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01 januari2011 

Heise onderscheiding voor Netty Kempkens 
 
MARIAHEIDE – Op Nieuwjaarsdag werd in gemeenschapshuis D’n Brak in Mariaheide 
traditiegetrouw de Heise onderscheiding uitgereikt aan een vrijwilliger die zich inzet voor de 
Heise gemeenschap. 
 

Uit handen van Toon Schuijlenburch van de Stichting 
Buurtschappen ontving Netty Kempkens (63) het zilveren 
heidetakje dat bij deze onderscheiding hoort.  
Netty is al meer dan twintig jaar actief als schakel tussen 
de jeugd van Mariaheide en de kerk. Als lid van de 
werkgroep gezinsviering zorgt zij dat de gezinsdiensten in 
goede banen worden geleid en namens deze werkgroep is 
ze contactpersoon voor het jongerenkoor en de school. Ze 
oefent met de kinderen in de kerk, regelt de uitstapjes voor 
het jongerenkoor, overlegt met de pastoor, vergadert en 
zet koffie. Kortom, een vrouw die zich achter de schermen 
vele uren inzet voor de gemeenschap van Mariaheide. 
 

         
 
3 januari 2011 

Henk Verstraten neemt afscheid van EHBO 
 
MARIAHEIDE - Vele jaren lang fungeerde Henk Verstraten als secretaris van de EHBO 
vereniging Mariaheide. Hij zette zich onder andere in voor het plaatsen van zo veel mogelijk 
AED's in Mariaheide. Tijdens de jaarvergadering van afgelopen maandag nam Henk afscheid.  

 
De jaarvergadering van de E.H.B.O. vereniging in 
Mariaheide 3 jan.j.l. was voor de secretaris Henk 
Verstraten de laatste als bestuurslid. Henk stopt na 
35 jaar en heeft het secretariaat al die jaren met 
plezier gedaan, en vond toch dat het tijd werd voor 
een opvolger vond hij. Zijn inspanning en werk voor 
de club werd door Will van Rooy, (Rayonvoorzitter) 
onderscheiden met een horloge met inscriptie. Een 
complete verrassing voor Henk. Henk werd in 1974 
lid van de club en na 2 jaar gevraagd voor het 
secretariaat te verzorgen. Nog geen computer in 
die tijd, veel schrijf/typewerk en om de kosten te 
drukken, brieven aan leden zelf bezorgen.  

Ook volgde Henk de LOTUS opleiding ( Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffer), het 
verzorgen van de evenementen, deelnemen aan wedstrijden, gezamenlijke oefeningen met andere 
E.H.B.O. verenigingen. De laatste jaren heeft hij zich ook ingezet voor de AED opleidingen in 
Mariaheide, en voor het plaatsen van AED apparaten. De E.H.B.O. leden hebben allemaal zo’n 
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opleiding gevolgd en ook 58 personen uit Mariaheide 
die geen E.H.B.O. diploma hebben, wat dat betreft is 
Mariaheide HARTSAVE! 
We zullen Henk zeker missen, maar hij blijft wel 
E.H.B.O.er. 
Tijdens de jaarvergadering werd Paul van Veghel als 
nieuwe secretaris gekozen, ook een 
bestuurswisseling van de taak van 
materiaal/verbandmeester, Frans van Asseldonk gaf 
het stokje door aan Bart Manders. Beiden werden 
door de vereniging beloond met een attentie voor hun 
werk. 
We hopen dat onze vereniging net zo gezellig en actief blijft als altijd, maar daar heb ik wel het volste 
vertrouwen in. 
 
Namens leden en bestuur, 
Tonnie Hendriks. 
 

18 januari 2011 

Even voorstellen… Consensus Tuinen 

Graag wil ik me even voorstellen: mijn naam is Marijn van den Broek, ben 24 jaar en woon in de 
Ratelaar in Mariaheide. Sinds kort ben ik een eigen bedrijf begonnen met de naam Consensus 
Tuinen.  

Nadat ik de opleiding Tuin- en Landschapsmanagement had afgerond aan HAS Den Bosch, heb ik 
een paar jaar ervaring opgedaan bij een hoveniersbedrijf en bij een bedrijf in grond-, weg- en 
waterbouw. Onlangs heb ik de stap gezet en ben als zelfstandig ondernemer gestart.De naam 
Consensus Tuinen is niet uit de lucht komen vallen. Consensus betekent overeenstemming bereiken. 
Omdat u als klant centraal staat, proberen wij samen met u en uw wensen consensus te bereiken. Bij 
ons kunt u terecht voor al uw tuinwensen; voor advies, het ontwerpen en het aanleggen van een tuin 
en natuurlijk het onderhoud ervan.  

Mocht u meer informatie willen over ons bedrijf, dan kunt u onze website 
http://www.consensustuinen.nl/ bezoeken.  

