van de readies hoe hier mee om te gaan.
Het behoeft uiteraard weinig betoog te
benadrukken dat de beheerdersrol van wezenlijk
belang is voor het goed functioneren van ons
Dorpshuis.

Bij deze wil ik een oproep doen aan eenieder
binnen ons dorp die interesse heeft in deze
rol/functie , om contact met mij op te nemen.
Hiervoor bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur,
Joost Helsen, Voorzitter
Tel: 06 -15499594 of via mail:
joost.helsen@home.nl

Speoa fttedey
• Naatkieding
-Aaogepasée l<ie<iing
- VepaFtder- en herstelweplt

iVlapiska van Lieshout
ËPicastraat 35a

54e4Vfi Mapiaheide
Teh 06 12815378

Emaiis info@speciaily-made.ni
www.speciaJty-rnade. nl

Oud papieractie Mariaheide
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat het
oud papier al op vrijdag en soms al op donderdag
buiten aan de straat gezet wordt terwijl de oud
papieractie op de derde zaterdag van de maand om
8.30 uur begint.
Regelmatig komt het daarom voor dat het papier
wegwaait omdat het niet verpakt is, dozen die uit
elkaar vallen vanwege de regen of dat personen het
leuk vinden om het papier op de weg te gooien,
zoals 18 februari weer het geval was.
Gemeente Veghel verplicht ons om aan U te melden
dat het oud papier goed verpakt zit of gebundeld is
en om het op de derde zaterdag van de maand
vanaf 8.00 uur aan de weg te zetten.
Daarom vragen wij U vriendelijk uw medewerking
om Mariaheide netjes en schoon te houden en
willen U bij voorbaat hartelijk bedanken.

PMD zakken
Vanaf heden zijn de PMD-zakken (plastic zakken)
verkrijgbaar bij café D'n Brouwer. Je kan ze komen
halen in het café (1 rol per persoon).
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actualiteiten uit de parochie
Voor parochiële zaken kunt u bellen naar tel 363415

Vieringen tot en met 26 maart 2023
Zondag 26 februari:
Zondag 5 maart om 10:30 uur:

Zondag 12 maart:
Zondag 19 maart om 10:30 uur:

Zondag 26 maart:

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.
Noud Aarts, Grard en Mien van Hoof
Geen viering
H. Mis met pater Holterman
mmv St Ceciliakoor
Wij gedenken: Leonard en Jans Bekkers- Kanters, Nelly
van Doorn- Klaassen, Cor en Marietje Brugmans vw.
sterfdag en verf., jgt. G ra rd van der Velden vw. verj.
Dorus en Mieke van der Velden en overleden familie.
Geen viering

Zie voor de laatste aanpassingen: www.mariaheide.nl/parochie

Franciscusparochie, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad Mariaheide
Pastoor van Haarenstraat 38, 5464 VG Mariaheide
Tel 363415; email: mariaheide@franciscusparochiemeierijstad.nl
Bankrekeningnummer: NL17 RABO 0131 9010 28
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Overleden
4 februari: An Kanters- van de Wijdeven
5 februari: hlarrie van Os

Concert: vocaal ensemble "Kleurrijk"
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Op zondag 26 februari om 14.00 uur geeft vocaal
ensemble "Kleurrijk" een sprankelend concert in de
kerk in Mariaheide.
Na hun druk bezochte kerstconcert is het nu tijd voor
wereldlijk repertoire.
"Kleurrijk" bestaat uit de drie Veghelse sopranen
Anna-Maria van de Laar, Anne-Mieke Post-Smetsers
en Marina Cornelissen-Raijmakers.
Zij worden begeleid door pianiste Anny Smith-
Setiawan en harpiste Annelies Bremmers, die ook
een prachtige solo voor haar rekening neemt.
Iedereen is van harte welkom op het kleurrijke,
gevarieerde concert, dat gratis toegankelijk is en
ongeveer anderhalf uur duurt.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad - Mariaheide
Maandagavond 13 Maart om 19.30 UUr organiseert LOKAAL Melerijstad een
openbare bijeenkomst in Dorpshuis D'n Brak.

Graag wil LOKAAL in gesprek gaan met de inwoners en verenigingen over actuele onderwerpen die
leven binnen Mariaheide.

Woningbouw voor starters en senioren - Toekomst van de kerk - Openbare inrichting

(Pastoor van Haarenstraat) zijn enkele onderwerpen welke besproken kunnen worden.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om andere belangrijke zaken te bespreken.
"LOKAAL zijn we samen".

Voor vragen kun je contact opnemen met Wern van Asseldonk 06-22558690.

Zuid-Willemsvaart - tot industrieel erfgoed
en maritiem cultureel landschap? En wat is
de sociaal-maatschappelijke, economische

Lees Lokaal: Domien van der Meijden
over 'Twee kanalen vol verhalen: 200
jaar Zuid-Willemsvaart en bijna 10 jaar
Maximakanaal'

Schrijvers een podium bieden die uit
Meierijstad komen óf die over Meierijstad
schrijven. Dat is de insteek van de nieuwe
lezingenreeks Lees Lokaal, van Bibliotheek
Meierijstad. In Lees Lokaal maken
inwoners van Meierijstad kennis met
schrijvers die misschien wel hun buren zijn.
En met boeken van eigen bodem. Cultuur
van én over Meierijstad, daar draait het in
Lees Lokaal om.

Dinsdag 18 april is de eerste lezing, van
Domien van der Meijden, verslaggever bij
het Brabants Dagblad en auteur van het
boek 'Twee kanalen vol verhalen: 200 jaar
Zuid-Willemsvaart en bijna 10 jaar
Maximakanaal'. Als 'historisch verteller'
maakte hij voor het Brabants Dagblad met
8000 bezoekers boottochten door de Zuid-
Willemsvaart en het Maximakanaal. Wat
maakt beide kanalen - en dan vooral de
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en culturele betekenis van de Zuid-
Willemsvaart voor Meierijstad?
Domiens lezing belooft een reis kriskras
door heden en verleden, vol leuke
wetenswaardigheden, boeiende anekdotes
én een boeiende blik op de (lokale)
toekomst.

