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1 januari 2009  

Heise onderscheiding voor Marion Rauh 
 

MARIAHEIDE - In een bomvolle D'n 
Brak reikte voorzitter van de 
Stichting Buurtschappen, Frans 
Verhoeven, de 14e Heise 
onderscheiding uit aan Marion 
Rauh.  
 
Traditiegetrouw wordt in de Hei op 
nieuwjaarsdag om 12 uur de Heise 
onderscheiding uitgereikt. Deze prijs 
wordt gegeven aan een persoon die 
zich verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de Heise gemeenschap. Dit maal 
ontving Marion Rauh (47) het 
bijbehorende speldje voor het vele 
vrijwilligerswerk dat ze verricht.  
Zo coördineerde ze een aantal jaren 
het reilen en zeilen rondom het 

brigadieren en was Marion secretaris van de korfbalclub. 
Op dit moment is ze elke week nog vele uren bezig met werkzaamheden voor diezelfde korfbalclub; 
als actief speelster, trainster, scheidsrechter en als redacteur van het Korfbalnieuws.  
Daarnaast is Marion ook wekelijks op en rond het voetbalveld te vinden, omdat zij lid is van het 
Jeugdbestuur van voetbalclub SCMH. 
 

 
1 januari 2009   

SCMH huldigt jubilarissen 
 
MARIAHEIDE - Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van SCMH huldigde voorzitter Bert 
vd Broek een viertal trouwe leden.  
 
Frans Verhagen, Evert Vanthoor en Leon Vulders werden gehuldigd vanwege hun 25-jarig 
lidmaatschap. Oud-selectiespeler en bestuurslid Jan van Helvoirt is maar liefst 50 jaar aan SCMH 
verbonden en ook hij werd hiervoor in de bloemetjes gezet. 
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11 januari 2009  
Jarige Hans Bekx tweede in eerste Africa Race 

DAKAR - Jan de Rooy heeft het vrachtwagenklassement van de Eerste Africa Race gewonnen, met vlak 

op zijn hielen teamgenoot Hans Bekx. Een rally die het vooral moest hebben van de uitdagende natuur en 

veel minder van de concurrentie van de gevestigde toppers in het truck rijden.  

Het Team de Rooy is in de eerste plaats naar Afrika afgereisd om Hubert Auriol, de bedenker van 
deze nieuwe rally de kans te geven van start te gaan, zoals ook Jean Louis Schlesser, tweevoudig 
DAKAR winnaar en Juan Manuel Peliccer, een ervaren off road motorrijder uit Spanje dat deden. 
Bovendien had een andere coryfee uit de DAKAR geschiedenis René Metge zich aan de verbonden. 
Een man die geliefd is in de rallywereld. Vraag dat maar eens aan de deelnemers van de 
Transoriëntale rally. Ze zijn allemaal vol lof over hem. Natuurlijk bleef het aantal deelnemers onder de 
verwachting. De late opstart van het evenement en de niet voorzien financiële crisis die de laatste 
maanden intrad, hielpen Auriol niet echt om een groot deelnemersveld op de been te krijgen. 
 

“Dat wisten we voordat we eraan 
begonnen”, vertelt Jan de Rooy 
na de aankomst bij het Lac Rose 
nabij de Senegalese hoofdstad. 
“De etappes waren fantastisch, 
ook al vloek je natuurlijk 
onderweg nog wel eens als het 
even tegenzit. Bovendien zijn we 
nog wel eens verkeerd gereden 
en dat doe je toch echt zelf. De 
moeilijkheidsgraad van deze 
nieuwe rally is zeker niet minder 
dan de DAKAR rallies in het 
verleden. Ik ben dan ook 
ontzettend blij met mijn eerste 
plaats, die ik natuurlijk ook 
opdraag aan mijn team en met 
name aan Hans Bekx die mij 

geholpen heeft als dat nodig was. Niet dat dit vaak het geval was, maar toch”, glundert een duidelijk 
verheugde de Rooy. “Bovendien wil ik er nog aan toevoegen dat de Hongaar Miklos Kovacs ons het 
vuur na aan de schenen heeft gelegd. Hij is een man om in de toekomst rekening mee te houden”, 
aldus de Rooy over de man die eveneens transportondernemer is. “Vanavond gaan we met zijn alle 
aan het strand eten en natuurlijk een stevig biertje drinken op Hans zijn 53ste verjaardag en op onze 
overwinning”, besluit een ontspannen de Rooy, aan wie de ontberingen van de laatste dagen al bijna 
niet meer te zien zijn. Een stevige douche in het hotel zal de rest doen. 
 
Jan de Rooy wint dus de laatste etappe, zoals altijd een showpiece langs het Senegalese strand. Hij 
legt de laatste tijdrit af in 42.58 min. Hans Bekx heeft 2.06 min. meer nodig, Kovacs 6.31 min. en 
Vismara 0.01 sec., de Italiaan wordt dus 2de. 
 
In het Algemeen klassement eindigt de Rooy dus als eerste met een totaaltijd van 50.56.14 uur. Bekx 
heeft 51.07.10 uur nodig, Een verschil dus van 10.56 minuten. Kovacs wordt 3de met en totaaltijd van 
51.33.27 uur. Vismara wordt 4de in 52.33.45 uur. 
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14 januari 2009  
Heise schaatsers in training voor Elfstedentocht 

 
Onder aanvoering van onze drie Leden van De Friese Elfsteden, Anthony van Rooij, Harrie en 
Peter Verkuylen zijn we zondag gaan toeren op de Loosdrechtse Plassen. Piet de Koning en 
Piet van de Tillaart maakten de groep compleet. 
 
Om 8 uur op weg naar Vreeland. Lekker vroeg, dus ruimte zat bij het parkeren, bij het onderbinden 
van de ijzers en op het meer. Het is genieten in de natuur: de weidse gezichten, de lage zon over het 
glanzende ijs, het knokken tegen de wind, het swingen over het ijs met wind mee. Na drie en een half 
uur toeren vinden de specialisten het genoeg. Het wordt steeds drukker en de wachttijden bij de 
kluunplekken lopen op. En de geschatte 75 km. is toch een mooie afstand. De komende dagen gaat 
het dooien, maar de wind schijnt weer naar het oosten te draaien. Wie weet..................... 
 

           
 
18 januari 2009   

Volle bak bij Monsters of Mariaheide 
 
MARIAHEIDE – Monsters of Mariaheide trok zaterdag een 
record aantal bezoekers. Meer dan duizend rockliefhebbers 
uit de regio en ook andere windstreken wisten de 
frambozenhal op de grens van Erp en Mariaheide te vinden 
en genoten van topoptredens van onder meer BZB, 
Textures en Peter Pan.  
 
