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1 januari 2020

Heise onderscheiding voor Toinne van den Boogaard
In een bomvolle D’n Brak werd de Heise onderscheiding werd op nieuwjaarsdag uitgereikt aan Toinne
van den Boogaard.
Toinne zet zich, vaak samen met zijn gezin, al vele jaren actief in voor de gemeenschap van
Mariaheide.

Hij vervulde tal van functies bij sportvereniging SCMH; hij was jeugdleider, trainer, bestuurslid en lid
van de commissie voor onderhoud van het sportpark. Daarnaast neemt het gezin Van den Boogaard
kantinediensten voor haar rekening.
Toinne is als koster betrokken bij de organisatie van het onderhoud van de kerk en lid van de
commissie behoud AEDs.
Samen met enkele anderen heeft Toinne enkele jaren geleden ‘Bertjes WIJ’ gekocht zodat dit
evenemententerrein door mensen uit Mariaheide kan worden gebruikt. Daarnaast organiseert Toinne
de jaarlijkse burendag op de Ringoven en is hij een stuwende kracht achter vriendengroep Alleman.
In het verleden was Van den Boogaard actief bij Stichting Jeugdwerk Mariaheide en hij verricht
vrijwilligerswerk bij het Heise festival Rock Am Ringoven.
Toinne blinkt uit in het organiseren van activiteiten en het enthousiast maken van anderen, met name
jeugdigen, om zich ook in te zetten voor de Heise gemeenschap.
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17 januari 2020

Mariaheide 17 januari 18:00 uur
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8 januari 2020

Nieuwe AED op de Nieuwe Veldenweg
8 januari j.l. is er bij Jan Heesakkers, Nieuwe Veldenweg 18, 5464 RC
Mariaheide, een door Jan geschonken AED geplaatst, buiten tegen de werkplaats
van Jan.
Hierdoor is Mariaheide nóg beter hartsave.
Er hebben zich ook 14 Mariaheise inwoners aangemeld om de AED-reanimatie
cursus te volgen in januari/februari 2020.
Hiermee zijn we ontzettend blij want het is heel fijn dat er nu 8 AED’s in en om Mariaheide hangen,
maar als deze niet bediend kunnen worden……….
Aanmelden voor een cursus kan altijd (bij M.J. van de Graaf: cvd.graaf@home.nl) :
zodra we minimaal 6 personen hebben, starten we in overleg gewoon weer een nieuwe cursus.
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden waar de AED’s allemaal hangen:









Hei’s Frietuurke, Pastoor van Haarenstraat 4, 5464 VGMariaheide
Anna Schepens, Pastoor van Haarenstraat66, 5464 VHMariaheide
Massagepraktijk De Bolst, Bolstweg 13, 5464 TCMariaheide
Eric v.d. Crommert, Voorhei 1, 5464 VCMariaheide
Rinie Bosch Asperges, Duifhuizerweg 5, 5406 TBUden
Hans van Asseldonk, Driehuizen 13, 5464 RAMariaheide (hangt er al)
Paul vd Elzen, Duifhuizerweg 21, 5406 TBUden
Jan Heesakkers, Nieuwe Veldenweg 18, 5464 RC Mariaheide
Namens de Dorpsraad:
Mariaheide Hartsave.
Toinne van den Boogaard, Mark Leenders en Marie-José van de Graaf.

Mariaheide.nl

3

januari 2020

Jeugdprinses Renske en Adjudante Aukje
Zaterdagmiddag zijn in een bomvolle Krikkelstal Jeugdprinses Renske en Adjudante Aukje onthuld!

Wij zijn Renske en Aukje wij vonden de onthulling
in de kelder super spannend, vooral toen we onze
briefjes in onze handen hadden. We zijn super blij
dat ik prinses ben geworden en Aukje Adjudante.
We kijken het meest uit dat we met heel groep 8
en de raad van 11 op de kar een feestje gaan
bouwen en onze eigen receptie natuurlijk!
Want: Met Renske en Aukje aan je zij, is de
carnaval nog lang niet voorbij! Alaaf!
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januari 2020

