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1 januari 2021

Een waar defilé voor Joep
Afgelopen woensdag was Joep van Helvoort onderscheiden met de "Heise onderscheiding"
Vandaag 1 januari had men een defilé georganiseerd om Joep te feliciteren met deze onderscheiding
De jaarlijkse nieuwjaar receptie georganiseerd door SDM niet kon vanwege de huidige corona
maatregelen niet doorgaan.
Velen hadden gehoor gegeven aan deze oproep en Joep stond heerlijk op zijn balkon in het zonnetje
te genieten van dit leuke alternatief. Tegen één uur kwamen de krikkelbloazers ook nog een serenade
brengen en dat werd zeer gewaardeerd.
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januari 2021

Dromen over de toekomst van Amaliazorg Van Haarenstaete

De Dorpsraad heeft onlangs een gesprek gehad met het bestuur van
Amaliazorg/Van Haarenstaete. We hebben naar aanleiding van dat gesprek
gevraagd of zij hun toekomstplannen aan onze inwoners kenbaar willen
maken. Hieronder vindt u hun plannen op de korte maar ook op de lange
termijn. We vinden het als Dorpsraad belangrijk om ook rekening te houden
met de woonwensen van onze oudere Heise mensen. Zoals vermeld kunt u
met uw vragen ook terecht bij de
Dorpsraad. dorpsraadmariaheide@gmail.com
.
Het vooraanzicht van het gebouw van Amaliazorg Van Haarenstaete is na ruim een eeuw nog
steeds onveranderd. Ook al is er in al die tijd al flink wat keren verbouwd en aangebouwd.
Amaliazorg heeft gedroomd over nieuwe verbouwplannen voor de toekomst, waarbij het
vooraanzicht nog steeds onveranderd blijft. Deze dromen willen we graag met u delen.
Korte termijndromen
Voor 2021 – 2022 dromen we over een interne verbouwing. We willen van de Heise Serre een echte
woongroep maken met een eigen huiskamer. De Heise Serre bevindt zich in de aanbouw aan de zijde
van de Hintelstraat (zie foto 1). De vijf huidige bewoners sluiten nu overdag aan bij een van de
bestaande woongroepen. Door de bestaande appartementen in de aanbouw te verbouwen wordt de
indeling logischer en krijgt elke bewoner een eigen douche en toilet.

