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1 januari 2010 

Heise onderscheiding voor Wim v.d. Wielen 
 
MARIAHEIDE - Op 1 januari ontving Wim van der Wielen (75) de Heise onderscheiding uit 
handen van voorzitter van de Stichting Buurtschappen, Frans Verhoeven.  
 
Wim van der Wielen ontving de onderscheiding omdat hij elke week vele uren in en rondom het 
kerkgebouw, de pastorie en het koetshuis besteedt. Daarnaast zorgt hij er als koster voor dat alles 
met betrekking tot de vieringen geregeld is en ook als er aan de gebouwen geklust moeten worden is 
duizendpoot Wim de aangewezen persoon. 
 

     
 
2 januari 2010 

Heikrikkels onthullen nieuwe krikkels 
 
MARIAHEIDE - Vanmiddag hebben Prins Dirk I en Jeugdprins Mart de nieuwe komborden van de 
Heikrikkels onthuld. Vier roestvrijstalen krikkels met de tekst 'Welkom in Krikkeldurrup' zullen voortaan 
rond carnavalstijd bij de ingang van het dorp worden geplaatst. 
 

   
 
4 janauri 2010 

IJspret bij SCMH 
 
MARIAHEIDE - Bij SchaatsClub MariaHeide was er weer volop schaatspret afgelopen zondag. De 
schaatsmeesters zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de ijsbaan zo lang mogelijk van 
een uitstekende kwaliteit blijft. 
 

   

http://www.mariaheide.nl/
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16 januari 2010 

Jeugdprins Luuk en Adjudant Thijs 
 
MARIAHEIDE - In een bomvolle Krikkelstal werd tijdens 
de Bonte Middag de nieuwe Jeugdprins van de 
Heikrikkels onthuld. Luuk van Stiphout gaat samen met 
zijn broer, Adjudant Thijs, de komende carnavalsperiode 
over de Jeugdige Krikkels regeren.  

Het motto 
van de 
heren: MET 
DE STIPPIES IN DE ZAAL WORDT HET EEN HOOP 
KABAAL.  
Dat belooft wat! 
 
  
 
 
 
 

 

 
16 januari 2010 

Prins Piet d'n Twidde en Prinses Heidi 

In een drukke en gezellige Krikkelstal is 
zaterdagavond het antwoord gegeven op de vraag wie 
er met de scepter tijdens het komende carnaval in het 
Heikrikkeldurrup zal zwaaien. 
Prins Piet d’n Twidde, beter bekend als Piet van 
Asseldonk werd 32 jaar geleden geboren aan de Pater 
Visserslaan in Heikrikkeldurrup, als jongste uit een 
gezin van 9 kinderen. Piet is werkzaam als verkoop 
binnendienst medewerker bij BouwCenter in Veghel. 
Zijn hobby’s zijn tennis, voetbal en darten. 
Prinses Heidi is 31 jaar geleden geboren in Kerkdriel 
en is zes jaar geleden samen gaan wonen met Piet 
aan de Ringoven in Mariaheide. Heidi werkt als 
commercieel/administratief medewerkster bij Imabo 
Kombi van Erp in St. Oedenrode en haar hobby’s zijn 
tennis en dansen. 
Samen hebben Prins Piet en Prinses Heidi 2 dochters; 
Noortje van 3 en Lynn van 1 jaar. 
De onthulling werd verzorgd door vriendengroep 
“Heisa-Keilers-Mariaheide”, en zij brachten als “New 
Kids on The Wij” met veel kabaal en op een hilarische 
manier de 42ste kersverse heerser vanuit een 
ziekenwagen ten tonele! 
Prins Piet d’n Twidde en Prinses Heidi zullen worden 
bijgestaan door het adjudantenpaar Harold van der 

Leest en zijn vriendin Sabine van Asseldonk. 
Eerder op de avond werd op gepaste wijze door vriendengroep “de Zombies” afscheid genomen van 
prins Dirk d’n Urste en Prinses Anne waarna zij als nieuw lid werden toegelaten tot de Hoge Raad. 