Net zo belangrijk als de artiesten was ook dit jaar weer de 
goede sfeer die heerste onder het publiek. Gezellig een pilsje 
drinken met ouwe bekenden, maar ook af en toe naar voren, 
bijvoorbeeld om Peter Pan Speedrock van dichtbij te bekijken. 
Want ook Dikke Dennis met zijn vele tatouages was naar 
Mariaheide gekomen en hij is een spektakelstuk op zich. 
Superstrak was de band Textures die eerder op de dag 
speelde en natuurlijk gooide BZB weer hoge ogen met een 
extra vette show.  
Mooi was ook de aankleding van de zaal met de autowrakken 
aan het plafond die daar bleven hangen ondanks het kabaal. 
Want de akoestiek van de zaal liet toch af en toe wat te wensen 
over. ,,Een leermoment”, stelt festivaldirecteur Hans van Hoof 
die verder uitermate tevreden is: ,,Een goede aftrap op de 
nieuwe locatie. De bands waren goed, de sfeer was , er zijn 
geen gekke dingen gebeurd. Ik ben meer dan tevreden!” 
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24 januari 2009  
Prins Dirk I en Prinses Anne heersers over Krikkeldurrup 

 

MARIAHEIDE – Op sprookjesachtige wijze onthulde vriendengroep 
de Zombies zaterdag in een volle Krikkelstal het nieuwe 
Prinsenpaar: Dirk Meijer en Anne van de Berg.  
 
De Zombies brachten een heel grappige act, waarbij een kikker met 
behulp van kikkerbloazers en terroristen opgeblazen moest worden om 
uiteindelijk plaats te maken voor de Prins van 2009. Toen de rookwolken 
enigszins opgetrokken waren stond daar de nieuwe Prins van de 
Heikrikkels, Dirk I. Samen met zijn Prinses, Anne vd Berg, gaat hij de 
scepter zwaaien over het Krikkeldurrup.  
Dirk en Anne wonen vier jaar aan de Ringoven en zijn beiden zeer 
sportief; Dirk tennist en voetbalt en Anne tennist en korfbalt.  
De slogan die politieman Dirk deze carnaval hanteert is niet: " Meer 
blauw op straat." ,maar " Laat ze maar rollen." 
 

 

4 februari 2009   
Het nieuwste boek van André 

 

MARIAHEIDE – Onthullend en onthutsend is het beeld van Uden dat André van der Linden 
beschrijft in zijn boek ‘Âchterum bij het Udens Weekblad.’ Allerlei gekke, goedgelovige en 
grappige Udenaren komen er in voor, maar ook Udense plantjes, dieren en zelfs geesten 
komen aan bod!  
Eén groot avontuur, zo lijkt het leven van een razende reporter bij het Udens Weekblad. De ogen van 
Daphne Deckers, struikelen over skeletten, gestuntel in de raad, de val van wethouder Coenen, het 
hostiewonder, de toorn van de Tapgasten, de kniptangen van Mariëtte Moors, de geheimen van de 

vliegbasis, woedende lezers, het kalfje van ‘boer heeft vrouw’-Ben, 
Romeinse schatten, Pistolen Paultje, Frans Bauer, naakte homo’s, de 
Band Zonder Banaan, de Veerkampjes, Hans van Luit, Hans van de 
Krommenacker, Thé Timmers, leilijnen, beschermde muurbloempjes, 
Philip Cocu, Uden als breekpunt in de oorlog, bruidsparen die 60 jaar 
bij elkaar zijn, oorlogsveteranen, Mark van de Veerdonk, rare 
vogelaars, wipkippen in Odiliapeel, naaimachinejunkies, zuster 
Bernadette, de wereldkampioen witte meeuwen, Toon de Migra, 
Ronald Waterreus, het nieuwe ziekenhuis, Ruud Geerders, Gary 
Anderson, Ben van Dijk, de televisiesinterklaas, energiehoopjes, de 
kwikstaafmotor, dolfijnen in de Wel, graancirkels, de ijzeren schutting, 
pastoor Bougie en veel meer is te vinden in het 160 pagina’s tellende 
boek dat De Winter uitgeeft. Het kost €9,95 en is in Uden te koop bij 
The Read Shop aan het Brabantplein, Boekhandel Bert van der 
Heijden aan het Mondriaanplein, Edele Brabant aan de Passage, het 
Udens Weekblad aan de Oranjestraat (achter Albert Heijn), in 
Odiliapeel bij Drogisterij Wijnen en bij de schrijver zelf in zijn villa in 
Mariaheide.  

 

 

16 februari 2009  
Annie Ketelaars ' did it again' 

 

MARIAHEIDE – Annie Ketelaars van Langlaufvereniging Bedaf heeft 
zondag de Sauerländer Volksmarathon in het Duitse Rinberg op haar naam 
geschreven.  
 
De Heise liep de 30 kilometer klassiek in goede sneeuwcondities in twee uur en 
dertien minuten. In de categorie senioren was ze sterker dan de andere 
deelnemers, onder wie veel Nederlanders. 
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24 februari 2009 

Voor iedereen een mooie veeg over het gezicht 
 
MARIAHEIDE - Al lang voordat de optocht in Mariaheide begon, stonden plukjes mensen langs 
de kant te wachten. Om 14.11 (ok, wel wat later), was het dan echt zover. In een veelzijdige 
stoet trokken de verschillende wagens door het dorp.  
 
Opvallend was het strijkorkest, compleet met strijkplanken en strijkbouten. Gevaarlijk voor het publiek 
de kinderen die met verf de aanval op het publiek inzetten. Na afloop van de optocht hadden bijna alle 
toeschouwers dan ook een paar mooie gekeurde vegen verf in het gezicht. En dan waren er de wagen 
met Prins Dirk, mannen in roze jassen op solexjes, twee vrouwen in boevenpak, een indianengroep, 
kinderen met een politiewagen en de prachtige insektenwagen met jeugdprins Mart. 