Foto 1: Aan de linkerzijde de
bestaande aanbouw aan de
Hintelstraat die we intern willen
verbouwen
Grand Café verplaatsen
Het Grand Café, wat nu aan de
voorzijde van de Pastoor van
Haarenstraat gevestigd is, willen
we verplaatsen naar de laatste
appartementen aan de
Hintelstraat. Daar komt ook de
ingang en een veilig terras
waardoor de bewoners en
bezoekers ook van de reuring op
het dorpsplein en de doorgaande
weg kunnen genieten.
Dagactiviteiten voor thuiswonende senioren
De ruimte waar het Grand Café nu gevestigd is wordt dan geschikt gemaakt als ruimte voor senioren
die nog thuis wonen, maar één of meerdere dagen op zoek zijn naar dagactiviteiten. Hebt u of weet u
iemand die hier interesse in heeft, dan kunt u mailen naar yvonne.oversteeg@amaliazorg.nl. Dan
kunnen we u gericht op de hoogte houden.
Dit zijn de dromen op korte termijn die we nu verder aan het uitwerken zijn. We kunnen daarom nog
niets zeggen over een termijn waarop we kunnen starten met deze interne verbouwing. Uiteraard
houden we de medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun families en alle andere betrokkenen op de
hoogte als er meer bekend is.
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Afbeelding 2: Het huidige Amaliazorg Van
Haarenstaete. Met de rode lijn is het perceel
aangegeven.
Dromen op langere termijn
De wachtlijsten in de regio lopen op voor
senioren die niet langer thuis kunnen of willen
wonen en op zoek zijn naar een geschikte
plek om te wonen. De verwachting is dat die
vraag in de toekomst alleen maar groter
wordt. In die behoefte willen we graag
voorzien door aan de zijde van de Hintelstraat
een aanbouw te realiseren van twee
woonlagen. Er komen op de eerste verdieping
appartementen voor senioren met dementie
en op de begane grond appartementen voor senioren die zelfstandig willen blijven wonen in de
nabijheid van zorg. We willen ook een of twee appartementen realiseren voor senioren die tijdelijk niet
thuis kunnen wonen bijvoorbeeld omdat de partner een operatie ondergaat. We merken dat daar ook
veel vraag naar is.
Meer bewegingsvrijheid voor bewoners
Als dit gerealiseerd kan worden dan komt ook een andere droom uit. We willen graag een grote tuin
voor de bewoners realiseren waar zij in veilige vrijheid kunnen verblijven. Door de aanbouw te
realiseren creëren we een grote veilige omsloten tuin waardoor we de beweegruimte voor al onze
bewoners vergroten. Zo ontstaat veilige vrijheid. Dat is een van de thema’s waarin we investeren.
Voor deze toekomstdroom is uiteraard een sluitende begroting nodig en ook een vergunning. Dit is
geen droom die al uitkomt, maar wel een droom waarin wij geloven en waar we aan willen werken. Als
Amaliazorg geloven we ook in samenwerking en transparantie. Omdat we meer willen betekenen voor
de ouder wordende mens willen we onze diensten uitbreiden en onze dromen samen met u verder
ontwikkelen. Daarom hebben we met een afvaardiging van de dorpsraad een vergadering gehad. Zij
hebben uitgebreide documentatie over de mogelijke uitbreiding gekregen. Deze is inzichtelijk voor
iedereen die daar behoefte aan heeft.

Afbeelding 3: Rechtsboven een schets van de gedroomde aanbouw
Hebt u nog vragen, ideeën of opmerkingen?
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februari 2021

Heikrikkels op ziekenbezoek
Prins prinses en enkele leden van de Heikrikkels op ziekenbezoek .
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februari 2021

Prijswinnaars kwis De Heikrikkels
Op carnavalsvrijdag hebben we de gezinskwis georganiseerd. Vol enthousiasme, passie en strijd zijn
80 groepen aan de slag gegaan. Om 19:30 uur werd de kwis per mail verstuurd en om 22:30 zijn de
antwoorden per mail ingeleverd. De 11 categorieën waren carnavals gerelateerd maar ook algemene
vragen. De benaderingsvraag (hoeveel revetjes) is ingezet om plek 3 en 4 vast te stellen.
We hebben veel leuke reacties ontvangen op de kwis, niet te lang, veel diversiteit en het was met een
klein groepje/gezin goed te doen. We hopen hiermee het carnavalsgevoel toch een beetje te hebben
gecreëerd.
Hierbij de prijswinnaars:
Nr:Kwisnaam:
Totaal punten:Prijs:
1 Rauhkost
106
VIP Arrangement Bonte Avond
2 Familie Van den Tillaar
102
Beauty Therapie Imago
3 De Keezen
100,5
Van Dinther
4 De Brabantse Bende
100,5
Van Zuthpen Bedden
5 Familie De Wit (Marc, Sandra)100
Hei's Frietuurke
6 Heiveld Vijf
99,5
D'n Brouwer