Op deze site zijn enkele door ons gerealiseerde projecten te vinden en houden wij u verder op de 
hoogte van het laatste nieuws.  

 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Marijn van den Broek  
Ratelaar 7 
marijn@consensustuinen.nl 
06-30003796 
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19 januari 2011 

Kunstgras voor SCMH ? 
 
MARIAHEIDE - De voorzitter van voetbalclub SCMH, 
Bert van den Broek, en de voorzitter van 
korfbalclub SCMH, Jos van den Tillaar, hebben 
gezamelijk een aanvraag ingediend tot het 
aanleggen van een kunstgrasveld op sportpark 
Spoorzicht. Aan hun optimistische blikken is op te 
maken dat zij ervan uitgaan dat het kunstgrasveld 
ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. 
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5 februari 2011 

Jeugdprins Cody 
 
MARIAHEIDE - In een drukke en gezellige Krikkelstal is zaterdagmiddag de Bonte Middag 
gehouden. Tijdens deze middag werd de nieuwe heerser over de jeugdige Heikrikkels bekend 
gemaakt.  

 
Jeugdprins Cody Nooyen werd onthuld met zijn 
adjudante en tevens nichtje, Janne v.d. Boogaard. 
Jeugdprins Cody is zoon van Peter en Berdine. Cody 
speelt voetbal bij SCMH D1 en drumt heel graag. Hij is 
heel goed met computers. Hij heeft zelfs voor de 
muziek van zijn eigen onthulling gezorgd! 
 
Adjudante Janne is dochter van Toinne en Erica. Janne 
speelt korfbal bij SCMH D1. Tevens speelt Janne gitaar 
en zit bij het jeugdkoor. 
 
Het motto van de Cody luidt: We zijn nu even niet aan 
de bal, maar we dansen en springen met carnaval!!! 

 

 
16 februari 2011 

Receptie Jeugdprins Cody 
 
MARIAHEIDE - Aanstaande zaterdag 19 februari heeft onze nieuwe Jeugdprins Cody en zijn 
adjudante Janne samen met de nieuwe jeugdraad van elf hun jeugdreceptie in D'n Brouwer. 
 
Het tijdstip van aanvang is gewijzigd van 14.00 uur naar 13.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om de nieuwe prins, adjudante en de raad van elf te komen feliciteren.  
Met vriendelijke groet, 
 

De jeugdcommissie 

 
20 februari 2011 

Prins Corné poort Porcellus 
 

De Heikrikkels lieten hun 
zondag op de prinsenreceptie 
prins Corné paaltjesvoetbal 
spelen tegen Porcellus, de prins 
van de Knoerissen. De leden 
van de raden van elf stonden 
voor paaltje. Corné won, 
uiteraard! 
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28 februari 2011 

Fiat voor Heikrikkelpaar 
 
MARIAHEIDE - Prins Corné d’n Urste en prinses Shany van de Heikrikkels zijn erg content met 
de geste van autobedrijf Fiat van den Dungen, om ook dit jaar weer een auto beschikbaar te 
stellen tijdens de carnavalsperiode. 

Het lijkt erop dat dit inmiddels een traditie is 
geworden, maar Frans en Marijke van den Dungen 
vinden het gewoon heel leuk om te doen. Het 
adjudantenpaar Harold en Joyce draagt zorg voor 
een veilig vervoer van het Heise prinsenpaar. De 
‘prinsmobiel’ is voorzien van passende belettering 
én natuurlijk het motto: ‘We doen d’r een skepke 
bovenop!’ De priveáuto van Corné en Shanny kan 
voorlopig in de garage blijven staan, want ook 
tussen alle carnavalsactiviteiten door rijdt de Fiat 
door de regio. 
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9 maart 2011 

Optocht klein maar fijn 
 
MARIAHEIDE - In een zonovergoten Heikrikkeldurrup werd op dinsdag weer de dolle dinsdag 
optocht gehouden.  
 
De optocht van de Heikrikkels is een van de kortste, maar zeker ook een van de vrolijkste in de regio. 
Veel deelnemers hadden zich uitgedost in de Krikkelkleuren rood, geel en groen en vormden zo een 
bonte stoet die langzaam door het dorp trok. De optocht bestond vooral uit grotere en kleinere 
loopgroepen en heel veel jeugdige deelnemers. Vriendengroep Alleman ging al een fiks aantal keer 
met de wisselbeker aan de haal en kwam weer met een prachtige creatie, een eigen dweilorkest. Veel 
deelnemers hadden zich laten inspireren door de spreuk van Prins Corné I, Schep maar eens op. Zo 
ook de buurt van topkok Joeri, deelnemer aan topchef, welke met een lopend buffet het aanwezige 
publiek van boerenkool met worst voorzag en nog een keer royaal opschepte.  
 