 

   
 

   

 

3 maart 2009  
Korfbalsters SCMH 1 kampioen 

Klimop 1 – SCMH 1 4 – 7  

Vandaag onze kampioenswedstrijd tegen Klimop. Met veel publiek, dat allemaal naar Millingen 
aan de Rijn afgereisd was, begonnen we met een beetje spanning aan de wedstrijd. 
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Hoewel we vooraf alle tactieken omtrent het kruisspel van Klimop goed doorgesproken hadden, 
begonnen we niet erg goed want de eerste 2 doelpunten waren voor Klimop, 0-2. Deze stand zette 
ons op scherp en een wisseling van vak en functie zorgde ervoor dat we weer op gelijke hoogte 
kwamen want Kristie Verkuijlen scoorde 2 keer. Weer wisseling van vak en functie. Onze aanval ging 
steeds beter draaien en ook onze verdediging kon wat beter anticiperen op het spel van Klimop. Toch 
wist Klimop uit een vrije worp te scoren 3-2. Gelukkig scoorde Ellen van den Tillaar ook van afstand, 
waardoor we met een gelijke stand (3-3) de rust ingingen. 
Na de rust begonnen we wat feller en sneller. We moesten het spel meer op gang houden en de 
snelheid in de aanvallen houden. Dit resulteerde in een vrije worp in ons aanvalsvak die Kristie 
Verkuijlen erin gooide. Voor het eerst deze wedstrijd stonden we voor ! Nu doorzetten ! Dit deden we 
want bij de volgende vrije worp scoorde Saskia Hoefs van onder de korf 3-5. Langzaam maar zeker 
namen wij de overhand in deze wedstrijd en verloor Klimop het vertrouwen in de winst. Toch wist 
Klimop nog 1 keer te scoren, 4-5. We konden onze voorsprong weer met een doelpunt vergroten 
doordat Marja Verkuijlen van afstand scoorde, 4-6. Met nog 5 minuten op de klok kwam ons 
kampioenschap steeds dichterbij . Door een laatste doelpunt van Kristie Verkuijlen wisten we het 
kampioenschap uiteindelijk echt veilig te stellen, 4-7 ! Het publiek zette de wave al in en toen………… 
KAMPIOENEN !!!! Met een meer dan verdiend kampioenschap komen we volgend jaar, in de zaal, in 
de overgangsklasse uit. 
Publiek en het bestuur allemaal bedankt voor jullie steun en support. 

 

 

10 maart 2009   
Nieuwe bewoners wacht warm onthaal 

 
MARIAHEIDE – Na een grote verbouwing van meer dan een jaar konden de eerste bewoners 
gisteren hun intrek nemen in het voormalige klooster van Mariaheide, Van Haarenstaete. Hen 
wachtte een warm welkom.  
 
Van Haarenstaete is de nieuwe loot aan de tak van Amaliazorg, de organisatie die eerder al vier 
voormalige kloosters tot zorginstellingen transformeerde. Directeur Jan Vorstenbosch en 
locatiemanager Ryan de Laat zijn zeer enthousiast. Tot nu toe loopt alles op rolletjes en het ziet 
ernaar uit dat Van Haarenstaete een zorginstelling wordt volgens het boekje van Amaliazorg. "Wij 
willen gastvrij zijn en een warme omgeving bieden", zegt Vorstenbosch. "Alles draait bij ons om 
belevingsgerichte zorg waarbij we ons steeds de vraag stellen: Hoe beleven de bewoners de zorg die 
we bieden? Want de bewoner staat centraal." Volgens De Laat was het ook niet moeilijk om de 45 
personeelsleden te vinden. "De kleinschaligheid, de warmte en de sfeer spreken hen enorm aan. We 
hebben zelfs niet hoeven werven om medewerkers aan te trekken, ze zijn uit zichzelf naar ons toe 
gekomen." 
Ziekenverzorgster Hennie van Asseldonk koos heel bewust voor de overstap naar Amaliazorg: " Ik 
heb er heel veel zin. Voor mij is het een uitdaging om een nieuwe groep op te starten. We gaan er met 
z'n allen de schouders onder zetten om het de mensen echt naar de zin te maken." 
De eerste bewoners arriveerden maandag. In de loop van de week zullen zich nog enkele 

psychogeriatrische cliënten melden, zodat de eerste twee woongroepen compleet zijn. In de loop van 
2009 zullen alle dertig plaatsen ingevuld worden. Dat gebeurt niet in één keer, maar gefaseerd. Ryan 
de Laat: "Alles is hier nieuw: het gebouw, de medewerkers, de bewoners. Iedereen zal aan elkaar 
moeten wennen, daarom doen we alles rustig en geleidelijk. Anders kunnen we de mensen nooit de 
kwaliteit van zorg bieden die we voor ogen hebben."  
De bewoners van Van Haarenstaete verblijven in woongroepen van zes personen. Elke groep 
beschikt over een huiskamer met keuken, waarin de mensen het grootste gedeelte van de dag zullen 
vertoeven. Daar kunnen ze samen eten, tv kijken, spelletjes doen en eventueel koken. Iedere 
bewoner heeft een eigen slaapkamer.  
Naast het gedeelte voor de dementerende patiënten bevinden zich in het voormalige klooster vier 
zorgappartementen. Dat zijn riante woningen waarin ouderen zelfstandig wonen, maar wel gebruik 
kunnen maken van de voorzieningen van Van Haarenstaete zoals het grand café, het winkeltje en 
natuurlijk de zorg. 
De architect heeft er alles aan gedaan om het karakteristieke van het klooster te bewaren. Van buiten 
heeft Van Haarenstaete nog dezelfde uitstraling als eerst, maar binnenin is het een modern gebouw 
met voorzieningen voor een zorginstelling van deze tijd. 
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31 maart 2009 

Eric van de Velden Kampioen Bandstoten 
2009 
 
Voor de achtste 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 28 en 29 maart de finales gespeeld. 
De finale in de A poule ging tussen Pieter v.d. Berg en 
Eric v.d. Velden, met als winnaar Eric v.d. Velden.  
In de B poule werd de finale gespeeld tussen Hans 
Vissers en Ties van Os. Hierin kwam Ties van Os als winnaar uit de bus. 
Winnaars proficiat. 
 
 

 

3 april 2009 

Schooltennis bij De Krekel 
 
Afgelopen week was basisschool “Maria ter Heide 
school” actief op de tennisbanen van De Krekel in 
Mariaheide. 
Groep 3 t/m groep 8 deden de afgelopen 6 weken mee 
aan het schooltennisproject.. De school had via de 
tennisbond een lespakket ontvangen zodat 
leerkrachten een 6-tal gymlessen konden invullen met 
tennisoefeningen. Als mooie afsluiting van dit project 
hebben de kinderen zich lekker kunnen uitleven op 
“echte, grote tennisbanen” van De Krekel. 
Gediplomeerde trainers gaven de kinderen 
aanwijzingen hoe ze o.a. het beste een forehand 

konden slaan over het net. De laatste oefening was natuurlijk punten spelen tegen elkaar. 
Middels het schooltennisproject gaan er weer veel jeugdige spelers tennissen, zij starte deze week 
met de balvaarigheidscursus. Je kan je hier nog voor opgeven, er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar. 
 
 

 

3 april 2009 

Start verkoop Achter den Kerck 
 

MARIAHEIDE – Op 18 april start de verkoop van de 
eerste fase van het plan Achter den Kerck in 
Mariaheide.  
 