Kwis deelnemers:
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maart 2021

De Krekel anticipeert op PADEL, grootste outdoor park van Nederland!
Tennis en Padel De Krekel in ons dorpje Mariaheide, al 40 jaar een
begrip in Meijerijstad en omstreken, opende 2018 haar eerste twee
padelbanen. Een sport in opkomst met toen nog beperkte
bekendheid in Nederland. Nu 3 jaar later liggen er maar liefst 8
schitterende padelbanen en is de Krekel daarmee in één klap het grootste outdoor padelcentrum van
Nederland geworden.
Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. Het is een combinatie van tennis en squash in een
kooi van 10 bij 20 meter. De kooi bestaat deels uit glas en deels uit aluminium, waarbij je ook via de
glazen wanden de bal terug mag slaan. Padel speel je met vieren als dubbelspel en je hanteert de
tennistelling. De rackets zijn een stuk korter dan een tennisracket.
Hanneke, 4-voudig Nederlands kampioen tennis, vertelt enthousiast dat de sport zo enorm snel groeit
omdat het heel toegankelijk en dynamisch is, die bovendien door alle leeftijden wordt gespeeld. Je
leert padel véél sneller als tennis en je ziet nieuwkomers al na 10 minuten een wedstrijdje spelen met
leuke rally’s.
Hanneke: “In 2018 opende de Krekel met 2 padelbanen. Wij waren de eerste met padelbanen in een
straal van 20 km. In mei 2020 verdubbelden we al naar 4 banen. Afgelopen zomer was het succes
compleet, want toen vonden maar liefst 350 nieuwe spelers de weg naar de padel- en de
tennisbanen. Padel is echt booming!”
Het prachtige en gezellig park heeft zeer actieve commissies die vele leuke activiteiten en
toernooien organiseren. Tennis- en padeltoernooien van 1 dag, maar ook zijn er
clubkampioenschappen en interne competities. Dagelijks wordt er naast tennis-, nu ook padeltraining
gegeven door de clubtrainers en er is zelfs een Spaanse trainer Alfonso verbonden aan de Krekel, die
al meer dan 20 jaar padelervaring heeft opgedaan in Spanje.
Tennis en Padel De Krekel
heeft ruim 1000 leden. Voor
de jeugd, voor de
recreatieve en de
prestatieve speler, maar
ook voor de spelers met
een beperking zoals
rolstoelers.Een speciale
senioren commissie
bekommert zich om de
ouderen en om hun wensen
op sportief gebied. Speciaal
voor deze leeftijdsgroep
wordt binnenkort gestart
met Walking Tennis en
Padel. Spelers vanaf 55 jaar
tot heel veel ouder, die
graag gezond bezig zijn,
ontspanning en vertier zoeken én leuke contacten willen leggen, kunnen iedere week onder sportieve
begeleiding tennissen of padel komen spelen.
Maar ook bedrijven kunnen bij de Krekel terecht voor een bedrijfsevenement met klanten, een
teamuitje, een tennis- of padel-clinic, of gewoon lekker wekelijks een paar banen huren voor de
vitaliteit van hun medewerkers. Alle vormen compleet met of zonder instructie zijn bespreekbaar. Na
afloop gezellig een drankje op het ruime overdekte terras of in het mooie paviljoen zodra dat weer
open mag.
Meer informatie is te lezen op http://www.tennisparkdekrekel.nl
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20 maart 2021

Opschoondag
Op 20 maart zijn enkele inwoners actief aan de gang gegaan in het kader van de
nationale Opschoondag Ze hebben verschillende straten nagelopen en al het zwerfafval opgeruimd.
Fijn dat deze mensen zorgen voor een schoon Mariaheide.
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1 April 2021

Meierijstad Mijmert Bank Onthuld
In navolging van de officiële onthulling van de meierijstad mijmert bank in Erp, is deze vandaag 1 april,
ook in Mariaheide onthuld. Deze onthulling heeft zonder publiek plaats gevonden i.v.m. corona.
Phillip van de Brand namens
Meierijstad Mijmert en Henri van
Zeeland namens de Dorpsraad
Mariaheide hebben deze onthuld.
Na een korte toespraak over de
opzet en de bedoeling hierachter.
De Mijmerplekken, die in alle dertien
kernen van Meierijstad worden
gerealiseerd, zijn een initiatief van
het comité Meierijstad Mijmert in
samenwerking met de gemeente
Meierijstad. Het comité heeft op
verzoek van burgemeester Van
Rooij sinds juli 2020 nagedacht over
een gepaste vorm om
gemeentebreed aandacht te
besteden aan de coronacrisis en de impact die het heeft op Meierijstad. Er zijn daarbij een tweetal
zaken uitgewerkt: een Mijmerplek voor iedere kern, in de vorm van een S-vormige bank én een
podcastserie.
Mijmeren
Op de Mijmerplek kunnen mensen in alle rust, alleen of samen, keurig op anderhalve meter afstand
van elkaar, mijmeren. Het is een plek om te herdenken, stil te staan bij dat wat er allemaal gebeurd is,
maar ook om vooruit te kijken en te dromen over de toekomst.
Verhaal en stem bewaren
In de podcastserie, die is gemaakt door vier jonge journalisten uit Meierijstad, vertellen inwoners uit de
gemeente over hun ervaringen met corona. Via de podcasts blijft hun persoonlijke verhaal én hun
stem bewaard voor de toekomst”, De podcasts zijn te beluisteren via een speciale QR-code die op de
banken terug te vinden is. Daarnaast zijn ze te vinden via www.meierijstadmijmert.nl
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April 2021