Het motto van de Prins luidt: ‘Zie ut te maken!’ 
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23 januari 2010 

Bonte Avonden boordevol humor 
 
MARIAHEIDE - Op donderdag, vrijdag en zaterdag werden de Bonte Avonden gehouden. De BAC 
(Bonte Avond Commissie) kan terug kijken op drie schitterende avonden waarin sketches, zang, dans, 
muziek en buuts zorgden voor een amusant en afwisselend programma. Vrijdag werden de 
aanwezigen nog eens extra verrast door een optreden van de internationale ster Janneke van 
Duijnhoven. 
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28 januari 2010 

Frans vd Dungen zorgt voor Prinselijk vervoer 
 
MARIAHEIDE - Frans v.d. Dungen did it again. Ook dit jaar weer stelt Autobedrijf Frans v.d. Dungen 
een prachtige Fiat gratis ter beschikking aan de Prins, Prinses en Adjudant van de Heikrikkels. Een 
fantastisch en erg skon gebaar van Frans. 

 
 
17 februari 2010 

Fleurige Dolle dinsdag optocht 
 
MARIAHEIDE - Carnaval in Heikrikkeldurrup wordt traditiegetrouw afgesloten met de Dolle 
dinsdagoptocht. Na enkele zeer koude dagen liet het zonnetje zich gisteren veelvuldig zien en 
zorgde voor een hartverwarmende en vrolijke sfeer.  

 
De uitslagen: 
 
 
 
 
 
Volwassenen groepen 
1. Alleman - Kikkerdril 
2. Helma Breeuwer - We zien ut zitten 
3. Fam. V. Asseldonk - Prins Piet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Volwassenen individueel 
1. Thea en Sandra - Play mates 
2. Maarte en Bernie - Strooien 
3. Erik en Marian - De laatste hoop 
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Groepen Jeugd 
1. Arno vd Wielen - Spuitgasten 
2. Groep 8 - Stippies 
3. Marijn Romy Daniek - Slaat de plank nooit mis 
 
Wagens 
1. CV de Pilsviltjes - 7e hemel 
 
Buurtschappen 
1. Kloosterbuurt - Zie ut te maken 
2. Hennenberg - Wij zijn uit de brand 

 

 
 

   
 
2 maart 2010 

Zeldzame gast uit het hoge noorden 

m van Hees krijgt onverwachte en zeldzame gast uit het 
hoge noorden.  

Vorige week zaterdag 20 feb. verscheen onverwachts een 
pestvogel op de rode malusappel in de tuin van fam. van 
Hees (hoek Eikenwal- Hoge Dries). Deze pestvogel broedt 
in het hoge noorden (oa Lapland) en is onderweg daar naar 
toe. Tijdens deze trektocht doet hij af en toe een plekje aan 
om bij te eten. Deze vogels zijn geen mensen gewend en 
absoluut niet schuw. Na zaterdag is de pestvogel niet meer 
gezien. Foto's zijn van Willy van Lanen. 
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26 maart 2010 

De Hei op z’n Paasbest 

MARIAHEIDE - Vandaag gingen de kinderen van groep 6 t/m 8 van de Maria ter Heideschool en 
enkele hulpouders weer op pad op zo veel mogelijk zwerfafval te verzamelen. De straten en 
sloten werden ontdaan van plastic, blikjes, kranten, bekertjes en nog veel meer rommel. De 
meest opvallende buit was een grote houten parasol.  
 
De actie Paasbest is een initiatief van de gemeente Veghel is samenwerking met de dorps- en 
wijkraden. De week vóór Pasen worden alle kerkdorpen en ook Veghel zelf door de bewoners schoon 
gemaakt. De actie is enerzijds bedoeld om zwerfafval op te ruimen en anderzijds om iedereen bewust 
te maken van de hoeveelheid zwerfafval die her en der rondslingert.  
De kinderen werden door de gemeente beloond met een appel en een potje met zaadjes. Van de 
dorpsraad kreeg de Maria ter Heideschool nog een ander, zeer toepasselijk, cadeau: enkele 
vuilnisbakken voor op de speelplaats 
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29 maart 2010 

Biljartkampioenschappen Bandstoten 2010 

Voor de negende keer organiseerde biljartclub d’n Brak de Heise Kampioenschappen Bandstoten. 
De 32 deelnemers waren op sterkte ingedeeld in twee poules A en B. Na de voorrondes werden in het  
weekend van 27 en 28 maart de finales gespeeld. 
De finale in de A poule was tussen Martien Jansen en Wim v.d. Tillaar, met als winnaar Martien 
Jansen.  
In de B poule werd de finale gespeeld tussen André v.d. Leest en Martien v.d. Graaf. Hierin kwam 
André v.d. Leest als winnaar uit de bus. 

Winnaars proficiat. 