Het is de bedoeling dat er in Mariaheide in een paar jaar 
tijd een compleet nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd. 
Iris Sijssens van projectontwikkelaar Aphons Coolen in 
Tilburg: “In twee fases zullen alles bij elkaar 50 woningen 
worden gebouwd. In de eerste fase bouwen we 16 
tweekappers (verkoopprijs vanaf €319.500,-) en 6 
semibungalows (verkoopprijs vanaf €269.500,- ) en in de 
tweede fase zijn de rest van de semibungalows, de 
rijwoningen en de vrijstaande huizen aan de beurt. “  

Het dorpsgezicht van Mariaheide zal binnenkort dus niet langer bepaald worden door het aanzicht van 
het oranje café de Heidebloem en dat vinden de buurtbewoners niet zo erg. Laura Wijnen: “Het 
voormalige café ziet er niet fraai meer uit, bovendien is het jammer dat het zo lang leeg staat. Wat mij 
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betreft had de Heidebloem best nog een jaar langer 
open kunnen blijven.“ Wanneer daadwerkelijk met de 
bouw van Achter den Kerck kan worden begonnen is 
nog onzeker. Iris Sijssens:”We willen eerst 70% van 
de woningen verkocht hebben, dan pas gaat de schop 
in de grond. We verwachten dat er, ondanks de 
economische crisis, veel vraag is naar deze woningen 
en gaan ervan uit dan we eind 2009 kunnen beginnen 
met de bouw. De eerste bewoners zullen dan aan het 
eind van 2010 hun huizen kunnen betrekken. ” 
Buurman Twan van Vugt: “Ik hoop dat de verkoop een beetje soepel verloopt en dat er snel met 
bouwen kan worden begonnen. Ik heb al in 2005 een stuk grond verkocht aan Alphons Coolen. Het 
wordt tijd dat daar nu eens iets mee gebeurt.” 
 
Op 18 april is er van 11:00 – 13:00 uur bij Café D’n Brouwer een inloopbijeenkomst voor 
belangstellenden. 
 

11 april 2009  
Spectaculair transport 

 

MARIAHEIDE – Vanmorgen vond in Mariaheide een 
mega bomentransport plaats. 
 
 
Drie monumentale wilgen werden voorlopig gered van de 
ondergang en verplaatst van een weiland nabij de Mariahof, 
naar een tuin van een inwoner van Mariaheide. Een van de 

wilgen was zo groot dat er twee loaders aan te pas moesten komen om hem te vervoeren. 
En nu maar hopen dat ze aangroeien! 
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28 april 2009 

De Wit heeft lekkerste asperges van Brabant 
 
MARIAHEIDE – Aspergekwekerij Marc en Sandra De Wit 
uit Mariaheide heeft de lekkerste asperges van Brabant in 
2009. Dit werd gisteren bekend gemaakt tijdens een 
proeverij van het Brabants Aspergegenootschap in 
Nuenen, waar 20 telers aan mee deden.  
 
"We zingen er geen liedjes tegen", lacht Sandra de Wit. "Het 
geheim is dat we het gewas na de oogst goed behandelen. 
De asperges zetten we na de oogst dan ook meteen in koud 
water." Ook al worden de asperges volgens haar man 'met 

liefde geteeld', toch was het voor het familiebedrijf een 
verrassing dat hun asperges daadwerkelijk de lekkerste zijn 
van Brabant. Een deskundige jury proefde in vier sessies 
anoniem de asperges van de twintig deelnemers. Omdat de 
kwekerij uit Mariaheide heeft gewonnen mogen Marc en 
Sandra volgend jaar zelf plaats nemen in de jury. Wie 
nieuwsgierig is naar de lekkerste asperges van Brabant is 
van harte welkom op de open dag van aspergekwekerij De 
Wit op 1 juni van 11.00 tot 18.00 uur. Daarnaast zijn de 
asperges te koop in de boerderijwinkel aan Wilsvoortweg 3 te 
Mariaheide. 
Kijk voor meer informatie op www.dewitasperges.nl. 

 
 

 

2 mei 2009  

Bloemen en appelflappen 
 
MARIAHEIDE – Op 1 mei was het precies 25 jaar geleden dat meester-schilder Albert van den 
Broek uit Uden zijn bedrijf Albert van den Broek schilderwerken oprichtte. Albert maakte van 
de gelegenheid gebruik om zijn allereerste klant, Sjaantje de Mol uit Mariaheide, te verrassen 
met een bos bloemen en een appelflap.  
 

Albert:”Ik wilde dit jubileum niet heel uitgebreid 
vieren, maar het leek me toch een leuk idee om 
Sjaantje in de bloemetjes te zetten.”Albert:”Ik wilde 
dit jubileum niet heel uitgebreid vieren, maar het leek 
me toch een leuk idee om Sjaantje in de bloemetjes 
te zetten.” 
 
 
 
 
 
 
 

Sjaantje:”Ik weet nog goed hoe dat ging toen Albert voor zichzelf begon. Hij 
vertelde dat toen hij bij ons, in het voormalige café De Heidebloem, aan de 
bar zat en ik zei meteen: “Dan heb ik nog een mooi karwei voor jou.” En zo 
begon hij dus aan het schilderen van de buitenkant van het café. Hij had 
ook nog helemaal geen eigen steigermateriaal, dus hij moest heel wat keer 
die ladder op en af. ” Albert:”Inderdaad, ik had alleen een bus en een 
aanhanger, daar kon alles gemakkelijk in. Maar het schilderen van de 
Heidebloem was wel meteen een heel mooie plek om te beginnen. De 
doorgaande weg door Mariaheide was toen nog heel erg druk, dus ik had 
heel veel, gratis reclame. Iedereen wist in een mum van tijd dat ik voor 

http://www.dewitasperges.nl/
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mezelf begonnen was. ” 
 
Tegenwoordig is Albert weer ZZPer, maar hij heeft 20 jaar lang mensen in dienst gehad. “Telkens 
hooguit een paar werknemers, want ik wilde mijn bedrijf zeker niet te groot laten worden. Het liefst 
werk ik bij particulieren thuis, zo heb ik alles mooi zelf in de hand en houd ik contact met de mensen.”  
 
Albert houdt binnenkort een receptie voor al zijn trouwe klanten.”Ik heb helemaal geen wensen, dus 
een cadeau hoef ik echt niet . Maar voor de mensen die toch iets willen geven is er een collectebus 
van de kankerbestrijding aanwezig.“ 
 
Sjaantje:”Ik heb ook een uitnodiging gehad en ik ga Albert zeker even feliciteren, maar tegenwoordig 
is er bij mij thuis niet veel meer te schilderen. Ik heb namelijk kunststof kozijnen.” 
 

 

12 mei 2009   
Kermis al weer bijna voorbij 

 
MARIAHEIDE - Gezellig als altijd was het, de kermis in Mariaheide. Vier dagen lang, waaronder 
ook Moederdag, genoten de dorpelingen van de attracties op en om het Dobbelsteenplein.  
 