Terras open!

We zijn blij dat we jullie vanaf woensdag 28 april weer op ons
terras mogen ontvangen. We gaan er het beste van maken, al
is het beperkt en met wat restricties. Jullie zijn iedere dag
welkom tussen 12.00 en 18.00 uur. Wil je zeker zijn van een
plekje dan kun je reserveren via: 06-26816687
of dnbrouwer@gmail.com
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Mei 2021

Kermis Mariaheide helaas niet maar toch reuring in het dorp
Mariaheide had jarenlang de primeur om het kermis seizoen af te trappen. maar door corona was dit
helaas vorig jaar niet doorgegaan. Ook dit jaar lukt het niet om binnen de regels een kermis te
organiseren. Maar dit heeft Martijn Brouwers niet tegengehouden om er toch een leuk weekend van te
maken voor de inwoners. In overleg met Stichting Kermissen Veghel zal er a.s. zondag een Snoep- en
Oliebollenkraam op het Dobbelsteenplein staan. Tevens is het terras bij de Brouwer geopend. Alles
wel binnen de regels van corona.
Vanuit de Dorpsraad is er een kleurwedstrijd georganiseerd voor de basisschool leerlingen en op
zondag zal om 13:00 uur de prijsuitreiking plaats vinden.
Tevens heeft d'n Brouwer voor dit weekend voor de liefhebbers twee fietstochten (8 en 9 mei)
uitgezet.
Dankzij deze initiatieven zal het kermisweekend niet ongemerkt voorbijgaan.
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Mei 2021

Prijsuitreiking kleurwedstrijd Kermis
Op Moederdag tijdens de mini kermis op het Dobbelsteenplein is de prijsuitreiking van de
kleurwedstrijd geweest.
Joep heeft namens de dorpsraad de prijzen uitgereikt. Alle deelnemers hebben een zak popcorn
namens de dorpsraad gekregen, Bart en Doin van de Westerlaken (van de snoepkraam) hadden ook
nog een klein speelgoedje voor alle deelnemers.
Prijswinnaars kleurwedstrijd:
-- -Groep 0 (t/m 4 jaar) 1e Maas van Katwijk

Groep 1

2e Jet van Heesch
1e Niels Vissers

Groep 2

2e Jule v.d. Berg
1e Isa Uijens

Groep 3

2e Fenne Koppe
1e Jason Verkerk

Groep 4

2e Tim Vissers
1e Fien Jacobs

Groep 5/6

2e Malou Rovers
1e Tess Gevers

Groep 7/8

2e Ive Leenders
1e Tess Kanters
2e Jorn v.d. Wijst
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Mei 2021

Gedicht Mariaheide Rick Terwindt
Alweer een hele tijd geleden hebben we jullie input gevraagd over “Wat
maakt Mariaheide zo Mariaheide”. Stadsdichter Rick Terwindt heeft hieruit
een mooi gedicht gemaakt:
Graag hadden we dit gedicht samen met Rick ergens in Mariaheide willen
onthullen, maar door de Coronacrisis is dit lastiger, voorlopig kan dat niet.
Wij vragen daarom nog eenmaal jullie input. Waar en op welke wijze in
Mariaheide zou u het gedicht terug willen zien? U kunt uw suggesties
mailen naar mariabraam@gmail.com Wederom heel hartelijk dank voor alle
goede ideeën.
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juni 2021