7 mei 2010 

Ad van den Brand overleden 

MARIAHEIDE - Na een ziekbed is donderdagavond Ad van 
den Brand overleden. Ad was jarenlang hoofd van de 
school en later directeur van de Maria ter Heide school.  

Heel veel kinderen en inmiddels al lang volwassenen hebben 
ook bij Ad in de zesde klas gezeten. Hoogtepunt van de week 
was bij Ad het moment op vrijdagmiddag als hij zijn oude 
verweerde exemplaar van Beekman en Beekman voor de dag 
toverde en ging voorlezen, want dat kon Ad als de beste. 

 

 

 

 
2010-05-07 

Kermis op punt van beginnnen 

MARIAHEIDE – De Heise kermis wordt dit jaar 
weer gehouden in het weekend van Moederdag. 
Vanaf zaterdag is er vier dagen kermisvertier en 
gezelligheid op en rond het Dobbelsteenplein. 
 
De organisatie van de Heise kermis is in handen 
van Stichting Buurtschappen Mariaheide. Het 
aanbod aan attracties is al jaren vertrouwd. Op het 
plein komen weer een autoscooter, de 
snelheidsmolen Vulcano Power en een draaimolen 
voor de kleinsten te staan. Verder zijn er 
speelautomaten, blik gooien, boksbal, touwtje 
trekken en een schiettent. Voor lekkere trek komen 

een oliebollen- en gebakkraam en snoepkraam naar het dorp.  
Gratis kaartjes 
Heise jeugd in de leeftijd van 4 tot 12 jaar krijgen op school enkele gratis ritkaartjes voor de 
autoscooter, draaimolen en Vulcano Power. Kinderen die op een basisschool zitten, maar buiten 
Mariaheide naar school gaan, kunnen hun kaartjes maandag 10 mei tussen 10.00 en 12.00 uur en 
17.00 en 19.00 uur ophalen bij Jeanette van Burgsteden aan de Kruisstraat 2. De kermis start na de 
mis van zaterdagavond. Vooral zondag, Moederdag, wordt het druk op het Dobbelsteenplein. Veel 
families bezoeken dan de kermis. Café D’n Brouwer presenteert alle kermisdagen een muzikaal 
programma 
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20 mei 2010 

Opening speeltuin op sportpark SCMH 

Tijdens de supportersavond van SCMH vond de 
opening en de overdracht van het speeltuintje 
plaats. Verschillende leden van de 
supportersclub hebben de afgelopen weken 
onder leiding van Martien van der Wijst en 
‘uitvoerder’ Toon Raaymakers meegewerkt aan 
de totstandkoming van deze speeltuin op 
Sportpark Spoorzicht, de thuishaven van SCMH. 
De overdracht werd gedaan aan de voorzitter 
van SCMH, Bert van den Broek, die tevens de 
officiële opening verrichtte.  

Vele maanden van voorbereiding en overleg zijn hier aan vooraf gegaan, maar het resultaat mag er 
zijn. De ‘hobbels’ die er waren, werden vakkundig genomen en in een paar weken tijd werden de 
toestellen opgebouwd. Onder toeziend oog van vele aanwezigen kreeg Bert van den Broek de sleutel 
overhandigd door Martien van der Wijst, zodat het speeltuintje nu officieel onder verantwoording van 
het hoofdbestuur valt. Jaarlijks zullen de toestellen een keuring krijgen, zodat gebruik verantwoord 
blijft.  

Namens SCMH dankt het bestuur de supportersclub voor deze schenking. Zij hoopt daarbij tevens dat 
‘veel klein grut’, toekomstige nieuwe leden, gebruik zal maken van deze speelmogelijkheden, inclusief 
zandbak.  

   
 
19 juni 2010 

Peter Kuijpers in Oost Europa 
Rally 

Guido Slaats en Peter Kuijpers hebben 
meegedaan aan de Oost Europa Rally, 8 
dagen 2500 km door Polen, Slowakije, 
Hongarije en Roemenië Off Road. 

Peter: "In mijn klasse ben ik als 4e 
geëindigd wat voor mij een knappe 
prestatie is gezien het mijn eerste Rally 
was, best wel afzien, 06.00 opstaan, 08.00 
uur op de motor tot circa 18.00-19.00 uur. 
Daarna sleutelen, eten wat drinken en om 
01.00 uur naar bed." 