Prins Koen I en Prinses Resja

Prins Koen d’n Urste en Prinses Resja
Het nieuwe Prinsenpaar van C.S. de Heikrikkels
Mariaheide
In een druk bezochte Krikkelstal zijn zaterdagavond
door bloaskapel “de Krikkelbloazers”. Prins Koen
d´un Urste en prinses Resja onthuld als
52e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. Koen
Daandels is een geboren Heikrikkel, 41 jaar oud en
zoon van Jan en Thea Daandels.
Qua werk al snel “in de keukens” belant en
momenteel werkzaam als accountmanager bij de
firma Asogem en druk met inbouwapparatuur. Hij zit
af en toe op de racefiets en speelt sinds kort ook
een potje Padel. Prinses Resja is geboren en
getogen in Veghel en dochter van Jan en Els van
Deursen.Had altijd al de voorliefde voor werken met
kinderen en hun gezinnen en is nu werkzaam als
Jeugdprofessional bij Ons Welzijn in Heesch. Resja
houdt van dansen en stond al vaak op het podium in
de Blauwe Kei.
Ze hebben elkaar op de middelbare school tijdens
een schoolreisje naar Praag leren kennen en vanaf
dat moment is Resja van Kuusegatter langzaam een
Krikkellinneke geworden. Inmiddels wonen ze bijna
10 jaar in de Krekelhofstraat met hun kinderen
Noemie (12), Jamo (9) en Dijne (6)
Nu even geen dagelijkse verplichtingen, het is tijd voor carnaval. Hun motto voor het komende
carnaval luidt dan ook:

“Verstând op nul en gaon!”
Prins en prinses worden komend carnavalsjaar bijgestaan door adjudantenpaar René en Ellen van
den Berg.
’s Middags werd tijdens de Jeugd Bonte Middag jeugdprinses Renske met haar adjudante Aukje
onthuld.
Hun motto luidt: “Met Renske en Aukje aan je zij, is carnaval nog lang niet voorbij!”
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maart 2020

Gladde speeltoestellen natuurspeeltuin verwijderd
Na aanleiding van een melding van een bewoner en contact van de
Dorpsraad met de gemeente Meierijstad zijn de gladde speeltoestellen
verwijderd uit de natuurspeeltuin aan de Steenovenstraat.
Het is al weer een aantal jaren geleden dat de natuurspeelplaats aan de
Steenovenstraat in Mariaheide werd aangelegd. Er wordt ook nog steeds
veelvuldig van deze speelplaats gebruik gemaakt. Mede door het
verouderen van het hout van de speeltoestellen en het natte jaargetijde is
een aantal speeltoestellen onacceptabel glad geworden en levert grote
risico’s op voor de kinderen.
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maart 2020

Spannende finale wedstrijden bij de Heise Biljartkampioenschappen Bandstoten 2020
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Coronavirus
Coronavirus
Het Coronavirus heeft Nederland en ook Mariaheide bereikt. Overal om ons
heen worden maatregelen getroffen. Hier moeten wij ons aan houden!
We kunnen ons voorstellen dat deze maatregelen voor sommige mensen
problemen geven. Misschien kunnen wij u op de juiste weg brengen.
Kan de Dorpsraad u ergens mee helpen of een luisterend oor bieden, meldt
u dan via email bij: Dorpsraadmariaheide@gmail.com









Of per telefoon:
Henri van Zeeland: 06-21820307
Hans Kemps: 06-12758362
Joep van Helvoort: 06-10541841
Jos Klessens: 06-51365029
Wilma van de Laar: 06-10549038
Maria Braam: 06-20370441
Edward Rovers: 06-41031580
Neem de maatregelen van de overheid serieus!

Moet je echt naar buiten, houd dan 1,50 meter
afstand van elkaar!

Dank aan allen in de vitale beroepen
Let goed op jezelf en elkaar
Geef elkaar aandacht en steun!
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april 2020