Kaarten
Kaarten kosten 6,50 euro. Leden van de
Bibliotheek en CJP-leden betalen 3,50
euro. Kaarten kunnen hier besteld worden,
en worden verkocht in alle vestigingen van
de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. De
lezing begint om 20.00 uur in de Bibliotheek
Veghel (Markt 1, Veghel) en eindigt om
22.00 uur



SCMH

Door veel regenval en vorst (toch nog iets van een
winter...) werden bij de herstart na de winterstop
meteen alweer voetbalwedstrijden afgelast.
Uiteraard worden deze op een later tijdstip
ingehaald. Naast wedstrijden gingen ook
trainingen niet door ter bescherming van de
velden. Voor SCMH 1 voetbal werd Cito nu de
eerste tegenstander. De wedstrijd leek gelijk te
gaan eindigen, maar in de laatste minuut van de
extra tijd wisten de Ossenaren de 2-3 te scoren.
Tegen laagvlieger NLC'03 heeft SCMH het altijd
lastig. Ook dit keer. Na een 0-0 ruststand, wisten
de groenwitten met een 2-1 zege de punten in
eigen huis te houden. Tegen Milsbeek verloor
SCMH kansloos met 0-3. Een slechte wedstrijd,
die snel vergeten moet worden.
Het korfbal zit in de binnenperiode. Hier ging alles
door als vanouds. Het eerste team had een lastige
wedstrijd tegen Fortuna'74. SCMH ging kansloos
met 5-15 onderuit. Tegen JES/Klick'15 hadden de
dames het ook moeilijk en verloren met 11-5. Op
dit moment zit SCMH in de hoek waar de klappen
vallen. Tegen Bladella speelde SCMH wederom
een kansloze wedstrijd. De zege ging met 8-16
naar de gasten uit Bladel. In Schijndel tegen
VMS'21 kon SCMH redelijk volgen, maar niet
voldoende voor de punten. Het verloor helaas met
14-10.

Afmelden als lid
Wanneer men besluit om te stoppen met
voetballen of met korfballen, verzoeken wij je om
je (in verband met de indelingen voor het nieuwe
seizoen) vóór 1 april a.s. af te melden bij de
ledenadministratie (via formulier op de website).
SCMH hoopt uiteraard niet, dat leden gaan
stoppen, maar soms zijn er redenen/oorzaken van
uiteenlopende aard, die dit noodzakelijk maken.
Men mag als vanzelfsprekend altijd steunend lid
van SCMH blijven/worden.
Daarnaast doet SCMH te allen tijde een oproep
voor nieuwe leden. Zie flyer elders in deze uitgave.

Vacatures
Binnen SCMH komen/zijn enige vacatures vacant.
Het betreft zowel commissies in de korfbal- en
voetbalafdeling, als algemene commissies.

Bij de korfbalafdeling stopt na dit seizoen de
wedstrijdsecretaris. Zij vervult deze taak voor
zowel de senioren- als de jeugdafdeling. Dit is een
functie, die dringend ingevuld dient te worden. Zie
verderop voor meer info.
De voetbalafdeling zoekt versterking voor de
seniorencommissie. Deze persoon krijgt de
organisatie van de eigen VR18+ en VR30+-
toernooien (op vrijdagavond) als taak. Dan is er
binnen deze commissie behoefte aan een nieuwe
voorzitter, die dan tevens lid van het hoofdbestuur
wordt. Voor informatie: seniorenvoetbal@scmh.nl.
De sponsorcommissie is dringend op zoek naar
uitbreiding. Informatie hieromtrent is verkrijgbaar
bij sponsoring@scmh.nl.
Het bestuur hoopt van harte dat op korte termijn
deze functies zijn/worden ingevuld, zodat men
voor de rest van dit seizoen kan meelopen met de
huidige functionaris.
OpdeSCMH-sitemeerinfo!!!!

Rikken
In maart gaan we met de vereniging wederom
rikken. Dit keer als vanouds op de derde
maandag, dus 20 maart. Dit is de voorlaatste
avond van dit seizoen. Om 19.30 uur worden de
eerste kaarten geschud. Het inschrijfgeld bedraagt
€2,50. Hiervoor krijgt men dan een kopje
koffie/thee en zijn er enige mooie prijzen te
winnen. Veel succes allen.

Korfbal
Deze reeks begon voor de Heise dames met een
thuiswedstrijd tegen Fortuna'74. De dames van
Henk waren niet opgewassen tegen het geweld
van de bezoeksters. Die namen met een 5-15
overwinning de punten mee naar huis. Daarna
waren ook de dames van JES/Klick'15 een maatje
of wat te groot voor SCMH. Voor de derde week
op rij maakte SCMH zelf 5 doelpunten, maar de
tegenstander was steeds baas boven baas.
JES/Klick scoorde 11 keer, zodat met 11-5 de
punten in Mill bleven. Tegen Bladella had SCMH
het wederom heet erg moeilijk. hlet scoorde nu wél
8 keer, maar dat was voor de punten niet genoeg.
De bezoekers scoorden maar liefst 16 keer, zodat
met 8-16 de punten mee naar Bladel gingen. In
Schijndel pakte VMS'21 bij een 2-2 stand een
gaatje van 3 doelpunten. SCMH volgde goed,
maar kon dit gaatje niet verkleinen. Uiteindelijk
werd het 14-10 voor de thuisclub. Nu 2 weekjes
carnavalsrust (?) en op 5 maart wordt hervat met
een thuiswedstrijd tegen SVOC'01/United uit
Venray. Volgende maand meer hierover.

SCMH-korfbal zoekt nieuwe wedstrijdsecretaris
SCMH-korfbal is met ingang van het nieuwe
seizoen (2023-2024) op zoek naar een nieuwe
wedstrijdsecretaris.
Als wedstrijdsecretaris korfbal hoef je zeker geen
kennis van het spelletje korfbal te hebben, wel ben



je het aanspreekpunt voor de hele club met
betrekking tot de wedstrijden. Hierbij kun je
denken aan het inplannen van wedstrijden, maar
ook aan het tijdig informeren van de KNKV en de
teams bij het niet doorgaan of moeten verplaatsen
van wedstrijden.
Naast het regelen en informeren van de teams
binnen en buiten de eigen club ben je ook 3x per
seizoen verantwoordelijk voor het muteren van het
conceptprogramma dat door de bond wordt
opgesteld. Dit muteren houdt in dat je, eventueel
in samenspraak met de jeugd en
seniorencommissie, de aanvangstijden van de
wedstrijden definitief vastlegt of aanpast waar
nodig.
Om binnen SCMH alles zo goed mogelijk te laten
verlopen heb je als wedstrijdsecretaris korfbal
regelmatig contact met de wedstrijdsecretaris
voetbal om samen het een en ander af te
stemmen.
Als wedstrijdsecretaris ben je flexibel en kun je
veelal zelf bepalen wanneer je de werkzaamheden
uitvoert. Voorafgaand aan de veld- (2x) en
zaalcompetitie heb je met enkele deadlines te
maken en zal de wekelijkse belasting wat hoger
liggen. Op het moment dat de competities lopen,
zijn het veelal kleine werkzaamheden die
uitgevoerd moeten worden.
Mocht je na het lezen van deze beknopte
omschrijving graag meer informatie willen of al zo
enthousiast zijn geworden en interesse hebben,
dan willen we je vragen om contact op te nemen
met: Nicole Heerkens, jeugdkorfbal@scmh.nl of
Kristie van hlooff, seniorenkorfbal@scmh.nl.