Er staan wat verhalen op de site http://www.oosteuroparally.nl/ dag 8 voor de uitslagen.  

http://www.oosteuroparally.nl/


Mariaheide.nl `  9 
 

11 juli 2010 

Ruim 2000 euro voor Stichting Marijn 
 
MARIAHEIDE - Uit handen van Peer en Tiny Brouwers ontving Jet van Os van de Stichting Marijn 
vanmorgen een cheque met daarop de voorlopige opbrengst van de activiteiten rondom het tienjarig 
bestaan van D'n Brouwer.  
De tussenstand bedraagt € 2137.  
Er komen nog twee activiteiten: De Monsters of Mariahei en een darttoernooi. 
 

   
 

 
 
2010-08-15  

Pakhuis in het nieuw 

Het Pakhuis uit 1912 in Mariaheide 
krijgt nieuw aanzicht. De renovatie 
is bijna volledig klaar.  

Vroeger zat hier een onderdeel van 
de boerenbond waar veel mensen uit 
het dorp toch dagelijks hun 
materialen, schoenen,werkkleding en 
gereedschappen voor op de boerderij 
en in de tuin haalden 
Donderdag ging het pand uit de 
steigers en is het laatste voegwerk 
aan de beurt. 

Nu zitten er 3 bedrijven in gevestigd 
en wel eigenaar Piet vd Velden B.V. 
installatiebedrijf (op de foto bij zijn 

pand), 'T Pakhuis badkamers (dochter van Piet vd Velden) en Pica kappers 
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28 augustus 2010 

Casino in aanbouw in Maria-Heide 
 
Vanaf 30 augustus 2010 worden de hamers opgepakt om in Maria-Heide een heus Las Vegas-
Casino te bouwen. Dit gebeurt in samenwerking met 175 kinderen en net zoveel vrijwilligers, 
die hier gezamenlijk hun schouders onder gaan zetten gedurende de 16e kindervakantieweek. 
De locatie van het Casino is gesitueerd op ‘de Wij’ aan de Heiakkerstraat in Mariaheide en krijgt 
de toepasselijke naam: Las-Wij-Gas. Daarbij worden rondom het Casino 23 houten 
appartementen gebouwd door de kinderen, waarin ze dan in de nacht van de donderdag op de 
vrijdag kunnen blijven overnachten.  

Dagelijks kunnen de kinderen zich laten opmaken en naar de kapsalon om het Casino netjes te 
betreden en de bouwwerkzaamheden aan hun appartementen in stijl kunnen voortzetten. Tevens zijn 
er dagelijks diverse verschillende activiteiten voor de jeugdige Casinobezoekers, als de 
buikschuifbaan, een stormbaan, tattoo-zetten etc. Een hoogtepunt van de week wordt een rit in een 
heuse limo van 9 meter! Op de woensdag kan er in de ‘onecht’ worden getrouwd in de plaatselijke 
Las-Wij-Gas trouwkapel. Gedurende de donderdagavond kan men genieten van een spetterende 
liveshow 

 
 

1 september 2010 
'Eindelijk, ut werd tijd' 

 
"Eindelijk, ut werd tijd", dat was het commentaar van Hans van de Broek en Wouter van de Tillaart na 
het winnen van het 9e Heise Jeu de Boules kampioenschap. Ze wonnen de finale van de kampioenen 
van vorig jaar Willem Donkers en Erik Kanters. In de B-poule ging de eerste plaats naar Annie Jonkers 
en de oudste deelneemster Anna Schepens, zij waren in de finale te sterk voor Maria en Pieter van de 
Berg. In de C-poule werden de debutanten Greetje van Os en Linda van de Broek nipt verslagen door 
Hans Kemps en Jan Verhoeven. 
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2010-09-16 

Pakhuis heeft ‘bordes’ terug 

MARIAHEIDE – "We brengen het bordes terug zoals het vroeger was", vertelt Piet van der 
Velden, de eigenaar van het pakhuis. Het dok waar vroeger de boeren hun paard en kar bij 
parkeerden om te laden en te lossen, heeft die functie natuurlijk verloren. "Nu is het voor het 