Welkom (terug) bij SCMH
Eindelijk mogen we vanaf zaterdag 26 juni iedereen, zij het op 1.5 m, weer verwelkomen op Sportpark
Spoorzicht in Mariaheide!
Het dagelijks bestuur van SCMH laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Want hoe fijn het ook was dat
(met name de jeugd) al die tijd door heeft kunnen trainen, het sportpark is een ontmoetingsplek voor
jong en oud waar bij SCMH iedereen welkom is. Hopelijk kunnen we het nieuwe seizoen starten als
van ouds, mét wedstrijden én toeschouwers.

Op de foto hangen Ruud vd Sanden, Rick vd Biggelaar en Will Kemps het spandoek op zodat het ook
zichtbaar is: Welkom (terug) bij SCMH.
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juli 2021

Winnaars beachsport Gekko's 2021
Het was weer een geweldig geslaagd weekend.

Beachvoetvolley: The Mile High Club

Beachvolleybal: Geen Keus

Beachtennis: Rik van Asseldonk & Sven Breeuwer

Mariaheide.nl

14

augustus 2021

In Mariaheide is de snelheid 30 km

Verkeersklachten Pastoor van Haarenstraat
Bij de dorpsraad komen er de laatste tijd steeds meer klachten binnen over
weggebruikers in de Pastoor van Haarenstraat. Auto’s rijden veel harder dan de
toegestane 30 kilometer. Vastgesteld moet ook worden dat veel vrachtverkeer
onnodig door ons dorp rijdt, waar de A-50 een logische route zou zijn. Tijdens
spitsuren en bij files op de snelweg wordt de Van Haarenstraat ook als
sluipweg gebruikt.
Dit levert gevaarlijke situaties op, met name voor de fietsers op de rijbaan. Die
voelen zich niet veilig en worden vaak de molgoot in gedwongen of erger. Gevolg is probleem 2:
talloze fietsers en brommers die, tegen de verkeersregels in, op het voetpad gaan rijden. Een doorn in
het oog van voetgangers en aanwonenden van deze straat. Want ook dat levert gevaarlijke situaties
op. Brommers, soms met hoge snelheid en tegen de richting in, het is dagelijkse kost. Een voetganger
die een fietser of brommer erop aanspreekt, krijgt vaak nog een grote mond.
Momenteel vindt er overleg plaats met de gemeente of er tussentijds iets aan gedaan kan worden.
Dan wordt gedacht aan extra verkeersborden en een zogenaamd ‘smiley’-bord. Daarnaast
schrikhekken ter hoogte van café D’n Brouwer. Dit in afwachting van een goede en definitieve
oplossing. Wij als dorpsraad beseffen dat deze minimale maatregelen frustratie oproepen bij de
aanwonenden. Het advies is dan ook om klachten te melden bij de gemeente.Echter ook in de wijken
wordt veel te hard gereden. Die klachten komen ons ter ore. Want ook daar geldt: 30 km zone! En
zoals uzelf wel in kunt vullen: bewoners van de wijk gaan vaak zelf niet vrijuit. En daar is ons advies:
SPREEK ELKAAR DAAR GERUST OP AAN !! Voor de veiligheid van u en uw kinderen.
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augustus 2021

Bouwdorp 2021

Nadat het vorig jaar niet mogelijk was een kindervakantieweek (Bouwdorp) te
organiseren, is het dit jaar gelukt opnieuw een kindervakantieweek te organiseren. Deze is maandag
gestart op het terrein aan de Heiakkerstraat. Helaas is het dit jaar niet mogelijk de kindervakantieweek
te bezoeken door corona-maatregelen.
Dit jaar zijn er diverse activiteiten op het terrein, zoals een stormbaan, allerlei spellen en creatieve
activiteiten. Dit is een aangepast programma ten opzichte van andere jaren. Zo worden er geen hutten
gebouwd dit jaar. Dit zodat we bij de start van de voorbereiding (alweer meer dan een half jaar
geleden) de beste kansen hadden de week door te laten gaan. Dit hebben we onder meer gedaan
door de groepen deelnemende kinderen te splitsen in twee groepen en te zorgen dat er minder
vrijwilligers nodig zijn.
Bouwdorp duurt tot donderdagavond 2 september. We sluiten de week dan gezellig gezamenlijk af.
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18 september 2021