Voetbal
De eerste wedstrijd na de winterstop, uit naar HBV
Beers, werd afgelast. Hierna kwam Cito op
bezoek. Het werd een open wedstrijd met kansjes
over en weer. Na de 1-1 ruststand leek de
eindstand 2-2 te worden. In de extra tijd gebeurde
veel. Een Cito-speler ging, dik terecht, met rood
naar de douche. Beide teams gingen voor de
winst, maar het zag er niet naar uit dat de drie
punten behaald zouden worden. Zowat in de
laatste minuut was er voor SCMH een ongelukkig
moment, wat de 2-3 voor Cito betekende. Wel een
fraai doelpunt! Een domper en grote teleurstelling
bij alles en iedereen van SCMH. Tegen NLC'03,
dat samen met Gassel, al bijna is gedegradeerd,
moesten de punten gepakt worden. Dit viel
allesbehalve mee. Met de thee stond het nog 0-0.
Met uiterste inspanning en af en toe billenknijpen
wist SCMH, na een 2-0 voorsprong, een 2-1
overwinning over de streep te trekken. Uit in
Milsbeek had SCMH een totale off day. Geen
schijn van kans en geen enkele kans gecreëerd. In
de eerste minuut was het al raak voor de
thuisploeg en SCMH kwam dit niet meer te boven.
Uiteindelijk werd het 3-0 voor Milsbeek. We
begonnen deze paragraaf met HBV en daar

eindigen we ook mee. De volgende wedstrijd is, na
een week pauze ivm carnaval, de afgelaste
uitwedstrijd tegen HBV Beers. Hopelijk kunnen we
daar volgende maand verslag van doen.

Bekervoetbal jeugd
Het J019-team heeft, na het winnen van de
poulewedstrijden, ook de eerste afvalronde in de
bekercompetitie overleefd. Tegen Udi'19 J019-3
werd in Uden een fraaie 1-3 overwinning behaald.
SCMH speelde een top-wedstrijd, wat vertrouwen
geeft voor de volgende tegenstander in de
bekerstrijd. Op dit moment is deze nog niet
bekend. Om in het bekerjargon te blijven: SCMH
hoopt op een mooie tegenstander in een
thuiswedstrijd!
J013-1JM zit ook nog in het bekertoernooi. De
voorronde heeft het team overleefd en Mierlo Hout
J013-2 was in het vervolg de te nemen hindernis.
Op de eerstgenoemde speeldatum werd de
wedstrijd echter afgelast, waarna deze opnieuw
werd vastgesteld voor 25 februari. Volgende
maand de uitslag!

Cursus verenigingsscheidsrechter
Op 28 februari a.s. start een cursus bij w Rhode.
Hier is nog plek voor enige mensen, die de cursus
willen volgen. De cursus omvat 4 bijeenkomsten
(in de avonduren) van 3 uur en het fluiten van
minimaal 4 stage-wedstrijden bij de eigen
vereniging. SCMht betaalt de cursus, maar daar
staat wel een verplichting tegenover. Op de
KNVB-site is veel informatie te vinden. Op de site
klik je in het menu (linksboven) 'opleidingen' aan,
en daarna verenigingsscheidsrechter. Hier vind je
de info en kun je je inschrijven (de KNVB verlangt
dat men zich zelf inschrijft!). Hierbij het verzoek
om je aanmelding ook door te geven aan SCMH:
seniorenvoetbal@scmh.nl. Hier is overigens ook
extra informatie verkrijgbaar. SCMH hoopt dat
door deze oproep het bestaande korps van
fluitisten weer wat uitgebreid kan worden.
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Binnen SCMH hebben
we een breed aanbod voor
zowel voetbal als korfbal.

Senioren voetbal (zaterdag en zondag competitie)
Vrouwenvoetbal 18+ en 30+ (vrijdagavond competitie)
Senioren korfbal (woensdag en zondag competitie)
Jeugd Voetbal (zaterdag competitie voor meiden en jongens)
Jeugd korfbal (zaterdag competitie voor meiden en jongens)
Kangoeroeklup (kinderen van 3-6 jaar)
C-tea m korfbal

Lijkt het je leuk om kennis te komen maken met een van
bovenstaande sporten, dat kan door middel van een proeftraining.
Voor meer informatie kijk op onze website.
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ZONDAG 5 MAART

WANDELING
2 ROUTES: 7,5 & 15 KM

AANVANG TUSSEN 9 EN 12 UUR
KOSTEN € 3,- P.P. INCLUSIEF l CONSUMPTIE

VRIJDAG 17 MAART

PUBQUIZ
OPGEVEN KAN VIA: DNBROUWER @GMAIL.COM
INSCHRIJFGELD € 10.- PER TEAM (MAX 6 PERS.)

AANVANG 20.30 UUR

MAANDAG 10 APRIL (2e PAASDAG)
THE ROCKING SIXTIES
AANVANG 14.30 UUR, ENTREE GRATIS

ZONDAG 16 APRIL
SMARTLAPPENMIDDAG WELLIE

KERMIS (12 T/M 15 MEI)
VRIJDAG: 77

ZATERDAG:ZOETKEES
ZONDAG: STILL WORKING

MAANDAG 29 MEI (2e PINKSTERDAG)
THE ROCKING SIXTIES
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Eco Wadi: Nieuw groen in Mariaheide

Aan de hand van de uitkomst van de vorig jaar
uitgevoerde leefbaarheidsenquête blijkt dat er
behoefte is binnen Mariaheide aan een
ontmoetingsplek, meer groen en activiteit.
Naar aanleiding hiervan hebben een aantal
bewoners van Mariaheide de handen
ineengeslagen. Zij willen op een ecologisch
verantwoorde manier vergroening en
verduurzaming combineren met biodiversiteit. Dit in
de vorm van een Eco Wadi / Pluktuin op de
Ringoven aangrenzend aan de Versantvoortstraat.

Wat houdt het in...
Dit stukje land zal in de komende maanden door
vrijwilligers omgetoverd worden tot een mooie
wandel- en ontmoetingsplek. Er is nauw
samengewerkt met de gemeente en inmiddels is al
het nodige geregeld en kan er worden begonnen
aan de uitvoering. Overigens wordt er ook een pad
aangelegd wat rolstoel- en rollatorvriendetijk is,
zodat iedereen kan genieten van het mooie
inheemse groen.
Naast een prachtig stukje groen en de mogelijkheid
te genieten van diverse soorten fruit is er ook
gedacht aan het bevorderen van de biodiversiteit en
de natuurlijke opname van regenwater. Onderdeel
van de aanleg van de Eco Wadi is namelijk ook het
ontkoppelen van het regenwater van het riool. Ook
dit is afgestemd in nauwe samenwerking met
Gemeente Meierijstad en de betrokken instanties.

Wanneer zal er wat gedaan worden...
We starten in de komende weken met de
werkzaamheden. Aangezien dat alles zoveel
mogelijk gedaan wordt in eigen beheer onder het
toeziend oog van de gemeente zal er met name in
het weekend gewerkt worden. De direct
omwonenden zullen hier geen last van
ondervinden, er wordt gewoon stevig getuinierd!