oog."  
De trap van het pakhuis was vroeger een heerlijk speeltoestel 
voor de Heise kinderen. Onderweg naar school, lopend over de 
ventweg, klommen ze er aan de ene kant op en aan de andere 
kant weer af. Of ze gingen op het bordes zitten en keken naar het 
drukke verkeer op ‘de grote weg’. Vanwege die drukke weg, 
moest het trapje verdwijnen toen Piet van der Velden zijn 
loodgietersbedrijf in het pakhuis vestigde. "Als wij hier stonden, 
konden er geen andere auto’s meer langs. We hebben het 
afgebroken en smaller gemaakt zodat er twee auto’s langs elkaar 
konden.  
Maar gebruiken als laaddok, doet Piet de trap niet meer. "Nee, het 
is voor het oog. Omdat we het toch gelijk opknappen, hebben we 
dit ook maar meteen gedaan." Piet krijgt veel reacties van Heise 
mensen die blij zijn dat het markante gebouw weer mooi is 
geworden. In 2012 bestaat het 100 jaar en Piet lijkt het een leuk 
idee om een reünie te houden van de pas opgeheven 
buurtvereniging ‘Pakhuisbuurt’. Maar voor veel kleine Heise 
inwoners keert er een dagelijks pleziertje terug, weet Piet: 
"Kinderen zeggen nu al: ‘daar kunnen we over klimmen!’" 
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2-10-2010 
Dorpsraad schenkt geld voor kerkorgel 

 
Mariaheide – Dorpsraad Mariaheide schenkt geld vanuit het 
Rabobankfonds, voor de restauratie kerkorgel , na de Heilige 
Mis van 10:00 uur, op 10 oktober, zal de waardecheque van € 
2750, door voorzitter Jos van den Tillaar van de Dorpsraad 
worden overhandigd aan het kerkbestuur.  
Met deze bijdrage, nam de Dorpsraad een gedeelte van de 
restauratie van het kerkorgel voor haar rekening, zodat de 
gemeenschap nog in lengte van dagen van de unieke klanken van 
het orgel kan genieten. 
Het Verschueren- orgel (1956) in de Moeder van Goede Raad kerk 
in Mariaheide, was toe aan een algehele restauratiebeurt. Reden 
voor het kerkbestuur om de Dorpsraad van Mariaheide te 
benaderen met het verzoek hiervoor een bedrag te doneren vanuit 
het Rabobankfonds. De Dorpsraad ontving enkele jaren geleden 
namelijk € 10.000 van de Rabobank wat naar eigen goeddunken 
voor de gemeenschap besteed mocht worden.  
Inmiddels heeft de Dorpsraad al een deel van de Rabobank 
schenking ingezet voor een AED apparaat bij voetbalclub SCMH 
en aan een jaarlijkse donatie voor Jongerenpastoraat ‘Het Schakeltje’. 
 
 
 
 

 
20 oktober 2010 

Dorpsraad opent verlichting Hintelstraat 
 
MARIAHEIDE - Aanstaande maandag, 1 november, zal 
voorzitter Jos van den Tillaar van de Dorpsraad de 
nieuwe verlichting aan de Hintelstraat op ludieke wijze in 
werking stellen.  
 
De dorpsraad nodigt alle inwoners van Mariaheide van harte 
uit bij deze opening aanwezig te zijn. De opening zal worden 
verricht om 19:30 uur, bij het bankje aan de Hintelstraat 
waarna aansluitend de openbare dorpsraadvergadering in 
D'n Brak zal plaats vinden.  
De dorpsraad hoopt op een grote opkomst. 

 

 
30 oktober 2010 

Hans Bekx wint Preproloog Dakar 
 
Op de Preproloog te Valkenswaard is vandaag Hans 
bekx Teamsport 1e geworden na een eindstrijd tegen 
Marcel v Vliet met een paar tiende seconden verschil. 
Hans wist toch 22 trucks achter zich te laten alle uit 
nederland en belgië. Dit is alvast een leuke start voor 
de aankomende Dakar rally de meest zware rally ter 
wereld. Deze wordt in Argentinie gereden in januari 
2011. De auto en team blijken er klaar voor te zijn na 
maanden de auto in onder houdt te hebben gehad. In 
Leipzig Duitsland werd de auto getest op de Baja 
Saxonia Rally en was er bewezen dat de auto weer 
goed is voor zware rally's waar we ook als 2e 
eindigden. 
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21 november 2010 

Ceciliakoor huldigt trouwe leden 
 
MARIAHEIDE – Het Ceciliakoor uit Mariaheide hield zondag haar jaarlijkse Ceciliafeest. In 
gemeenschapshuis D’n Brak werden drie trouwe leden in het zonnetje gezet. 
 