Op het plein stonden onder andere weer een autoscooter (foto), snelheidsmolen Vulcano Power en 
een draaimolen. Verder waren er allerlei spellen zoals blikgooien, kracht testen op de boksbal, touwtje 
trekken en schieten in de schiettent. Dinsdagavond is de kermispret echter alweer teneinde! 
 

 

 
15 mei 2009  

Jas en Miet van Nuland 50 jaar getrouwd 
 

MARIAHEIDE - Vijftig jaar getrouwd 
zijn ze, én gelukkig! Jas (80) en Miet 
(78) van Nuland-Hoevenaars uit 
Mariaheide. Donderdag vierden zij 
hun gouden bruiloft met een mis in 
de Heise kerk en een receptie plus 
feest bij D’n Brouwer.  
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Jas, oorspronkelijk uit Nistelrode, en Miet, 
een echte Heise, hebben elkaar op ‘Uden 
kermis’ leren kennen en zijn eigenlijk door 
hun passie voor dansen bij elkaar 
gekomen. Ook donderdag is er nog volop 
gedanst. Een geheim voor een goed 
huwelijk is er volgens Miet niet. “Ik denk dat 
als je liefde voor elkaar hebt, het gewoon 
hartstikke fijn is. We maken samen plezier, 
zijn overal bij en we blijven praten. Als er 
iets is, moet je erover kunnen praten, vind 
ik. We houden altijd respect voor elkaar.” 
Jas en Miet hebben drie kinderen en zeven 
kleinkinderen. “Daar zijn we zeker trots op! 
Wij zijn een heel gelukkige familie.” 
 

 

15 mei 2009  
Rüpp opent van Haarenstaete 

 
MARIAHEIDE - Dat het nieuwste verpleegcentrum in deze regio met de nodige tegenwind tot 
stand is gekomen, daar maakte Jan Vorstenbosch ook gisteren in Mariaheide geen geheim van. 
"Dat de gemeente niet mee wilde werken aan de bouw van aanleunwoningen achter het 
complex, zien wij nog steeds als een gemiste kans.  
 
Voor Amaliazorg, maar zeker ook 
voor de dorpsgemeenschap die 
dringend behoefte heeft aan 
dergelijke woningen", sprak de 
directeur van Amaliazorg. Ook het 
Zorgkantoor kreeg een veeg uit de 
pan. Deze organisatie zag 
halverwege het proces ineens toch 
geen heil meer in een kleinschalig 
verpleegcentrum tussen de grote 
kernen Uden en Veghel. "Toen is 
even de term onbehoorlijk bestuur 
gevallen", herinnert Vorstenbosch 
zich. En op medewerking van 
Welstaete voor de vereiste medische 
zorg hoefden de initiatiefnemers ook 
al niet te rekenen. Op al deze 
tegenslag vonden Vorstenbosch   Jan Vorstenbosch, Paul Rüpp en Jos vd Tillaar 
en de zijnen een oplossing.  
 
Des te mooier was het dat een hoge pief uit het provinciehuis naar Mariaheide was afgereisd om de 
officiële opening te verrichten van het verpleegcentrum. Gedeputeerde Paul Rüpp zal waarschijnlijk 
ook niet beseft hebben dat hij op 14 mei 2009 zo over zijn oren in een heikele politieke kwestie zou 
verkeren. "De verkoop van Essent vergt momenteel heel veel energie", woordgrapte hij. En dus kon hij 
na de officiële opening niet direct door naar zijn woonplaats Uden, maar moest terug naar Den Bosch. 
Behalve in zijn rol als provinciaal bestuurder volkshuisvesting, bleek Rüpp nog een persoonlijke reden 
te hebben om naar Mariaheide te gaan. "Ik was gewoon nieuwsgierig hoe het dorp er nu bij staat. 
Vroeger kwam ik er bijna dagelijks door, maar sinds de A50 er ligt, ga ik eromheen." Daarop volgde 
nog een persoonlijke bekentenis. "Ik herinner me dat ik in 1970 met twee meisjes en een vriendje op 
weg was naar het zwembad in Veghel en in Mariaheide moest schuilen voor de regen. Dat deden we 
in het voorportaal van de kerk. Ik was twaalf. En daar in dat voorportaal kreeg ik mijn eerste kus." 
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18 mei 2009 

Korfbalkampioenen 
 
MARIAHEIDE - Afgelopen zaterdag kon de platte wagen weer van stal worden gehaald. Dit keer 
om een ererondje te rijden met het korfbalteam Pupillen D1. Zij waren namelijk kampioen 
geworden van de veldcompetitie.  
 
Ook diverse seniorenteams maken nog kans op het kampioenschap, dus wie weet zien we de platte 
wagen nog een paar keer voorbij komen.  
De redactie feliciteert D1 met dit mooie resultaat.  

 
Pupillen D1 

 
19 mei 2009   

Krikkelbloazers 'did it again' 
 
ZOELEN / MARIAHEIDE - Afgelopen zondag hebben de Krikkelblaozers de 1ste prijs behaald 
op het kapellenfestival in Zoelen. 
 

Tijdens een gezellige jaarmarkt in het dorpje Zoelen nabij 
Tiel werd een kapellenfestival georganiseerd waarbij de 
Krikkelblaozers het talrijke publiek uitstekend wisten te 
vermaken. Dit bleef bij de jury niet onopgemerkt en zij 
beloonde de Krikkelblaozers dan ook met de 1ste plaats in 
de wedstrijdafdeling. 
Volgens de jury waren het vooral het enthousiasme, de 
balans, de klankkleur en de aparte muziekkeuze waarop de 
kapel hoog scoorde ten opzichte van de andere 26 
deelnemers. Na het uitreiken van de beker werd er nog lang 
in Zoelen na gedold en bij D'n Brouwer afgeproefd 
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27 mei 2009 

Laarzen voor burgemeester 
 
MARIAHEIDE – Burgemeester Ina Adema bracht gisteravond met haar voltallige college een 
bezoek aan de dorpsraad van Mariaheide. Ze kreeg daarbij een heel bijzonder cadeau: een paar 
rubber laarzen. 

 
De Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Veghel maken op dit moment een rondgang langs de 
dorps- en wijkraden. Elk dorp en elke wijk wordt 
afzonderlijk aangedaan om kennis te maken. Gisteren 
was Mariaheide aan de beurt.  
De voorzitter van de dorpsraad Mariaheide, Jos v.d. 
Tillaar, maakte van de gelegenheid gebruik om de 
burgemeester een ludiek cadeau: een paar kleurige 
rubber laarzen, aan te bieden.  
Van den Tillaar: “De laarzen staan symbool voor de 
wateroverlast in de bermen van de Pastoor van 
Haarenstraat.  