Lichtpuntjes
In een tijd waarin veel mensen het zwaar hebben, zijn het juist de momenten van hoop die ervoor
zorgen dat we volhouden. Die momenten van hoop - die lichtpuntjes - zijn belangrijk.
Het kleine gebaar. Het naar elkaar omzien. Laten we dat, óók straks, niet meer loslaten.
Ik gun alle mensen in Meierijstad een lichtpuntje: een beetje steun en warmte, van mens tot mens.
Help je daarom mee om ‘lichtpuntjes’ een steuntje te laten zijn? Deel dan dit bericht.
Houd moed! Het komt goed.
Uw burgemeester
Kees van Rooij
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Klaarzetten plastic afval zakken
De laatste tijd is er een toename aan plastic afval zakken die aan de weg staan,
welke door gemeente 1x per 2 weken worden opgehaald. Sommige
buurtbewoners ergeren zich als deze veel te vroeg worden opgehangen; en
terecht. Graag deze plastic zakken pas klaarzetten volgens advies van de
gemeente.
Ook gebruikt niet iedereen de ringbeugels aan de lantaarnpalen. Als de
ringbeugel aan de lantaarnpaal volhangt, dan even kijken of de volgende
lantaarnpaal nog plaats vrij heeft. Het staat zo slordig als de zakken op de
grond liggen. Honden en katten hebben vrij spel en soms waaien ze de straat
op.
Dank u wel voor uw medewerking.
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Pieter en Maria koninklijk onderscheiden,
Mevrouw M.N.H. (Maria) van den Berg (1954) –De Koning en de heer P.W.J. (Pieter) van den
Berg (1952) Mariaheide







Dit echtpaar is binnen Mariaheide zeer actief en zij verrichten hun vrijwilligerswerk grotendeels op
dezelfde plaatsen en gedurende dezelfde periodes.
1978 –heden: vrijwilliger dorpshuis D’n Brak: zij zijn allebei zeer gewaardeerde vrijwilligers en
verrichten beiden allerlei werkzaamheden zoals de rol van gastheer en gastvrouw, het doen van
onderhoud, allerlei klussen, mede opbouwen van evenementen et cetera et cetera.
1995 –heden: vrijwilliger bij Carnavalsvereniging de Heikrikkels: in 1995 zijn meneer en mevrouw
Prins en Prinses geweest en vanaf het jaar daarna zetten zij zich beiden veelvuldig in de voor de
vereniging. Zo is meneer onder andere 5 jaar voorzitter geweest. Meneer en mevrouw coördineren
inmiddels al bijna 20 jaar het ziekenbezoek en ook de organisatie van het 55+bal is bij hen in goede
handen.
Meneer en mevrouw Van den Berg hebben in 1996 na het overlijden van hun zus en zwager, zonder
te twijfelen de drie kinderen liefdevol opgenomen in hun gezin. Nu bijna 25 jaar later, is het contact
nog steeds heel hecht en wordt lief en leed nog altijd samen als een groot gezin gedeeld.
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5 mei 2020

Mariaheide herdenkt op 5 mei de bevrijding van Nederland
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5 mei 2020

Dodenherdenking meierijstad 2020
Film van de kransleggingen van vandaag 4 mei 2020 en ook de toespraak van de burgemeester.
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mei 2020

Adriaan van der Linden presenteert boek over Veghelse ziekenhuis
‘Ons ziekenhuis is
weg, maar niet
vergeten’
“Het ziekenhuis in
Veghel is echt de
parel van de Meierij
geweest”, vertelt
Adriaan van der
Linden. “In dat
gebouw gebeurde
zoveel lief en leed!”
Het afscheid nemen
van het ziekenhuis
deed hem zeer. Toen
er begonnen werd met
de sloop van het
gebouw kreeg Adriaan
het idee van een
herinneringsboek met
de titel: ‘Bouw en
sloop Ziekenhuis
Bernhoven, het
vroegere Sint
Josephziekenhuis.’
‘Ik ging bekant iedere dag kijken”, vertelt de 85-jarige Veghelaar die het terrein op mocht van het
sloopbedrijf Van der Linden. “Ik moest wel een helm op en mijn sandalen dat vonden ze ook niet zo’n
goed idee”, lacht Adriaan die het bedrijf van zijn familie heel goed kent. Ja, hij moest flink uitkijken
tijdens het foto’s maken, maar hij is nooit geraakt door betonblokken. Wel door een boze vogel die in
het verlaten ziekenhuis een nest eieren aan het uitbroeden was. “Als de slopers gingen schaften, kon
ik kortbij komen.Zo ben ik nog een keer naar boven gegaan, dat mocht eigenlijk niet, maar het was
onder de schaft. Want als ze dan aan het puin breken waren gegaan …. “
Wat Adriaan opviel was dat er zo veel ijzer in het ziekenhuis zat. “Vrachtwagens vol! En ook veel
beton natuurlijk. Toen de bovenbouw weg was, zat er nog bijna net zo veel in de grond want het was
een en al grote kelder. Overal dikke muren en dikke ijzeren balken. Als de slopers zo’n balk er met de
kraan uittrokken dan sodemieterde er weer een stuk gebouw naar beneden.”
Een gemis?
En óf de mensen het ziekenhuis
missen, weegt Adriaan. “Als ik uit
de poort kwam, vroegen mensen
als eerste: ‘mag jij er op?’ en dan
begonnen ze te
vertellen: ‘potverdorie, dat dit kan!
Het is gewoon weggegooid geld,
kapitaalvernietiging!’ Er waren
mensen die echt boos waren.
‘Zo’n skôn gebouw! Toch veul
skônder as nou in Uje!Als je iets
bijzonders hebt, moet je tóch naar
een ander ziekenhuis toe.In Uden
is het toch hetzelfde als hier!’ Ja,
sommigen waren heel fel!”
Oude mannenhuis
Zelf heeft Adriaan ook enkele keren in het ziekenhuis gelegen en ook herinnert hij zich zijn vader die
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in het gasthuis bij de andere
‘oude mannen’ moest gaan
wonen. “Het was een grote
gang met links en rechts
schotten met gordijnen
ervoor. Dat was dan een
kamertje. Je had er ook nog
eerste, tweede en derde klas
en al deden de zusters er
hun best voor de bewoners,
het was helemaal niks. Maar
er was toen ook nog niets
anders. Ik was blij dat ons
vader daar weg kon.”
Mooiere herinneringen heeft
Adriaan aan de vleugel, waar
zijn lief Diny woonde die
verpleegster was. “Ik ben
nooit bij haar op de kamer geweest, nee, ik mocht er niet binnen!Maar als ze om tien uur afgewerkt
was, stond ik buiten te wachten. Dan zag ik bij haar het licht aangaan en dan keek ze naar buiten. ‘Ja,
hij staat er’.”