De 85-jarige Tonny Kemps-Opsteen begon als meisje 
van 15 als een van de drie eerste leden van het 
toenmalige dameskoor en heeft in de tussenliggende 70 
jaren duizenden repetities, kerkdiensten en andere 
uitvoeringen meegemaakt. Nellie van Os roemde in haar 
toespraak de betrokkenheid en inzet van Tonny:”Ze is er 
bijna altijd en kwam tot enkele jaren geleden steevast 
met de fiets. Nu dat niet meer mogelijk is, wordt ze 
gebracht door een van haar zonen of schoondochters. 
Want ze wil niks missen.”  
 

An Willems-Kuijpers meldde zich 60 jaar geleden aan 
als lid van het dameskoor en ook zij is steeds een 
plezierig lid gebleken dat volop genoot van het zingen. 
Maar ook de jaarlijkse uitstapjes met de fiets werden 
door An steeds erg gewaardeerd. “Het was niet gauw te 
ver en de tochten konden niet lang genoeg duren.”  
Annie van Boxmeer-Hoevenaars is 25 jaar lid van het 
Ceciliakoor. Zij werd door haar man Albert enthousiast 
gemaakt voor het zingen, zodat zij nu gezamenlijk deze 
hobby kunnen beoefenen. “Annie is een sopraan die het 
hoogst kan zingen van allemaal. De andere sopranen 
hebben hierdoor veel steun aan haar.”  
De jubilarissen ontvingen een kaars en een bloemstuk waarin een stukje lei van het dak van de Heise 
kerk is verwerkt. 
 
 

 

18 december 2010 
Kerstmarkt Schakeltje groot succes 

 
MARIAHEIDE - Wat vonden ze het leuk bij woonzorgcentrum van Haarenstaete! Dit jaar is 
namelijk de opbrengst van onze kerstmarkt met eigengemaakte kerststukken van de jeugd en 
leiding van ’t Schakeltje bedoeld voor de activiteitenbegeleiding van van Haarenstaete, hier in 

het oude klooster.  
 
Op vrijdagavond 17 december verzamelden de 
groepen 2008, 2009 en 2010, (de jaargangen dat 
ze de basisschool verlaten hebben) in de kantine 
van van Mensvoort. Allereerst waren daar ook 
Ryan de Laat, locatiemanager van Van 
Haarenstaete, en Marie-José van de Graaf die 
daar als vrijwilligster werkt. Ryan vertelt eerst wat 
over deze instelling, de bewoners, en wat 
dementie eigenlijk is. Vervolgens vertelt Marie-
José hoe leuk het is om daar te werken, en dat 
deze mensen heel graag spelletjes doen, en als 
het kan buiten. Daarom hadden ze al een 

bestemming bedacht voor onze kerstmarktopbrengst, namelijk een jeu-de-boule baan aanleggen in de 
tuin van van Haarenstaete voor deze mensen, begeleiders en familie. Dat vonden we allemaal een 
supermooi einddoel. Dus werd er die avond hard gewerkt met takken, mos, kransen, stukken, stof, 
kunstsneeuw, mezenbollen, dennenappels en noem maar op! 
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Op de volgende ijskoude zaterdagmorgen kwamen de 
eerste bezoekers rond 10 uur op het Dobbelsteenplein in 
onze tent kijken wat er allemaal te koop is, of voor een 
heerlijk dampende kop chocolademelk, glühwein of 
koffie, met een lekker kerstkransje, minikrentenbolletje of 
ontbijtkoek. Ook de verkoop van de stukken kwam goed 
op gang en sommigen hadden snel een eigen 
verkooptechniek ontwikkeld. Ook de Kerstman ontbrak 
niet en kwam met een echte arrenslee rondjes rijden in 
Mariaheide. 
 

 
Mooie ambiance met dit koude winterweer 
natuurlijk! Er kwamen ook bewoners van Van 
Haarenstaete met hun begeleiders kijken en 
kopen, heel gezellig! Ook werd er fanatiek door 
de jeugd verkocht en werd er z’n best geld geteld. 
Nu maar hopen dat ook de opbrengst genoeg zal 
zijn voor een jeu-de-boule baan, het was in ieder 
geval zeer geslaagd! Al deze kinderen bedankt 
voor jullie inzet. Ook dankzij al onze vrijwilligers 
die aanwezig waren liep het zo goed, en was het 
opruimen ook snel gebeurd. In ieder geval 
iedereen die er geweest is, bedankt, en de 
berichtgeving over de opbrengst en de schenking 

zal zeker binnenkort volgen.  
 
Allemaal fijne feestdagen! 

 