 
Op sommige plaatsen loopt het water niet goed weg en wordt 
het na een paar buien een modderpoel, vooral in de winter geeft 
dit veel overlast. Dan behoren laarzen tot de eerste 
levensbehoefte van de aanwonenden. We hebben hier al veel 
klachten over gehad en willen dit probleem op deze manier 
nogmaals onder de aandacht brengen. “ 
Burgemeester Adema zag de humor van deze actie wel in en 
poseerde lachend voor onze fotograaf. “Ze zitten als gegoten. Ik 
had nog geen laarzen en ga ze in het vervolg achter in de auto 
leggen, voor tijdens het veldwerk .” 
De kennismakingsavond begon bij gemeenschaphuis Den Brak, 
waarna de dorpsraadleden met de gasten een wandeling door 
het dorp maakten. Daarbij werden de knelpunten die de 
dorpraad ervaart, zoals enkele gevaarlijke verkeerssituaties en 
het niet zo fraaie Dobbelsteenplein aangekaart. Maar ook de 
positieve zaken waar het dorp trots op is, bijvoorbeeld de groene 
uitstraling van de Pastoor van Haarenstraat en het monument 
passeerden de revue.  
 

 
Burgemeester Adema:”Dit is een heel goede manier om de 
problematiek van een dorp als Mariaheide te benaderen. 
Wanneer we het in het vervolg over bepaalde situaties hebben, 
dan heb ik daar meteen een beeld bij. Dan weet ik precies waar 
we over praten.” 
Wethouder Piet Hooiveld beloofde de dorpsraad dat er naar een 
oplossing gezocht wordt voor de wateroverlast in de dorpskern. 
“Maar we moeten eerst precies uitzoeken wat er de oorzaak van 
is dat het water zo langzaam wegloopt, daarna lossen we de 
wateroverlast zo snel mogelijk op.” 
Tijdens de wandeling begon het te regenen, maar dat kon de 
burgemeester,met haar nieuwe laarzen, niet deren. Als advies 
kreeg ze nog mee: “Vergeet ze alstublieft niet als u bij het 
bouwdorp komt kijken, want ook op “De Wij” is het ontzettend 
drassig als het een paar keer geregend heeft.” 
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28 mei 2009 

SCMH F3 kampioen 
 
Op de valreep is SCMH F3 kampioen geworden in Keldonk. Maar er moest dan wel gewonnen 
worden. Tot grote opluchting van leiders, en de vele bezoekers deden onze jongens wat ze moesten 
doen. Winnen. Door goals van Harm (2x), Maik en Yannick werd Keldonk met 4 tegen 1 verslagen. 
Een mooie overwinning door goed samenspel van iedereen. Na het laatste fluitsignaal was het dan 
ook groot feest. Alle ingrediënten voor een kampioenschap waren aanwezig. Champagne, confetti, 
kampioens handdoek, vele fotograven, trotse ouders en supporters en uiteraard het felbegeerde 
kampioenschap certificaat + snoepzak wat met trots werd uitgereikt door Rita en Marion namens de 
jeugdcommissie van S.C.M.H. 

 

 

8 juni 2009 

Gouden KNVB speld voor Mart van Goor 
 
MARIAHEIDE - Afgelopen maandag heeft onze jeugdsecretaris Mart van Goor de gouden 
waarderingsspeld van de KNVB mogen ontvangen. Dit gebeurde tijdens de algemene 

ledenvergadering.  
 
 
 
 
 
Namens de KNVB was dhr. Jos Heutink naar 
Mariaheide afgereisd, om de versierselen op 
te spelden. In zijn begeleidende woordje 
roemde dhr. Heutink de vele verdiensten van 
Mart voor SCMH.  
 
 
 
 

Maar liefst 40 jaar is Mart lid van het jeugdkaderkorps, waarvan 34 jaar wedstrijdsecretaris. Destijds is 
hij begonnen als leider van een jeugdteam; later ook nog als trainer. Verder is hij reeds vele jaren lid 
van de jeugdcommissie, lid van de toernooicommissie, sinds de oprichting lid van de TCJ en geeft hij 
bij bijna alle andere activiteiten op een of andere manier zijn medewerking, zoals de 
Sinterklaasmiddag, de spelletjesmiddag, afsluiting seizoen, penaltybokaal, het 
Kerstzaalvoetbaltoernooi, etc., etc. Daarnaast zit hij ook al 23 jaar in het hoofdbestuur van de 
vereniging. Mart is een gouden kracht voor SCMH en dan speciaal voor de jeugdafdeling.  
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Helaas heeft hij zijn vertrek aangekondigd. Na 
komend seizoen stopt Mart met zijn 
werkzaamheden voor SCMH. Een beslissing, 
die wij na zo een glanzende carrière alleen maar 
kunnen respecteren. Er wordt nu naarstig 
gezocht naar opvolging, zodat Mart die dan 
lopende het seizoen kan inwerken. 
 
De jeugdcommissie en het bestuur vinden deze 
onderscheiding voor Mart dik en dik verdiend en 
gezien het lange applaus, de vergadering ook! 
Namens de gehele vereniging feliciteren wij Mart 
van harte met zijn onderscheiding. We kunnen 
en mogen trots op hem zijn. 

 

 
14 juni 2009 

Expositie Willem en Maria Braam 
 
ERP/MARIAHEIDE – Afgelopen zaterdag en zondag presenteerden Willem en Maria Braam hun 
beeldhouwwerken bij sieradenatelier JeWil in Erp. Op zaterdag alleen al trok de tentoonstelling 
meer dan 100 bezoekers.  

 
Willem en Maria zijn nu ongeveer tweeënhalf jaar bezig met 
beeldhouwen en hebben ieder al diverse beelden gemaakt. 
Willem:”Ik wil zo veel mogelijk verschillende materialen 
uitproberen. Hierdoor doe je ervaring op met diverse manieren van 
werken en krijg je vanzelf een voorkeur voor een bepaalde 
steensoort. Ik weet nu voor mezelf dat albast en echt heel harde 
steensoorten het niet zijn voor mij. Ik werk veel liever met het 
zachtere speksteen.” Willem is erg productief en heeft soms al in 
een paar avonden een beeld klaar. Waar hij, naar eigen zeggen, 
het meeste moeite mee heeft, is het weglaten. “Ik vind het zo 
prachtig als je met heel weinig details een bepaald beeld over kunt 