Puin
Het ziekenhuis zit dus nog in zijn hart, maar het gebouw zelf is verwerkt onder de straten van de
nieuwe wijk. “Het grootste gedeelte van het steenpuin is naar de Doornhoek gegaan als ondergrond
van de nieuwbouw van de Van Berkelgroep”, weet Adriaan die ook wel met plezier op de oude plek
van het ziekenhuis komt. Want ja: “het wordt tóch een mooie wijk! Maar het ziekenhuis is weg en het
komt nooit meer terug. Je ziet het nooit meer, …. maar wel in dit boek!”
‘Bouw en sloop Ziekenhuis Bernhoven, het vroegere Sint Josephziekenhuis’ is volledig in kleur. Op de
120 pagina’s staan honderden foto’s en het boek heeft een harde kaft. Het kost 12,50 euro en is
verkrijgbaar bij Boekhandel Schellen in Veghel, Van Asseldonk Groenten & Fruit in Mariaheide op
Ringoven 2a in Mariaheide en bij de schrijver zelf. Stuur een mailtje naar a.vanderlinden6@kpnmail.nl,
bel 0413-353342 of 06-26331991 en dan zorgt Adriaan er voor dat het boek coronaproof in uw
brievenbus bezorgd wordt.
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mei 2020

Toekomst kerk en geloofsgemeenschap
….een onderwerp waar al vaker over geschreven is en waar we in de kerngroep van Mariaheide ook
al vaker bij stil hebben gestaan. We zien het aantal kerkgangers jaar in, jaar uit dalen. En daarmee
ook de financiële middelen die er nodig zijn om het kerkgebouw in stand te houden.
De kerngroep Mariaheide en bestuur van de Franciscus parochie zijn verantwoordelijk voor de
pastorale en beheerstaken in de geloofs-gemeenschap. Het is van belang dat zij nu alvast gaan
nadenken over de toekomst van de kerk op langere termijn. Ook vinden zij het belangrijk om de
Dorpsraad daarbij te betrekken en gaan daarover binnenkort met elkaar in gesprek.
Ook u als Heise inwoner zult in de gelegenheid zijn om mee te denken, we houden u hiervan op de
hoogte via www.mariaheide.nl en de Heise Krant.
Kerngroep Mariaheide
olvvangoederaad@gmail.com
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20 juni 2020

Café D’n Brouwer bestaat 20 jaar
Zaterdag 20 juni bestond café D’n Brouwer 20 jaar. Helaas kon dit door het Corona-virus niet groots
gevierd worden en zijn de festiviteiten rondom
deze mijlpaal verplaatst of geannuleerd.
Geschiedenis
Op 1 april 2000 werd het pand op
Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide officieel
overgenomen van CHV (tussen 1988 en 1998
zat hier CAV de Meierij, een onderdeel van dit
bedrijf). Tussen 1974 en 1988 zat de Rabobank
er gevestigd. De oude kluisdeur is nog steeds
aanwezig in het café. Na een flinke verbouwing
en een paar avonden proefdraaien tijdens het
EK voetbal vond op 20 juni 2000 de officiële
opening plaats.Nu kon de droom van familie
Brouwers echt beginnen.