KBO Jeu de Boule Toernooi
Op deze stralende zaterdag organiseerde KBO voor `t eerst een
jeu de boules toernooi. Wij waren met 20 teams de hele dag te
gast bij D`n Brak, waar we op 6 banen hebben gespeeld. Ook
niet-leden mochten deelnemen. Jammer dat er niet zoveel
gebruik van werd gemaakt.
Vanaf 10.00 uur was er voor iedereen koffie of thee. Om 10.40 uur werden de eerste ballen gegooid.
Na drie voorrondes kwamen we op 2 finales. De eerste finale ging tussen Wim en Annet v. d. Tillaar
en Will Dobbelsteen en Jan v. Os. Dit was een spannende strijd die met 13-12 werd gewonnen door
Annet en Wim. De andere finale was een strijd tussen Martien en Riek Donkers en Mieke Peters en
Gerard Hermes. Hier waren Martien en Riek de sterkste. Na deze finales werden de prijzen uitgereikt
en was de afsluiting met een frietwagen van het Heis Frituurke. Nadat de magen waren gevuld en er
nog een glaasje gedronken was keerde iedereen tevreden huiswaarts.
Om de financiën rond te krijgen hadden we een aanvraag ingediend bij het Fonds voor de
ouderen.We hebben € 332,- ontvangen van het fonds.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag die we zeker een vervolg mogen geven.
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oktober 2021

Goede Doelenweek Mariaheide 2021
In de week van 13 t/m 20 september is de Goede Doelenweek Mariaheide geweest. Gelukkig waren
de COVID omstandigheden dusdanig afgezwakt dat de collectanten weer huis aan huis konden gaan.
Fijn om te zien dat er een goede response was en met een geweldig hoog resultaat: € 11.495 ! (na
opmaak van de sticker nog ontvangst). Namens de werkgroep Goede Doelenweek hartelijk dank voor
uw blijk van vertrouwen in onze organisatie. In onderstaand overzicht een verdeling van de collecte
opbrengsten:

Alzheimer Nederland:
€ 1.971,22
Nederlandse Brandwonden stichting: € 487,42
Fonds GehandicaptenSport:
€ 470,02
HandicapNL
€ 436,22
Nederlandse Hartstichting:
€ 1.015,87
KWF Kankerbestrijding - 14994
€ 1.538,27
Stichting Longfonds:
€ 690,87
Maag Lever Darm Stichting:
€ 737,42
Nierstichting Nederland:
€ 603,87
Stichting ReumaNederland Amsterdam€ 667,12
District Brabant-Noord Rode Kruis
€ 633,12
Epilepsiefonds:
€ 497,12
Nationaal Fonds Kinderhulp
€ 596,22
Vastenactie
€ 597,37
Prinses Beatrix Spierfonds
€ 552,87
Dank voor alle medewerking en sponsoring van: SCMH jeugdafdeling, Dirk Hoevenaars, Zie! Grafisch
Ontwerp, d’n Brak, Jabro, Anthall Drukkerij, Widontec, Van Haandel VOF, Stukadoorsbedrijf Peter van
Doorn, Nous Labautomation Support, FysiekFit Manuele Therapie & Fysiotherapie en Dorpsraad
Mariaheide.
Hans en Marij Kemps, bedankt voor de mooie zonnebloemen!
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2 oktober 2021