brengen, dat je met een paar lijnen een figuur kunt neerzetten. Ik vind dat fantastisch en ik moet dus 
soms van mezelf echt lichaamsdelen van een beeld weghakken, gewoon om te proberen of mij dat 
ook lukt: met minder details meer uitbeelden.”  
Hoe werkt een beeldhouwer nu eigenlijk? Is het zo dat hij een bepaald beeld in gedachte heeft en dit 
uit de steen probeert te halen, of is het andersom, dat de steen het uitgangspunt is en dat hij probeert 
in de steen een figuur te ontdekken en dit tevoorschijn probeert te halen. Willem:”Het kan wel op beide 
manieren . Soms weet ik al wat voor soort beeld ik wil maken, dan pak ik een steen en ga aan de slag, 
maar ik heb ook een keer gehad dat ik een steen zag en daar zat al zo’n karakteristieke vorm in, toen 
heb ik de vormen van de steen gevolgd en op die manier ontstond mijn beeld.”  
Tegelijkertijd met Willem en Maria exposeerde ook Petra Tiebosch uit Boekel met haar 
schilderwerken. Voor meer informatie over workshops sieraden maken en over het werk van Wilma 

v.d. Akker:  
http://www.jewilhandgemaaktesieraden.nl/. 
Voor meer informatie over Petra Tiebosch:  
http://www.de-cirkel.com/. 
 
 

 

  

http://www.jewilhandgemaaktesieraden.nl/
http://www.de-cirkel.com/
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20 juni 2009 

Opknapbeurt rest kerkmuur 
 
MARIAHEIDE - Het moest er een keer van komen. Na de opknapbeurt van de kerkmuur aan de 
voorkant van de kerk moest de rest van de muur ook onder handen worden genomen.  

 
Onder de bezielende en humoristische leiding van Cor vd Velden c.s. wordt deze klus ook weer in een 
rap tempo geklaard. Als het goed is wordt deze zaterdag al de laatste hand gelegd aan het voegen en 
is de muur weer 'zo goed als nieuw'.  
Als beloning en voor de broodnodige extra energie kregen de metselaars deze morgen van Drieka 
Heerkens ieder een ouderwetse kwatta... 
Cor:"Eigenlijk is dit karwei zo klaar, maar we werken maar door tot het bier koud is." 

 
 

 

1 juli 2009 

De lekkerste kersen komen van Duifhuis 
 
UDEN – Op dit moment is in Nederland de kersenoogst in volle gang. Gedurende een week of 
acht zijn verse kersen van eigen bodem te verkrijgen.  

Een vrij nieuwe loot aan de tak van kersenverkopers is 
‘D’n Kersepluk’, het bedrijf aan de Udense Torenweg 
van Twan van den Berg, Brigitte Koenen en hun 
kinderen Babs, Ties en Pita. Voor het tweede jaar wordt 
er aan de Torenweg geoogst. Voorheen gingen de 
kersen voornamelijk naar groentehandelaren in de buurt, 
maar dit jaar worden de kersen ook aan huis verkocht. 
De boomgaard van de familie van den Berg is ongeveer 
een hectare groot en telt 450 bomen. Om het werk en de 
risico’s te spreiden heeft Twan gekozen voor een 
selectie van diverse kersensoorten. Twan:”Door op deze 
manier te werken is je oogst na een fikse regen- of 

hagelbui niet in één keer verpest. De kersen zijn ook niet allemaal tegelijk rijp, slechts één soort is aan 
de beurt om geoogst te worden, dus je spreidt de hoeveelheid werk uit over een langere periode.” 
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Klassieke kersenrassen zoals de ‘Ujese Zwarte’ heeft Twan ook in huis. Maar meer voor de sier. “Die 
oudere soorten waren vaak veel zachter en die eigenschap heeft veel nadelen, denk maar aan de 
houdbaarheid en de kwetsbaarheid van de kersen. De modernere kersen zijn harder, groter en vaak 
ook zoeter van smaak. ” 
Die laatste eigenschap hebben de kersen van ‘D’n Kersepluk’ ook te danken aan het feit dat ze pas 
hoeven te worden geplukt als ze écht rijp zijn. De strijd tegen de onvermijdelijke spreeuwen heeft 
Twan gewonnen door een reuzennet over zijn hele boomgaard te spannen. “Op deze manier kun je 
de kersen plukken op het moment dat ze precies goed en dus het lekkerst zijn.” 
Op dit moment combineert hij de kersenoogst nog met een baan bij de thuiszorg, maar volgend jaar is 
Twan van plan vier arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap te creëren. “Toen ik drie 
was wist ik al dat ik boer wilde worden. Na 
diverse studies aan landbouwscholen werd ik 
gegrepen door het concept van de 
zorgboerderij. De combinatie van het bezig zijn 
met landbouw en mensen met een 
verstandelijke handicap een zinvolle 
dagbesteding geven, dat is mijn passie.” Hij is 
ervan overtuigd genoeg werk te hebben voor 
vier personen. Twan wil dan nog meer van de 
werkzaamheden op de boomgaard handmatig 
doen, vanwege het educatieve aspect en 
vanwege de genoegdoening die dit geeft. En 
als er een rustige periode aanbreekt, dan 
neemt hij zijn werknemers mee op excursie 
naar andere zorgboerderijen, om van elkaar te 
leren. 
 

 

3 juli 2009 

‘Volgend jaar hoor ik bij de beminde gelovigen’ 

DE KNIP - “Volgend jaar hoor ik bij de beminde gelovigen”, zei Cor Goorts donderdag bij de 
openluchtmis op de Knipperdul. Daar bij zijn kapelleke op de Knip vertelde de oud-pastoor dat 

hij de traditionele mis voortaan 
helemaal door pastoor van Osch wil 
laten doen.  

Cor Goorts is precies 60 jaar priester 
en dat werd donderdag natuurlijk ook 
gevierd. De 92-jarige priester vertelde 
nog over zijn keuze van toen en over 
de herkomst van de naam Knipperdul. 
De kapel was prachtig versierd en het 
dennebos er om heen voelde als een 
kathedraal. “Een moderne kerk met 
airconditioning”, zei pater Goorts. “Het 
waait er zo doorheen.” De ruim 400 
aanwezigen luisterden geboeid en 
genoten ook van Annelieke Merx en 
het Heise gemengde koor. 
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11 augustus 2009 

Dertig hectare vol Afrikaantjes 

MARIAHEIDE – Een prachtig gezicht daar aan de Scheiweg 
richting Vorstenbosch. Een heel veld vol Afrikaantjes! Ze ruiken 
sterk en dat moet ook, zo vertelt fruitteler Arnoud van 
Asseldonk: “De aaltjes in de grond kunnen daar niet tegen!”  