Verbouwingen
Om D’n Brouwer nog groter en gezelliger te maken, hebben er diverse kleine en grotere verbouwingen
plaatsgevonden. Een demontabele wand, een andere plek van de bar, een nieuwe wc-groep en af en
toe een likje verf of nieuwe versiering aan de muur. De grootste verbouwing begon in augustus 2007.
Het café en de zaal werden flink uitgebreid en ook werd er vanwege het rookverbod, een rookruimte
gecreëerd. Ook de terrasoverkapping is een goede toevoeging geweest. Boven D’n Brouwer werden 2
ruime woningen gerealiseerd waar familie Brouwers nog steeds met veel plezier woont.
Evenementen
Naast de vaste klanten en verenigingen zijn er tal van evenementen en avonden
georganiseerd.Koren- en muziekmiddagen, thema-avonden en masterclasses van o.a. Jan Akkerman
en Alain Clark.
Vudel werd er opgericht, CS de Heikrikkels heeft er jaren de prijzen na de carnavalsoptocht uitgereikt
en viert er haar 11-11bal en diverse prinsen en een prinses van De Gekko’s hebben er geregeerd.
Maar De Gekko’s organiseren ook het beachsportevent (dat dit jaar 11-13 september plaats zal
vinden) en ‘De sterkste man’.
Een reünie van café De Mol, CD- en boekpresentaties, start-, pauze- of finishplek voor brommers,
fietsers, wandelaars of old-timers.
Maar uiteraard ook diverse feesten, bruiloften, jubilea, vergaderingen en borrels.
En op 29 februari jl. zijn er zelfs opnames
geweest van het SBS6 programma “Steenrijk,
Straatarm”.
Anno 2020
Helaas verloopt nu alles anders dan voorheen.
Na 11 weken gesloten te zijn geweest,
mochten op 1 juni de deuren weer open. Met
veel regels en een ruimere indeling, maar dat
mag de pret zeker niet drukken.
De vaste klanten, biljarters, darters, line
dancers en koren komen hopelijk weer snel
over de vloer.
Ook de feesten en evenementen zoals de pubquiz en muzikale middagen vinden hopelijk snel weer
doorgang.
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23 augustus 2020

Klaver TCM 2020
Op zondag 23 augustus hebben we weer de klaver gereden.
Er werd om 8.30 uur gestart in 3 groepen de A groep met 80 km de B`s 70 km en de C groep 60
km.Er waren 3 gastrenners waaronder 1 dame. Door het coronavirus hadden we de afsluiting bij D`n
Brouwer op het Terras waar nog druk werd nagepraat.
Tiny en Peter bedankt voor de gastvrijheid.
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augustus 2020

Lieve Anny, liefste Antoon

Een oorlogsverhaal over honger, kou en
armoede. Zeker ook over angst. Maar vooral
over een standvastige liefde. ‘Lieve Anny, liefste
Antoon’ is een ontroerend en aandoenlijk
dagboek.
Antoon Vugts is een jongeman uit Vught, die
tijdens de oorlog verliefd wordt op Anny uit
Utrecht. Zij zien elkaar voor het laatst op 2
september 1944. Daarna worden nagenoeg
alle bruggen tussen Noord- en Zuid-Nederland
vernield en begint de spoorwegstaking. Negen
maanden lang zijn ze door de oorlog
gescheiden van elkaar. Brieven komen niet op
hun bestemming. Zonder dat ze het van elkaar
weten schrijven Anny en Antoon brieven naar
elkaar in de vorm van een dagboek.
Op 26 oktober 1944 wordt Vught bevrijd, terwijl
het noorden daar nog een half jaar op moet
wachten. Anny leeft in bezet gebied en gaat
een lange hongerwinter tegemoet, met elke
dag een zoektocht naar eten. Antoon leeft in
bevrijd gebied, maar ook daar is het nog armoe
troef. En de angst voor de ‘vliegende bommen’
beheerst het leven. Hun beschrijving van het
dagelijks leven laat zien hoe men in oorlogstijd
omging met de omstandigheden.Toch grijpt
men elke gelegenheid aan om iets te vieren, hoe eenvoudig dan ook.
Anny en Antoon kennen beiden momenten van twijfel. Leeft ze nog en zou ze op me blijven wachten,
ze is immers zo jong? Antoon wordt onzeker. Hij besluit zijn dagboek op 20 mei 1945 met: ‘We zullen
hopen dat we mekaar gauw kunnen omhelzen, je Antoon.’
Het boekje is prachtig vorm gegeven door Hans van Hoof.
Prijs: €12,95
Bestellen: wilma@tekstbureauvandelaar.nl
Afhalen: Struikhei 10
of telefonisch: 06-10549038
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augustus 2020