Heise Biljartkampioenschappen Libre 2021
Afgelopen week hebben de Heise biljartkampioenschappen Libre plaats gevonden in d'n Brak, Vorig
jaar zijn deze niet doorgegaan vanwege corona, maar dit jaar gelukkig wel, De bekers waren vorig jaar
al besteld, dus de kampioenen van dit jaar kregen de beker met de datum van 2020. Maar het zijn de
kampioenen van 2021,
Zaterdag 2 oktober vonden de finale wedstrijden plaats over de drie poules.
Poule A:
1e Martien Jansen
2e Mari Vogels
3e Piet de Koning
4e Joost Breeuwer

Poule B:
1e Martien van Kleef
2e Ad Leenders
3e Albert van de Aa
4e Gerrit Timmers

Poule C:
1e Gerard Dortmans
2e Rien Breewer
3e Ad Timmers
4e Piet van de Velden
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12 oktober 2021

Afscheid Harry van der Geld bij Kv SCMH
Na jaren trouwe dienst heeft Harry van der Geld op zondag 10 oktober afscheid genomen van SCMH.
Harry is 5 jaar als hoofdtrainer van de selectie aan boord geweest en is daarna bij enkele andere
verenigingen hoofdtrainer geweest. Vervolgens kwam hij weer terug bij SCMH, eerst als trainer/coach
bij de jeugd en de laatste jaren bij senioren 3. Met Harry hebben de korfbalsters vele succesvolle en
gezellige korfbaljaren beleefd en meerdere kampioenschappen gevierd.
Zijn typerende playmobile poppetjes zorgden er in de rust van de wedstrijd voor dat de tactiek duidelijk
was, zodat iedereen precies wist wat er verwacht werd en hoe de looplijnen moesten zijn. De 'rugkant'
is iets wat menig speelster nooit meer zal vergeten, want dat is er flink ingepeperd door Harry. Ook het
blijven doorzoeken naar de perfecte kans en het 3-1 systeem zijn dingen waar altijd fanatiek op
getraind werd en waar de korfbalsters veel van hebben geleerd.
We zullen Harry gaan missen bij SCMH en daarnaast natuurlijk ook zijn vrouw Rini, die vaak als
supporter van de partij was.
Harry ontzettend bedankt voor jouw inzet voor SCMH, hopelijk zien we jullie beiden nog regelmatig
langs de lijn!
SCMH
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15 oktober 2021

Onthulling nieuwe Jeugdprins en Adjudante 2021/22

Op vrijdagavond 15 oktober mochten wij met de
hele klas en onze ouders naar d'n Brak. Wat een
spannende avond! De Jeugdcommissie had
allemaal leuke spelletjes bedacht, waarmee wij
punten konden verdienen. De 2 teams met de
meeste punten waren het team van Maud en
Keano en het team van Teun en Joris. In een
spannend finalespel kwamen Maud en Keano
uiteindelijk als winnend team naar voren. Van
Keano mocht Maud het lootje trekken:
Yesss!! Jamo wordt de Jeugdprins en Maud
Adjudante!!!!
Ik ben Jamo, ik ben 10 jaar. De Jeugdprins van de
Heikrikkels dit jaar. Ik hou van hockey, relaxen en
van Carnaval!!
Hoi, ik ben Maud en ik ben 11 jaar. De
Jeugdadjudante van dit jaar. Ik zit op volleybal,
speel piano en ik vind Carnaval vieren natuurlijk
ook kei leuk!!
We hebben er heel veel zin in!!

Met Jamo en Maud voorop, zetten we heel de carnaval op z'n kop!
Alaaf!!!
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november 2021

Rabo clubsupport 2021
De uitslagen van de Rabo Clubsupport zijn bekend.
Hierbij de resultaten voor de Heise verenigingen en stichtingen.
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december 2021