Onderstaand ontwerp van de Eco Wadi geeft u
alvast een beetje een idee hoe deze nieuwe
aanwinst voor Mariaheide eruit komt te zien. We
zullen u regelmatig op de hoogte houden van de
vorderingen en waar u terecht kunt met vragen en
suggesties. We doen dit samen, vele handen
maken licht werk. Ook al zal er uiteraard gebruik
gemaakt gaan worden van speciaal afgestemde
machines, handjes, vrijwilligers of
geïnteresseerden zijn altijd welkom. Wij zullen in de
volgende editie van de Heise krant aandacht
besteden aan het hoe, wat en waar. En hoe u in
contact kunt komen met de initiatiefnemers.

Natuurlijke uitstraling
Infiltratie hemelwater
Ecologische uitbreiding

o Insectenhotel
o Oude boomstammen, boomstronken,

takkenril
o Inheemse kruidenmengsels
o Inheemse beplanting

Doortrekken aanwezige beplanting
(knotwilgen, fruitbomen)
Stimuleren ontmoetingen

o Toegankelijk, voetpad (half
verharding),

o rolstoelvriendelijk
o Pluktuin, (kruiden en vruchten)
o Zitbank



Pluktuin, eco wadi
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Hei's Archief

Doelstelling: Het bewaren en toegankelijk maken van
historische en heemkundige zaken betreffende het kerkdorp
Mariaheide.

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

Op 16 augustus 1875 overlijdt Lambertus de Louw. Hij is dankzij een schenking van zijn ongetrouwde neef,
Adriaan van den Brand, eigenaar geworden van een groot aantal percelen grond en twee boerderijen op
Duifhuis.
Lambertus is getrouwd met Anna Maria Kuijpers en zij hebben zeven kinderen gekregen. Eén hien/an is
Hendrika, die ook wel Hendrien wordt genoemd. Na het overlijden van haar vader Lambertus erft Hendrika
tien percelen landbouwgrond op Duifhuis met een totale omvang van 4,87 hectare.
In 1880 trouwt Hendrika met Antonius (Antonie) Verhoeven en zij bouwen een nieuwe boerderij op de grond

die Hendrika heeft geërfd. Deze
boerderij kennen we nu als
Duifhuizerweg 5, waar Rinie en
Jolanda Bosch wonen.
Hiernaast: een schilderij van de
boerderij zoals die er vroeger uitzag.

Hendrika en Antonius krijgen geen
kinderen en Hendrika overlijdt in 1889
op 52-jarige leeftijd. Antonius
Verhoeven hertrouwt in 1890 met
Petronella Hofmans uit Heesch. Hij
krijgt met haar vijf kinderen, waarvan
één meisje kort na haar geboorte
overlijdt.
Hun oudste zoon Johannes (Hannes)
trouwt met Maria van Hoof en zal in de
boerderij met het tegenwoordige adres

Bolstweg 21 gaan wonen. Hij is
de vader van Tony (Toike)
Verhoeven die later met Tinus
Verbruggen trouwt.

Dochter Wilhelmina trouwt in
1923 met Martinus van
Asseldonk uit Boekel.
Wilhelmina gaat met haar man
in de boerderij van haar vader
en moeder op Duifhuis wonen.
Wilhelmina en Martinus krijgen
twaalf kinderen, zes jongens en
zes meisjes. Op 25 december
1931 wordt een tweeling
geboren, een jongen en een
meisje. Zij overlijden beiden
binnen enkele maanden na hun
geboorte.
Hiernaast het gezin van
Wilhelmina en Martinus van Asseldonk. Bovenste rij vlnr: Riek, Christina, Toon, Harrie, Piet, en Jan. Voorste
rij: Nelly vader Martinus, Mien, moeder Wilhelmina, An en Adriaan.
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Op 23 april 1961 trouwen drie
dochters Van Asseldonk op
dezelfde dag. Het komt in die
tijd vaker voor dat meerdere
kinderen uit één gezin op
dezelfde dag trouwen. Voor de
familie Van Asseldonk geldt
dat voor An, Riek en Nellie.

Hiernaast: de drie dochters
Van Asseldonk op hun
trouwdag.
V/nr; An, getrouwd met
Adriaan Schalks, Riek,
getrouwd met Johannes de
Groot en Nellie getrouwd met
Martien Bosch uit Loosbroek.

Nellie en Martien gaan in de ouderlijke boerderij van Nellie wonen. Zij beginnen een gemengd
landbouwbedrijf. Nellie en Martien krijgen vier kinderen: Mary, Rinie, Wilco en Rosalie.
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Hiernaast: He? gezin van
Nellie en Martien Bosch in
1986. Vlnr Wilco, Rinie,
vader Martien, moeder
Nellie, Mary en Rosalie.

In 1992 neemt zoon Rinie de
boerderij over. Rinie trouwt in
1995 met Jolanda Rühl uit
Boerdonk.

I Nellie en Martien gaan op het
i Heiveld in Mariaheide

wonen. Martien overlijdt in
1998.
Nellie woont nog vele jaren
op het Heiveld om tenslotte
naar verzorgingstehuis 'De
Watersteeg' te verhuizen,
waar zij in 2019 overlijdt.

Rinie bouwt het gemengde bedrijf af en
legt zich toe op de aspergeteelt. Zijn
vrouw Jolanda is medewerker
informatiebeheer bij de gemeente
Meierijstad. Rinie en Jolanda hebben
drie dochters: Lisan, Isa en Mirthe.

Hiernaast: Rinie Bosch op zijn
aspergeveld.

In 2000 wordt het achterhuis van de
boerderij vervangen en in 2005 het
voorhuis. Daarnaast wordt een
'hooiberg' achter de boerderij gebouwd.
In de 'hooiberg' worden asperges en
aanverwante producten verkocht.
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I ^ _ Hiernaast: het gezin van Rinse en Jolanda Bosch. Vlnr:
lllgllll Mirthe, Isa, Lisan, Jolanda en Rinie.

g| Hieronder: de boerderij aan Duifhuizerweg 5, zoals die
er nu uitziet.
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Loonbedrijf • Mesttransport' Opzetstation

ummeiwei'kenb.v.
Tel 0413-363785 Fax:0413-342047

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud
Mariaheide-Tel.: 06-51235699

Mob: 06-29077905 Email: lnfo@kanters-bedrljven.nl

van Asseldonk
Groente en Fruit v.o.f.

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

Bakkerij \
^>j L£U/?

Heiakkerstraat l, Mariahcidc
Tel; 0413-366256-Mob: 06244.03369

VERKOOP • VERHUUR • TAXATIES • AANKOOP • ONTEIGENINGSADVIES

Hét adres voor uw adres!

J J J
J J J
J J J
J J J

RAADHAGE
makelaardij

0413-378921 / info@raadhage.nl

i§ SCHEPERS „
'Installatietechniek UdenfK^

Installatie en onderhoud van:

gas - water - cv - sanitair - airco

warmtepomp - dakbedekking

A Munterweg 12 5406 NB UDEN
^ 0413 - 343217
Sinfo@installatjetechniekschepers.nl
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I BO BRANS
UITVAARTZORG

www.raadhage.nl



Proost!
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling verschijnt in de gekleurde balk de oplossing.