Buurtvereniging De Goordonk 50 jaar
Het jaar 1970 is voor onze buurt een gedenkwaardig jaar; het is
namelijk het jaar waarin enkele buurtjes gezamenlijk onze
buurtvereniging heeft opgericht.
Het leven gaat in de jaren daarna z’n gangetje, mooie momenten
wisselen met droevige momenten, generaties gaan en komen.
Het laatste decennium zijn er veel nieuwe buurtjes bijgekomen,
waarvan vele lid zijn van de buurtvereniging. Ook de buurtjes die niet
in Mariaheide zijn geboren en getogen voelen zich al snel thuis.
Hiermee is een belangrijk doel van onze vereniging nl. de
saamhorigheid binnen de buurt, nog steeds een belangrijk ding.
48 jaar na de oprichting is de commissie jubileum 50 jaar voor de
eerste maal bij elkaar gekomen om allerlei ideeën te delen om vanuit
daar een mooi en gedenkwaardig 50 jaar jubileum feest te
organiseren.
Het jubileum jaar 2020 kwam om de hoek kijken. Alle voorbereidingen
waren in volle gang, een datum en plaats was geregeld, de inhoud van het feest kreeg een steeds
strakker beeld, de voorpret was goed, het gevoel was “op naar 29 augustus en FEESTEN!!!!!!!”
Maaaaaar toen kwam Corona/Covid-19 steeds dichter
en dichter bij. Vele van ons hebben van een afstandje,
iets dichterbij of zelf heel nabij meegemaakt wat dit
virus voor invloed op ons leven heeft.
Niet alleen het virus zelf, maar ook de gevolgen om
het virus buiten de deur te krijgen en te houden heeft
een zware wissel op ons leven in 2020 getrokken. Het
groeten werd “afstandelijker”, de anderhalve meter
regel ging en gaat ons leven beïnvloeden. Ook
feestjes en bijeenkomsten werden en worden
afgeraden.Al met al niet het jaar 2020 waarop we als
Buurtvereniging rekening mee hadden gehouden bij
het organiseren van ons JUBILEUM 50 jaar.Maarrrr
om nu helemaal niets te doen, dat kan niet hè?!In juli
hebben een aantal buurtjes de Wegwijzer, die op de
kruising van de Bolstweg en de Goordonk (bij de
ezeltjes), vervangen door de nieuwe 50 jaar jubileum
paal. Hiermee hebben we fysiek een mooi aandenken
aan het feit dat onze buurt al 50 jaar (waar blijft de tijd)
samen activiteiten organiseert. Dat we 50 jaar vele
gezamenlijke herinneringen hebben gemaakt.De
datum 29 augustus komt steeds dichter bij; een
“feestdag” kan echt niet, maar aandacht geven aan
deze voor onze BUURT mooie mijlpaal kan uiteraard
wel. De vraag hoe we dit gaan doen is vrij snel geen
vraag meer, maar een actieplan. De commissie heeft er zin in, de weergoden doen mee en vanaf
12:00 uur gaan enkele buurtjes met goeie zin de buurt op met voor alle leden een kleine geste.
Tijdens onze zeer leuke reis merken we al wandelend dat we een grote buurt zijn. Het aanbieden van
een gebakje werd door de buurtjes (bijna allemaal waren ze thuis) zeeeeer op prijs gesteld en werden
de wandelaars samen met de chauffeur vaak op beeld vastgelegd. Ik denk dat we mogen zeggen dat
29 augustus 2020 niet de feestdag is geworden die we voor ogen hadden, maar dat het ondanks alles
wel een geweldige dag is geweest en dat we als buurtvereniging samen mooie herinneringen hebben
gemaakt.
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september 2020