 “Nu is het de tijd dat de bloemen open gaan staan en dat het effect 
het grootste is”, vertelt Arnoud van Asseldonk die in totaal dertig 
hectare met Afrikaantjes teelt. “Maar we ploegen ze straks allemaal 
onder. Volgend jaar zet ik er aardbeien. De Afrikaantjes vormen een 
biologische bestrijding van de aaltjes. Het is ook goed voor de grond 
omdat er humus gevormd wordt. Als je één keer in de vijf jaar 
Afrikaantjes zaait, blijft de grond gezond. Je bent de grond wel een 
jaar kwijt, maar ik heb liever één goede teelt, dan twee halve.” 
 

 
30 augustus 2009 

Erik Kanters en Willem Donkers winnen Jeu de boules 
 
MARIAHEIDE - De Jeu de boulestrofee ging dit keer naar Erik Kanters en Willem Donkers. 
Wonnen zij vorig jaar, als debutanten, nog de B-poule. Dit jaar toonden zij zich in de A-poule 
het sterkst van het hele veld door in de finale Hans v.d. Broek en Wouter v.d. Tillaart met 13-9 
te verslaan.  

 
Poule A:  
1. Erik Kanters - Willem Donkers   2. Hans van den Broek - Wouter van den Tillaart 

 
Poule B: 
1. Jan van Os - Gerard Hermes   2. Hans van Kleef - Jan van Loon 
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Poule C: 
1. Annie Drissen - Wim van Os   2. Jan Kanters - Ben Bongers  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
31 augustus 2009 

Heis Gypsie-kamp stralend van start 
 

MARIAHEIDE - Vanmorgen om 10:00 uur werd het startsein gegeven voor het Heis 
Gypsie-kamp. Vijf dagen lang bivakkeren jeugdige zigeuners op "de Wij" aan de 
Heiakkerstraat. Het weer werkte prima mee en sommige vrijwilligers moesten zelf bijna 
zweten in hun zwarte t-shirts. 
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15 september 2009 

Koninklijk paard uit Mariaheide overleden 

MARIAHEIDE - Nee, hij heeft de koningin niet gebeld om het slechte nieuws te melden. Maar 
Harrie van den Broek vond het toch erg om Holine op die ochtend in augustus dood in haar 
stal te vinden. Holine was namelijk een bijzonder paard. Het was de moeder van het paard van 
de koningin.  

Holine bracht zeventien jaar geleden namelijk Kevin ter wereld, in Mariaheide, in de stallen van de 
witte hoeve. In 1997 werd Kevin verkocht en in datzelfde jaar keken Harrie en Betsy van den Broek 
naar Prinsjesdag op televisie: “Verrek, daar loopt ie!” Parmantig zat de koninklijke stalmeester op zijn 
nieuwe schimmel en reed voor de Gouden Koets uit. Kippenvel bij Betsy: “Die heeft het ver 
geschopt!”, maar het mooiste kwam nog, want Kevin was ook door de koningin ontdekt en werd hét 
paard van Beatrix! Onder de naam Benito, dat wel, maar wat genoten de Van de Broekjes sindsdien 
elk jaar op Prinsjesdag voor de tv als Maartje van Weegen de schimmel in beeld kreeg en vertelde 
over hét paard van de koningin! 
Hoogtepunt voor de familie Van den 
Broek was het bezoek aan Benito in 
de koninklijke stallen in Den Haag 
waar Benito zijn oude baasje nog 
herkende. Nog steeds is Benito elk 
jaar met Prinsjesdag op tv te zien.  
Zijn moeder Holine heeft de groene 
velden aan de Voorhei inmiddels 
dus voor eeuwig verlaten. “Twintig 
jaar was ze”, vertelt Harrie. “De dag 
ervoor had ze heel de dag in de wei 
gestaan.” Holine kreeg in totaal 13 
kinderen, maar geen graf: haar 
laatste rit was naar de destructor in 
Son...  

Harrie en Betsy van den Broek met Holine, de moeder van het paard van de koningin  

 

28 september 2009 

Bernie en Willem zoeken koffieadres 
 

MARIAHEIDE– Bernie en Willem Raaijmakers willen graag op de koffie bij de inwoners van 
Mariaheide. Wie het leuk vindt om deze twee te ontvangen en nader met hen kennis te maken 
kan een mailtje sturen.  

 
In de afgelopen jaren hebben 
Bernie en Willem al veel 
mensen uit de Hei leren kennen. 
Zij willen echter graag méér 
mensen uit het dorp leren 
kennen. Vandaar de vraag om 
op de koffie uitgenodigd te 
worden.  
Ze willen in totaal maximaal 
dertig huisbezoeken afleggen.  
Wie Bernie en Willem op de 
koffie wil uitnodigen kan een 
mail sturen naar: 
BernieenWillemopdekoffie@live.
nl of bellen met 365966 of 
353226 
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27 september 2009 

Open atelierroute bij Dré van Heijst 
 

MARIAHEIDE - Op 26 en 27 september werd in Veghel en omgeving een atelierroute 
georganiseerd. Zestig kunstenaars toonden hun werk in hun eigen atelier, meestal de 
achtertuin of garage. Dré van Heijst liet zijn werk ook zien. Hij is pas drie jaar bezig en heeft in 
die tijd al veel prachtige beeldhouwwerken gecreëerd. 

 

      
 

     

 

4 oktober 2009 

Mari Vogels Heise biljartkampioen 2009 
 
MARIAHEIDE - Mari Vogels werd afgelopen zondag, 4 oktober, de nieuwe Heise libre kampioen. 
Tussen 29 september en 4 oktober is er in D'n Brak gestreden om de Heise biljartkampioenschappen 
" libre" in de klasse A, B en C. Maar liefst 51 deelnemers hebben aan de kampioenschappen 
deelgenomen. De spanning steeg in de halve finale, hetgeen bleek uit een magere score. In de klasse 
C werd H. Dobbelsteen kampioen met Henk Leenders als goede tweede. In de B-klasse was het een 
gelijkopgaande strijd maar uiteindelijk wist André v.d. Leest te winnen van M. van Os. In de A-klasse 
was de spanning te snijden. Tot de laatste beurt was de strijd nog onbeslist. Mari Vogels had zijn 
zenuwen goed onder controle tegen Martien Jansen en wist het kampioenschap te behalen. Hij mag 
volgend jaar Mariaheide vertegenwoordigen tijdens de Supercup van de gemeente Veghel welke in 
Eerde wordt gehouden. 
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17 oktober 2009 

MARIAHEIDE -Kampioenschap SCMH E1 groots gevierd.  
 
Na één gelijkspel in de kampioenswedstrijd en voor de rest allemaal overwinningen werd E1 op 
zaterdag 17 oktober glansrijk kampioen van de najaarscompetitie. Het werd groots gevierd, door 
nieuwe kampioensshirts, een rit op de platte kar, balkonfoto's bij Joep en een lekkere afsluiting bij 
Smulders. Goed gedaan meiden! 

 
 

 
 

 

 