Naar welk Frans departement is een bekende uit
appelen gestookte brandewijn genoemd?
Welke Italiaanse wijnsoort werdvroeger vaak in
mandflessen verkocht?
Dit drankje is in de zestiende eeuw ontwikkeld ter ere
van door prins Frederik Hendrik gewonnen veldslagen.
Met aromarische planten en kruiden op smaak
gebracht wijn.
Deze alcoholhoudende anijsdrank is vernoemd naar de
Franse fabrikant ervan.
Drank die bestaat uit brandewijn, eieren, suiker en
nootmuskaat.
Dokkumer koffie bevat een scheut van deze
sterkedrank.
Hoe wordt het drankje van rozijnen op brandewijn
genoemd?
Hoe heet de witte harswijn uit Griekenland?

10 Welke wereldberoemde brandewijn komt uit de streek
Charenté? '

11 Droge en aromatische sherry met een
hazelnootsmaakje.

12 Hoe noemen we de alcoholhoudende drank die bereid
wordt uit gegist appelsap?

13 Welke biersoort wordt in het najaar gebrouwen?
14 Welke Scandinavische drank wordt gemaakt uit

-. aardappelen of graan?
15 Naam van een Portugees eiland én van de wijn die

hiervan afkomstig is.
16 Hoe heet de Spaanse drank die gemaakt wordt van wijn

en stukjes f ru it?
17 Welke Mexicaanse drank wordt gestookt van de agave?
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hvan der Zanden
Groenprojecten

Voor al uw:
- Tuinaanleg
- Tuinonderhoud
- Tuinadvies

Van der Zanden Groenprojecten
Riny van der Zanden
06-51288437

^

Droogbloemenatelier

ledere zaterdag open
10:00 tot 17:00
Of op afspraak

,:agj vw»

Ettl
"81

www.bloezm.nl
info@bloezm.nl

S||:: 06-20061696
Eikenwal 14,
Mariaheide

Workshops Bruidsbloemen Rouwbloemen

IBREEUWER
aluminium kozijnsystemen

K!
h

BI I'SI

si

i»

0413261352 I www.breeuweruden.nL

JASPER VISSERS
PC/Laptop herinstallatie's Website op maat
Systeem op maat Hosting
Upgraden oude computer Verloren bestanden terughalen
Software herinstalleren Virus verwijderen

Neem contact op via: 06 52 38 20 88
of bezoek onze website op www.jaspervissers.nl

GEZtCHTSBEHANDELING PEDICURE ONTSPANNINfiSMASSAGE

1

^es^s^c^
sc.h.ooi^h.e.ids.sa. {01^.

(g) 06-13054958 PAST. ÏA» liatRENSTMAT 87 MARKHEIDE

sRP^sA'
jt Klavertje

^Ê/S^ rof' ;fi q/'ï:»^ ..Z.'c^^
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 Klavertje is de naam
van deze plek. Kom gerust eens
langs voor een
kennismakingsgesprek!

t: 06 2471 9818
e: info@kinderopvanqtklavertle,nl

kinderopvangtkla vertje.nl
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Meierijstad start met aanleg snelfietsroute Uden
- Veghel

De gemeente gaat starten met de aanbesteding en
aanleg van het middendeel (kern Veghel) van de
snelfietsroute Uden-Veghel. Het college van
Meierijstad heeft dat besluit genomen om verdere
vertraging te voorkomen. Het gedeelte in het
Moerven wordt hierbij als laatste gerealiseerd, om
rekening te houden met een lopende
beroepsprocedure.

Bestemmingsplan en procedure
Om risico's te kunnen beheersen en voortgang te
behouden is eerder gekozen voor een
risicogestuurde en gefaseerde aanpak, hlierbij
wordt de snelfietsroute Uden-Veghel in drie delen
gerealiseerd en word elk deel stap voor stap in
procedure gebracht, aanbesteed en vervolgens
uitgevoerd. Voor het middendeel (kern Veghel)
heeft de gemeenteraad van Meierijstad op 23 juni
2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Hierop
hebben drie aanwonenden van het Moerven beroep
aangetekend bij de Raad van State.

Verdere vertraging voorkomen
Wethouder Jan van Burgsteden: "Een uitspraak in
deze procedure kan, mede door de drukte bij de
Raad van State, zo anderhalf jaar duren. Als we
daarop gaan wachten, is de kans op nog meer
kostenstijgingen groot en dat willen we voorkomen.
Bovendien willen we stappen maken om onze
doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid,
duurzaamheid, veiligheid en gezondheid te
bereiken. Daarom kiezen we nu toch om alvast te
starten met de aanleg van de snelfietsroute. Dat
doen we ook in de wetenschap dat dit op het
grootste gedeelte van de route, inclusief de delen in
de wijk 't Ven, rechtstreeks toegestaan is op basis
van de bestaande bestemmingsplannen."
Omdat de gemeente zorgvuldig wil handelen en
rekening houdt met de belangen van de
bezwaarmakers wordt het gedeelte in het Moerven
pas als laatste van het middendeel (kern Veghel)
gerealiseerd; idealiter als de Raad van State
uitspraak heeft gedaan.

Aantrekkelijk, snel en comfortabel
De snelfietsroute Uden-Veghel verbindt straks de
woon-, werk- en centrumgebieden van de
gemeenten Uden en Veghel voor fietsers, evenals
de natuurgebieden het Groene Woud en de

Maashorst. Zo ontstaat een aantrekkelijke, snelle,
comfortabele en veilige route voor inwoners,
werknemers en bezoekers. De snelfietsroute
draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, de
gezondheid van onze inwoners, duurzame
mobiliteit en de luchtkwaliteit in de regio

Start aanleg snelfietsroute Uden-Veghel, deel
woongebied Veghel
Om de bereikbaarheid van de regio Maashorst en
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 de deelgebieden wordt
de snelfietsroute binnen de gemeente Meierijstad
onderverdeeld in drie bestemmingsplannen,
namelijk: Deel woongebied Veghel; Deel
Mariaheide en Deel De Dubbelen. Op 8 februari
2022 heeft het college ingestemd met het in
procedure brengen van het ontwerp-
bestemmingsplan 'Snelfietsroute Veghel, deel
woongebied Veghel', waarna de raad op 23 juni
2022 het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Tot
20 oktober 2022 lag het als vastgesteld
bestemmingsplan ter inzage en hierop is door (drie)
appellanten (aanwonenden van de aan te leggen
fietsstraat in het Moerven in de wijk 't Ven) beroep
aangetekend bij de Raad van State. Het college
heeft besloten in te stemmen met het starten met
de aanbesteding en vervolgens gefaseerd
aanleggen van de 'Snelfietsroute Uden-Veghel,
deel woongebied Veghel'.
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Op vrijdag 3 februari a.s. om 15.30 uur onthult
wethouder Rik Campagne in aanwezigheid van de
raad het bankje '1K Z1E J3!' - Locatie Streekpark
Kienehoef.