Goede Doelenweek Mariaheide 2020
Dit jaar was de collecteweek anders van opzet dan de voorgaande 5 edities.
De inwoners van Mariaheide hebben het centraal inleverpunt bij d’n Brak op de twee collectedagen
goed kunnen vinden. Dit was een prima alternatief, wat gezien de reacties, goed is ontvangen.
Van de mogelijkheid om via de bank een bijdrage over te maken is ook goed gebruik gemaakt.
De Goede Doelen werkgroep dankt de gulle gevers voor het mooie resultaat. We steken de Goede
Doelen hiermee een hart onder de riem.
Dank aan diegene die medewerking hebben verleend aan de GDW Mariaheide:
Dorpshuis d’n Bak, Widontec, Autobedrijf Toine van Creij, Van Haandel V.O.F., Jabro, Zie! Grafisch
Ontwerp, Anthall Drukkerij, Dirk Hoevenaars/Complement Reclame, Parochie Mariaheide, SCMH
jeugdafdeling en dorpsraad Mariaheide.

Alzheimer Nederland
€ 576,74
Nederlandse Brandwonden stichting
€ 370,50
Fonds GehandicaptenSport
€ 350,50
HandicapNL
€ 306,00
Nederlandse Hartstichting
€ 693,25
KWF Kankerbestrijding
€ 934,84
Stichting Longfonds
€ 504,00
Maag Lever Darm Stichting
€ 481,55
Nierstichting Nederland
€ 455,25
Stichting Reuma
€ 504,48
Rode Kruis
€ 448,25
Epilepsiefonds
€ 334,50
Nationaal Fonds Kinderhulp
€ 376,00
Vastenactie
€ 478,49
Totaal(na opmaak sticker zijn nog bedragen ontvangen) € 6.814,35
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oktober 2020

Speeltuin Steenovenstraat

Vorige maand kondigden we de renovatie van de natuurspeeltuin aan. De
gemeente heeft er geen gras over laten groeien. Begin van deze maand zijn
de werkzaamheden uitgevoerd. Meteen al namen de kinderen de nieuwe
toestellen in bezit. Zo te zien valt vooral het klim- en klauterparcours erg in
de smaak.
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Oktober 2020

Glasvezel gaat door in Meierijstad en Boxtel
Goed nieuws voor de inwoners van Meierijstad en Boxtel. Tijdens de verlengde glasvezel
campagne van DELTA Fiber Netwerk zijn alsnog voldoende aanmeldingen binnengekomen om
glasvezel aan te leggen in Meierijstad en Boxtel! Naar verwachting start de aanleg begin 2021.
Inzet van ambassadeurs en lokale partijen onmisbaar
Daisy Meekes, projectleider bij DELTA Fiber Netwerk: “Tijdens de campagne in Meierijstad en Boxtel
is er veel werk verzet om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk glasvezel komt. Ambassadeurs en
lokale verkopers hebben, zelfs in deze nieuwe coronagolf, alles op alles gezet om buurtbewoners te
overtuigen van het belang van glasvezel. Met succes,want in de laatste weken was mede daardoor
een mooie eindsprint zichtbaar in het aantal aanmeldingen. We zijn dan ook erg verheugd dat we
kunnen melden dat er glasvezel komt!”
Harry van Rooijen Wethouder Gemeente Meierijstad:
“Thuiswerken, onderwijs en zorgverlening op afstand, ontspanning en sociale contacten onderhouden;
we merken in deze tijd temeer hoe belangrijk het is om over hoge datasnelheden te beschikken. Het is
fantastisch nieuws dat na het buitengebied van Meierijstad nu ook in de kleine kernen glasvezel
aangelegd wordt. Daarmee komt voor 99,8 % van onze inwoners en bedrijven supersnel internet
bereikbaar en zijn we goed op de toekomst voorbereid.
Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk
geïnformeerd over het goede nieuws. Meer informatie is ook te vinden op de website
gavoorglasvezel.nl.
Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl.
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november 2020