Kerstmarkt van Haarenstaete
Met kerstartikelen bewoners van Amaliazorg,
locatie Van Haarenstaete steunen
Amaliazorg Van Haarenstaete is als
ouderenzorgorganisatie extra voorzichtig in
deze tijd waarin de coronabesmettingen
landelijk flink oplopen. Daarom krijgt de
traditionele kerstmarkt dit jaar een andere
vorm. Omdat wij graag kijken naar wat wél
mogelijk is, vindt de kerstmarkt dit jaar
digitaal en als drive-thru plaats. De opbrengst
komt volledig ten goede aan het welzijn van de
bewoners. Deze wordt besteed aan de aanschaf
van een Inmu Dance.
De spaaractie voor de CRDL via ‘Voor de
Ouderen’ is op 1 december behaald,
waarvoor een ontzettende dankjewel aan alle
donateurs.
Daarom hebben we voor onze kerstmarkt een nieuw spaardoel gesteld.
De Inmu Dance brengt ritme en leven. De aanstekelijke
steeds veranderende muziek nodigt uit om te bewegen.
Deze is zeer geschikt voor mensen met dementie. Met uw
aankoop tijdens de digitale kerstmarkt brengt u de
aanschaf van de Inmu Dance dichterbij. Op de tijdelijke
Facebookpagina met de naam ‘Kerstmarkt van
Haarenstaete’ kunt alle producten vinden die wij verkopen
(https://m.facebook.com/vanHaarenstaete/). Veel van de
producten zijn samen met de bewoners gemaakt. U kunt
via een persoonlijk bericht laten weten welk product u wilt
kopen. Bijna elke dag komen er nieuwe producten online.
Uw bestelling kunt u vervolgens op zaterdag 11
december tussen 10.30 en 13.00 uur tijdens een heuse
drive-thru aan de voorzijde van ons pand aan de Pastoor
van Haarenstraat 44 in Mariaheide ophalen. U kunt
contant en met pin betalen. Alvast bedankt voor uw
aankoop.
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18 december 2021

Verkoop van Krikkelbollen succesvol verlopen!
Carnavalsstichting De Heikrikkels heeft afgelopen zaterdag een succesvolle Krikkelbollen verkoop
gehad in Mariaheide.
Met veel enthousiasme zijn alle bollen gretig afgenomen door de Heise bevolking, waarvoor hartelijk
dank! Er is zelfs een extra nabestelling voor diegene die niet thuis waren of nog extra bollen willen
kopen.
Ook zijn er verschillende nieuwe Heikrikkels carnavalsvlaggen verkocht, hoe mooi is dat om carnaval
extra te sieren met zo’n mooie vlag.
Namens CS De Heikrikkels, willen wij u fijne feestdagen toewensen, blijf gezond en denk een beetje
aan elkaar.
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30 december 2021

Heise onderscheiding Mart van Goor

Het is een groot genoegen bekend te maken dat de
Heise onderscheiding 2021 is toegekend aan :
Mart van Goor
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 Mart actief is of actief is geweest :

• In 1978 medeoprichter buurtvereniging Achter de Kerk en vele jaren bestuurslid geweest
• Ruim 45 jaar ( vanaf zijn 17e ) lid van het jeugd kader van SCMH , waarvan vele jaren als
jeugdwedstrijd secretaris en de laatste jaren als jeugdvoorzitter
• 28 jaar lid geweest van het hoofdbestuur van SCMH
• Inmiddels 10 jaar voorzitter van de KBO
• Lid werkgroep goede doelen
• Vele jaren commissie lid geweest bij tennis vereniging de Krekel
• Lid van het overkoepelend bestuur Meierijstad waar hij de belangen van de KBO behartigt
• Hij was 4 jaar lid van de seniorenraad Meierijstad
• Erelid van SCMH
• Heeft de KNVB onderscheiding in GOUD ontvangen voor zijn activiteiten en deze onderscheiding
wordt zelden toegekend
Wederom is dit een lange lijst aan diverse vrijwilligers activiteiten !
Wij feliciteren Mart dan ook van harte met deze onderscheiding .
Om iedereen toch de gelegenheid te geven Mart te feliciteren hebben we met hem afgesproken dat hij
op 1 januari van 12.00 tot 13.00 voor 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 Mart een
onvergetelijke middag te bezorgen.
Bestuur en medewerkers D’n Brak
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