Achtergrond
Op 29 september jl. is de motie van Hart, SP,
Lokaal Meierijstad en D'66 Meierijstad unaniem
door de raad aangenomen, waarin deze politieke
partijen aandacht vragen voor 113
Zelfmoordpreventie. De kern van de motie luidde:

Het leven voor veel mensen - ook in de
gemeente Meierijstad - steeds zwaarder
dreigt te worden;
Er een taboe op het praten over zelfdoding
en schaamte is;
Een gesprek juist enorm kan opluchten en
het begin kan zijn van een oplossing;
113 Zelfmoordpreventie trainingen geeft om
dit gesprek te leren voeren;
113 Zelfmoordpreventie die trainingen via
de 1K Z1E J3 bankjes promoot.

Vrijdag a.s. is de onthulling van de eerste plaquette
door verantwoordelijk portefeuillehouder Rik
Compagne. De gemeenteraadsleden gaan in de
overige 12 kernen ook de plaquettes 113
zelfmoordpreventie aanbrengen op een later tijdstip

10 Hoge Dries Ma'iahëicEe
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Wonderlijke wandelingen
8 februari jl. is in de bossen van 't Lijnt de
wandelroutefolder 'Wonderlijke wandelingen in
Meierijstad' gelanceerd. De routefolder is een
product van de gemeente Meierijstad en
Bibliotheek Meierijstad behorende bij de verhaallijn
'Mysterieus Meierijstad'.

Na een muzikale wandeling en een spannend
verhaal over onder andere Mie de Heks
overhandigde wethouder Johan van Gerwen bij de
grafheuvel Het Gerecht het eerste exemplaar van
de wandelroutefolder 'Wonderlijke wandelingen in
Meierijstad' aan Maaike Widdershoven. Maaike is
zangeres en actrice en organiseert regelmatig
muzikale mythische wandelingen in de bossen van
't Lijnt bij Keldonk.
Deze wandelroute is mede tot stand gekomen door
de Tijdelijke subsidieregeling Kunst en
Cultuurfonds Meierijstad 2022 .

%
%
^

Meer Wonderlijke Wandelingen in Mysterieus
Meierijstad
In meerdere dorpskernen van Meierijstad zijn al
generaties lang fascinerende legenden en
volksvertellingen. Van oudsher vormen juist de
grensgebieden van de gemeente vaak het decor
van deze verhalen. In de nieuwe routefolder zijn
vier wandelingen opgenomen (3-6 km) aan de
randen van Meierijstad: de Sint-Odaberg bij Nijnsel,
Het Gerecht in Keldonk, Btankens Kerkhof bij
Veghel en de Koortsboom bij Schijndel. De
routefolder is gratis verkrijgbaar bij alle toeristische
informatiepunten in de gemeente.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
persloket@meierijstad.n
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Op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 januari
waren eindelijk weer een Bonte Avonden in de Hei.
Editie nummer 41 en dus pakken we groots uit!

Het thema van dit jaar is Après Ski
Onze decor commissie is helemaal los gegaan op
dit thema ! Bergen, ski's, gondels en natuurlijk het
hutje op de Hei. Het publiek ziet als eerste het
filmpje waarbij BAK commissie leden Sandy Arts en
Koen Daandels in de Alpen op zoek gaan naar een
nieuwe presentator. Daar in de besneeuwde Alpen
tussen al die ervaren skiers, scouten zij onze
nieuwe presentatrice, Wenny Bruysters!
Dus ingevlogen met de helikopter, verschijnt zij op
het podium als een charmante Oostenrijkse deerne
en komt ze naar Mariaheide met haar ski bar.

Na 3 jaar Prins Koen en Prinses Resja, is het tijd
voor een nieuw gevolg
Na de onthulling 21 januari door MOMfest bleek ons
nieuw BAK commissie lid en decor commissie lid
Tijn van den Berg onze nieuwe 53e Prins te zijn !!!
Dus Prins Tijn d'un Urste met zijn Prinses Bianca
neemt plaats is zijn ski decor samen met adjudant
Koen Daandels, Resja Daandels en de Raad van
11 in de gondels en op de besneeuwde bergen.
Bij opkomst worden zij uiteraard weer begeleid door
onze eigen Krikkelblazers met het nummer Bij ons
in de Hei. Zij weten er altijd weer een feestje van te
maken.
Na het wetkomstwoordje van Prins Tijn d'un Urste
is het tijd voor ons 1e optreden van
vanavond.......... "An de Gang" ermee.

De après-ski n8 van 8!
Ook dit jaar is Groep 8 weer van de partij. Op de
jeugd Bonte Middag hebben zij hun act al mogen
vertonen, nu dus 3 avonden bij de Bonte Avonden.
Hopelijk zien we deze jongeren de komende jaren
weer bij de Bonte Avonden, als publiek of als
artiest.

"Niet te filmen"
Deze 9 collega's werken allen bij van Haarenstate.
Tijdens een pauze, is het idee ontstaan om ook
eens samen mee te doen met de Bonte Avond.
Als diverse typetjes nemen zij plaats in de
bioscoop. Daar op die 1e rij gebeurt dan ook van

alles. Een blind date, een non en een broeder, een
bejaard echtpaar en een "no smoking" stel.
Marion van de Tillaart, Debby Rijkers, Marion van
de Heuvel, Marielle van de Tillaart, Danielle
Coppen, Frenk Habraken, Ria Ketelaars en Rianne
Jeurninck,

2FIXION
De dansgroep 2FIXION van JB Dance Center uit
Veghel staat 2 keer op het podium met 2
verschillende explosieve dans moves. Onder
leiding van Jade Weijtens en Isa van der Wijst,
verzorgen zij weer een spetterend optreden in de
Hei.

Fischer Friends
Als Helene Fischer het plotseling laat afweten, weet
Wenny nog wel iemand die ze kan bellen. Ex-
prinses Resje zit toch al op het podium! Zij starten
zelf het nummer Atemlos in waarna Agnieszka het
overneemt. Ondanks haar buikje, weet Agnieszka
zich van de bank te duwen en komt hoogzwanger
de plaats van Helene innemen. En wat voor een !
Atemlos uit haar keel klinkt veel beter! De schnaps
slaat te ze over, maar we zijn blij dat ze de
Krikkelstal niet overgeslagen heeft.