Rabo ClubSupport, bedankt!
Namens alle verenigingen uit Mariaheide die hebben deelgenomen aan de Rabo ClubSupport,
zeggen wij HARTELIJK DANK voor alle ontvangen stemmen!
Deze stemmen hebben mooie bedragen opgeleverd voor alle verenigingen. Dit financieel extraatje zal
goed besteed worden, waarbij de Heise gemeenschap uiteindelijk ook kan mee profiteren.
De Rabobank danken we voor het organiseren van dit jaarlijks initiatief, waarmee de verenigingen een
financiële steun in de rug krijgen.
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12 december 2020

"Bakker" Koen 1e voorziet Heikrikkeldurrup van Krikkelbollen”
Zaterdag 12 december hebben de Heikrikkels onder aanvoering van Prins Koen, de traditionele
Krikkelbollen verkoop gedaan.
Om zoveel mogelijk coronaproof rond te gaan zijn er speciale "Krikkelbollen-scheppen" gemaakt. Ook
kon er worden betaald met een QR code.
Het doet ons goed om te zien dat deze krikkelbollen gretig afgenomen werden, we hebben zelfs nee
moeten verkopen.
We wensen u en uw dierbaren Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2021 toe!
CS De Heikrikkels
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december 2020

Inspiratie
Alles is anders. De gebruikelijke kerstwens lijkt dit jaar niet op zijn plaats. Of
gaan we die achteloze kreet ‘Fijne Feestdagen’ juist nu een andere invulling
geven? Het lijkt een hele uitdaging. Toch wil de Dorpsraad alle inwoners
van Mariaheide en hun familieleden gelukkige kerstdagen en een mooi
uiteinde toewensen. Maar bovenal een gezond 2021. Want dat is waar we
allemaal zo naar uitzien: een virusvrij nieuw jaar.

Hoe we de feestdagen in moeten vullen, zal voor velen een afweging zijn. Wij hopen dat iedereen
rekening houdt met de ander. Dat we elkaar ook steunen bij keuzes, die misschien moeilijk zijn. Maar
ook al vier je Kerst in kleine kring, het kan toch gezellig zijn. Het wordt zo gemakkelijk gezegd: ‘fijne
feestdagen’. Maar dat betekent nu net wat anders dan andere jaren. Wellicht hebben we juist nu extra
aandacht voor onze naaste. In de vorm van een kaartje, iets lekkers, een kerstcadeautje of…vult u zelf
maar in. Veel inspiratie gewenst!
Namens de Dorpsraad:
Fijne feestdagen
en
een gezond 2021

Mariaheide.nl

27

30 december 2020

Heise onderscheiding 2020 Joep van Helvoort

** Heise Onderscheiding **
Het is een groot genoegen bekend te maken dat de
Heiseonderscheiding 2020 is toegekend aan :

Joep van Helvoort
De voordrachtcommissie heeft dit unaniem besloten vanwege zijn inzet gedurende een groot aantal
jaren voor tal van vrijwilligersactiviteiten in Mariaheide.
Omdat er geen receptie zal worden gehouden op 1 januari i.v.m. Corona , hierbij een overzicht van de
terreinen waarop Joep actief is of actief is geweest :


Bestuurslid Dorpsraad (penningmeester)
 Voorzitter commissie goede doelen
 Lid raad van XI en bestuurslid
(penningmeester) Heikrikkels ; tevens mede
presentator Bonte middag
 Was 11 jaar bestuurslid ( penningmeester )
SCMH
 Jarenlang jeugdleider SCMH
 Lid sponsorcommissie SCMH
 Reeds vele jaren scheidsrechter op zaterdag
en zondag
 Actief in de buurt Ringoven
 Vrijwilliger Rock am Ringoven
 Verder zegt hij zelden nee als er een beroep
op hem wordt gedaan
Voorwaar een lange lijst aan diverse vrijwilligers
activiteiten !
Wij feliciteren Joep dan ook van harte met deze onderscheiding .
Om iedereen toch de gelegenheid te geven Joep te feliciteren hebben we met hem afgesproken dat
hij op 1 januari van 12.00 tot 13.00 op het balkon van zijn huis zal staan. Zodoende kunnen alle
dorpsbewoners die dat willen even langs komen rijden en/of lopen en hem van een afstand de
felicitaties overbrengen.Wij hopen dat vele dorpsgenoten van deze gelegenheid gebruik maken , om
zodoende Joep een onvergetelijke middag te bezorgen.
Bestuur en medewerkers D’n Brak
P.S. : De Heise onderscheiding is dit jaar aangeboden door juwelier van Maarseveen ( ‘s maandags
op weekmarkt Uden )
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