Zaterdag Buut - Erik van de Ven als Tonprater
De Bruidegom
Deze betrokken carnavalsvierder en een van de
leden van de Raad van 11 in Oiverland (Eerde) en
komt dit jaar op zaterdag met zijn buut op ons
podium. Veel ervaring opgedaan bij Dunne Klets
dus voor velen ook een bekende.
Als pasgetrouwde bruidegom komt hij, net van zijn
feestje, om ons wat smeuïge details van die dag te
vertellen.
Donderdag/vrijdag Buut - Iveke van Gerwen /
Mientje Bitlekes Jeuken
Deze vrouw is 1 van de weinige vrouwelijke
tonpraeters in Brabant. En dat ze goed is blijkt wel
uit het feit dat ze er op de zaterdag avond niet bij
kan zijn, ze staat op het podium bij de Keiebijters !
Maar gelukkig staat ze op donderdag en vrijdag bij
ons in de ton. Dit jaar was ze ook finalist bij de
Brabantse Kampioenschappen Valkenswaard.
Twee dagen een generale bij ons om op zaterdag
bij de Keiebijters te kunnen knallen.

To ski - or to après-ski
Deze dames uit de Hei (Ingrid Kanters, Lieke van
Helvoirt, Linda Somers, Rianne van Duijnhoven,
Marieke Vanthoor en Sandy Arts) gaan op
winstersport vakantie ! Dik verdiend, want druk met
kids, vlaggen en Gucci-proof eruit zien, willen zij
ook wel eens "Ger Los" gaan. Samen in de bus,
worden diverse zaken besproken, gevlagd en
gedronken. Voor dat we er erg in hebben, zijn deze
dames al op hun bestemming en kunnen ze kiezen
om "To ski - or to après-ski".



Opperbest
Deze toppers met hun Ode aan de Hei voelen zich
thuis op het podium.
Deze in het zwart met rood geklede koorzangers
brengen zingend met deze cabaret act, een ode
aan de Hei. Meerstemmig zingen, zonder
begeleidende muziek. Ga daar maar aan staan.
Applaus voor: Toine van Vugt, Harold v.d. Leest,
Gert-Jan van Bergen, Peter van Berlo, Pieter van
den Berg, Lex van Boxmeer en Mark van Dinther.

N.I.V.E.A.
Tijdens deze vergadering met zoom-deelnemers
wordt besproken hoe zij Mariaheide inclusiever
kunnen maken. Minder hokjes denken,
Mariahtj/Mariazij/Mariahet ? Het wordt allemaal
besproken waarbij ieder zijn/haar/het probleem op
tafel legt. Ook hier zijn scheiding, vloggen en
transgender problemen die ter tafel komen.
Wij zijn heel blij met Shany Jonkers, Marloes
Vogels, Kim Vulders, Torn van den Nieuwenhuizen,
Tijn van den Berg en Anne van den Berg!

Ice TEA
Aan de bar bij onze Wenny, komen de zangkeeltjes
met Schrobbeler goed los. Deze 3 dames (Tanja
van Heeswijk, Ellen Schepers en Astrid Rijkers)
hadden al 2 jaar deze act klaar liggen. Met een
medley van o.a.. Anita Meijer / ABBA / Blues
Brothers /Aretha Franklin en Grease zijn in no time
de voetjes van de vloer ! Als laatste swingende act
zorgen zijn voor spetterend einde van de avond.

Hierna volgt de afsluiting van de van de avond. Al!e
artiesten worden, onder groot applaus, weer naar
het podium geroepen. En na het dankwoord van
Prins Tijn volgt natuurlijk de polonaise en ons
Krikkellied. Ook een woord van dank aan de dames
van de schmink o.l.v. Corinne van de Laar, Iris van
de Laar, Renate de Wit en Irma Donkers. Ook dank
aan John en Roy Vloed, JV Sound, geluid Lars van
Kleef en licht Toon Raaijmakers.
En onder de muzikale klanken van onze eigen
Krikkel blazers wordt het weer een gezellige avond.
Wil je volgend jaar meedoen ?
Geef je op bij 1 van de commissie leden '
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Past. van HaarenstfaatSI
5464 VE Slariaheicte
Te!efoon0413"3S5691

- 8 kunstgrasbanen
- 2 indoor tennisbanen
-11 padelbanen

www.tennispadeidekrekel.nl
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Intentie ONS welzijn en Welzijn De Meierij: één
nieuwe sociaal werkorganisatie Hfleierijstad

Welzijn de Meierij en ONS welzijn tekenden 7
februari 2023 een intentieverklaring tot het
onderzoeken van een mogelijke fusie. Welzijn De
Meierij en ONS welzijn zijn al jarenlang goede
samenwerkingspartners in het welzijnswerk in
Meierijstad. Sociaal werkers en vrijwilligers weten
elkaar te vinden en werken prettig samen.
Welzijn De Meijerij en ONS welzijn willen komend
jaar met elkaar onderzoeken of we die
samenwerking kunnen versterken door samen
mogelijk één nieuwe organisatie te vormen, onder
een nieuwe naam. In deze nieuwe organisatie kan
zowel de dienstverlening van Welzijn De Meierij als
het Veghelse deel van ONS welzijn een plek
krijgen. De organisatie kan ondergebracht worden
bij Lentl, de koepelorganisatie waar ONS welzijn
samen met een aantal andere sociaal werk
organisaties deel van uitmaakt.

De beweegredenen om nadere samenwerking en
mogelijke fusie te onderzoeken, zijn divers:
l. We willen recht blijven doen aan onze lokale
verbondenheid en de kracht van de huidige
dienstverlening en identiteit. Immers, we kunnen
ons werk alleen goed doen als onze sociaal
werkers en vrijwilligers de dorpen, buurten,
mensen, voorzieningen kennen en dichtbij zijn.
2. We zien meerwaarde in het bundelen van
onze krachten en elkaar versterken op het gebied
van expertise, vakmanschap, innovatie,
partnerschap en bedrijfsvoering.
3. De gemeente wil in de nabije toekomst naar
één sociaal werk organisatie voor Meierijstad. De
gemeente kijkt nog hoe zij dit wil invullen, maar
ONS welzijn en Welzijn De Meierij willen samen
alvast een stap naar voren doen.

Kortom, naar de toekomst toe denken we dat
samengaan de beste weg is om nog meer impact
te maken voor de inwoners van Meierijstad.
Het komende jaar onderzoeken we of de intentie tot
het vormen van één nieuwe sociaal werkorganisatie
voor Meierijstad haalbaar is. Dit jaar gaan we
inzetten op verdere samenwerking. Mocht na het
onderzoek besloten worden te fuseren, dan streven
we ernaar om dit over een jaar doorgevoerd te
hebben. Indien de fusie doorgaat, dan worden er
geen negatieve personele consequenties verwacht.
Wij kijken uit naar een prettige samenwerking het
komende jaar en vertrouwen erop dat wij hiermee
een mooie toekomst voorbereiden ten dienste van
de inwoners van Meierijstad.
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Eïicastmat 17
5464 VR Mariaheide

Tel. 0413-350536
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fotografie
Burgemeester Byskensstraat 15;
Gratis parkeren!

^BOLST
Massagepraktijk

Astrid Rijkers
A.rijkers@massagepraktijk-detiotst.nl
+31(0)651959084

www.massagepraktijk-debolst.nl
8olstweg13 • stoelmassage
5464 TC • sportmassage
Marlaheide • kinesiotaping

^ vandenAkker
autobedrijf Veghel - Helmond

<a**J

FysiekFit
4t.

o

I
Behandeling na afspraak
Tel.0413-321747
Email: info@fysiekfit.nl
www.fysiekfiit.nl

Manuefe therapie Fysiotherapie Revalidatie Fysiotraining

WIT
ZONWERINGEN EN ROLLUIKEN
Daandelendennen 3
5428 GN Venhorst
tel. 0492 352284
mob.0653145325
e-mail: info@dewitzonwering.nl
www.dewitzonweri ng.nl

Ook voor al uw
reparaties

rolluiken
zonneschermen
markiezen
jaloeziën
vouwgordijnen
screens
lamellen
serre zonweringen
serre daken
plissé gordijnen
garage deuren
horren
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jaarahliviteitenhalender
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. Iedereen die iets wil organiseren heeft dan een
duidelijk beeld van de data die voor zijn/haar vereniging goed uitkomen.
S.v.p. de gegevens inleveren op het redartie-adres van de Heise Krant.

2
3t/m9
7
10
13
16
17
19
22
28

1
5
6
7
11

30
2
7
8
9
28
6
20
25
3
16
29
1
4
27
5
15
22
24

april
april
april
april
april
april
april
april
april
april

mei
mei
mei
mei
mei

121 &m 15 mei
13 mei
14 mei
15 mei
26 mei
28 mei
29 mei

juni
juli
juli
juli
juli
juli
augustus
augustus
augustus
september
september
September
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november

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.
Iers sessie avond bij D'n Brouwer.

BijOns bedevaart Handel.
BijOns dag van bewegen.
Rock am Ringoven op Berfles Wij.
Wandeling van af D'n Brouwer.
BijOns Keezen.
Kermis.
live muziek Zoetkees de Kofferbartd bij D'n Brouwer.
Live muziek Still Working bij D'n Brouwer.
Matinee bij D. n Brouwer.
Iers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling Geheid Goed (1e pinksterdag).
live muziek The Rocking Sixties (2e pinksterdag) bij D'n Brouwer.

Iers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
Gekko's beachvoetvolley toernooi.
Gekko's beachvolleybal toernooi.
Gekko's Beach tennis toernooi.
Iers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
Oldtjmerrit Bromvliegers.
Iers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
BijOns Jeu de boules.
Iers sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
BijOns vrijwilligersavond.
lere sessie avond bij D'n Brouwer.
Wandeling van af D'n Brouwer.
BijOns ontepanningsavond.
BijOns algemene ledenvergadering.
Iers sessie avond bij D'n Brouwer.
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Do
Vr
Za
Zo
Zo
Ma
Vr
Vr
Zo
Zo
Zo
Zo
Ma

23 feb
24 feb
25 feb
26 feb
26 feb
27 feb
3mrt
3mrt
5mrt
5mrt
5mrt
5mrt
6mrt

Ma 6mrt
Woe 8mrt
Zo 12mrt

12mrt
12mrt
12mrt
12mrt
15mrt

Do 16mrt
Vr 17mrt
Vr 17mrt

18mrt
19mrt
19mrt
19mrt
19mrt
20mrt

Ma 20mrt
Di 21mrt

21mrt
22mrt
23mrt
24mrt
25mrt
26mrt
26mrt
26mrt
26mrt

Wo 29 mrt
Vr 31 mrt
Za 1 apr

3
16
20

Zo
Zo
Zo
Zo
Wo

Za
Zo
Zo
Zo
Zo
Ma

Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Zo
Zo
ZO

20.30 uur Ledenvergadering Toerclub
Ierse sessie avond

12.00 uur Helse Krant Verschijning
09.00 uur TCM fToerdub Mariaheide) eerste toertocht
14.30 uur HBV 1 - SCMH 1 voetbal
19.30uur Rikken SCMH
20.00 uur Kaarten/biljarten Alle Buurten

Start open Grande senioren tennis toernooi
09.00 uur Wandeling
09.30 uur TCM AB 63 km C 48 km.
12.30 uur SCMH 1 - Korfbal - SVOC'OIAJnited 1
14.30 uur Herpinia 1 - SCMH 1 Voetbal
19.30 uur Inloopspreekuur Dorpsraad
19.30 uur Kaarten/Kloosterbuurt/Achter de kerk
19.00uur Kaarten/Biljarten Goordonk

Finale dag open Grando senioren tennis toernooi
09.00 uur TCM AB 72 km C62 km
19.30 uur Heumen 1 -SCMH 1 korfbal
14.30 uur SCMH 1 voetbal - SIOL 1
15.00 uur Jaarvergadering Hennenberg

Verkiezingen (kleine Zaal)
19.30uur BijOnsKeezen

Senioren lente tennis toernooi
20.30 uur Pubquiz
09.30 uur Oud papier actie
09.00uur TMCAB78KM C 65 KM

Mammoetvoetal
12.30 uur SCMH 1 Korfbal - Corridor 1
14.30 uur Vv Achates 1 - SCMH 1 Voetbal
19.00 uur Heise Biljartkampioenschappen bandstoten
19.30uur Rikken SCMH
18.00uur Heise Krant inleveren
19.00 uur Heise Biljartkampioenschappe.n bandstoten
19.00 uur Heise Biljartkampioenschappen bandstoten
19.00 uur Helse Biljartkampioensdiappen bandstoten
19.00 uur Heise Biljartkampioenschappen bandstoten
19.00 uur Helse Biljartkampioenschappen bandstoten

Zodus BBQ senioren tennis toernooi
09.00 uur TCM AB 84 km C 66 km.
11.15 uur Fortuna 74 1 - SCMH 1 Korfbal
14.30 uur SCM H 1 voetoal - Juliana Mill
19.30 uur Bijons Voorjaareveigadering
20.30 uur Leden vergadering es de Heikrikkejs
12.00 uur Verschijning Helse Krant

Vervolg jaarkalender
december Wandeling van af D'n Brouwer.
december MoMfest
december BijOns keretviering.

D'n brak
D'n Brouwer
Mariaheide

Beers
Kantine
D'n Brak
T.P de Krekel
D'n Brouwer
De Mortelen
Zwijsen
Herpen
D'n Brak
D'n Brak
D'n Brak
T.P de Krekel
Gewande
Overasselt
Sportpark
D'n Brak
D'n Brak
D'n Brak
T.P de Krekel
D'n Brouwer
Mariaheide
Niftrik
D'n Brak
Zwijgen
Ottersum
D'n Brak
Kantine
Mariaheide
D'n Brak
D'n Brak
D'n Brak
D'n Brak
D'n Brak
T.P de Krekel
Siberië
Wijchen
Sportpark
D'n Brak
D'n Brak
Mariaheide

Oproep!!!!!!!!!!!!
Hebt u of uw vereniging datums voor evenementen in 2023.
Of zitten hier fouten in!!!
Mail dit dan naar de Heise Krant dan nemen we dit volgende maand al mee.
Heise_krant@hotmail.com