Uitslag:  
Groepen volwassenen 
1. Een schepke erboven op – Fam. Kanters – Jonkers  
2. 2. Alleman - Prinsjesdag 
3. Topkok Joeri – Familie/buurt van Joeri 
4. Dames van de Heikrikkels – Kleur de Hei 
5. Wij nemen het vurtouw – E. Kanters 
 
Groepen kinderen 

1. Griezelen – E. van OS 
2. Dakar Zand – Bjorn – Mandy – Daniek 
3. De Heiversierders 
4. De Stumpkes 
 
Kinderen individueel 

1. De Snoepjes van de Hei 
 
Wagens  
1. Racebaan Mariahei – Maarte –Ans – Lian – Bernie 
2. Unne skonne tijd vliegt vurbij – Van Doorn 
3. De Duckies – Groep 8 
4. BBQ club 
 
Publieksprijs 
Alleman 
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18 maart 2011 

Schooltennis bij De Krekel 

Afgelopen week was basisschool “Maria ter Heide school” actief op de tennisbanen van De 
Krekel in Mariaheide. 

Bijna 150 kinderen van groep 3 t/m groep 8 hebben 
afgelopen 6 weken meegedaan aan het 
schooltennisproject. De school kreeg via de 
tennisbond een lespakket waarmee leerkrachten een 
6-tal gymlessen konden invullen met 
tennisoefeningen. Als mooie afsluiting van dit project 
hebben de kinderen zich lekker kunnen uitleven op 
de “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. 

 

Hieruit vloeien weer vele fanatieke tennissers uit voort, die deze week starten met de 
balvaarigheidscursus. Je kan je hier nog voor opgeven, er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

 

 
18 maart 2011 

Ondernemersvereniging in Mariaheide? 
 

Waarom geen ondernemersvereniging in Mariaheide? 

Deze vraag houdt een viertal enthousiaste ondernemers uit Mariaheide al langer bezig. Op een avond 
rond de keukentafel stelden zij zichzelf de vraag of hier in ons dorp animo voor zou zijn. En dat blijkt 
gelukkig het geval te zijn. Een aantal bedrijven heeft zich al gemeld om deel te nemen. 
De ondernemersvereniging is bedoeld om ondernemers uit Mariaheide met elkaar in contact te 
brengen en op die wijze kennis, ideeën en ambities te delen. Belangrijk hierbij is een informele sfeer 
waarin alle ondernemers met een economische en/of sociale band met Mariaheide welkom zijn om 
zich als lid aan te melden. 
Met zo veel ondernemers in ons dorp moet het toch mogelijk zijn dit van de grond te krijgen. Voor 
meer informatie en/of aanmelding kun je terecht bij de volgende personen: 

Joris van Asseldonk  

joris@wecreate-it.nl 06 - 29 37 94 15 

Marijn van den Broek 
marijn@consensustuinen.nl 06 - 30 00 37 96 

Aniek Snijders  

info@picakappers.nl 06 - 53 68 62 46 

Rick de Wit  

rick@dewitmetaaltechniek.nl 06 - 22 55 97 21 
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19 maart 2011 

Vriendenloterij schenkt € 5000 aan SCMH 
 
MARIAHEIDE - Afgelopen week is vv SCMH blij verrast met een “aanmoedigingsprijs”van de 
vriendenloterij! 
 
Vorig jaar heeft onze vereniging 
deelgenomen aan een actie van de 
Vriendenloterij ism Bavaria United. 
Vele leden hebben positief daarop 
gereageerd, wat als gevolg heeft, dat 
we in Juni met 100 personen naar 
een concert van Guus Meeuwis 
gaan.. Alle leden die aan deze actie 
hebben deelgenomen, zijn door de 
vriendenloterij gebeld om een lot te 
kopen voor onze club. De helft 
namelijk van de inleg van de loten 
gaat naar onze eigen clubkas!! 
Uiteindelijk zijn er bij onze club de 
meeste loten verkocht. Daarvoor krijgt 
de vereniging een bonus van € 
5000.00 !!  
 
Op wat voor manier, we deze prijs gaan besteden is nog niet duidelijk, maar dat we blij verrast zijn, zal 
een ieder wel begrijpen! 
 
Wij danken alle leden van SCMH, die loten hebben gekocht, en daardoor ook onze club steunen, en 
wij wensen een ieder veel succes met de trekkingen! 
 

27 maart 2011 

Monsterfiets 2011 overhandigd aan gelukkige winnaar! 
 

Mark van den Biggelaar uit Mariaheide was op 29 
januari tijdens rockfestival Monsters of Mariaheide de 
winnaar van de nu al legendarische Monsterfiets! Dit 
prachtige stalen ros is beschikbaar gesteld door 
fietsenspeciaalzaak Tikx in Mariaheide. 

 

Zaterdag 26 maart was het dan eindelijk zover. Na 
grondige inspectie en preparatie mocht geluksvogel Mark 
officieel uit handen van Karel Hendrikx het zwarte monster 
meenemen. Monsters of Mariaheide wenst Mark behouden 
vaart en dankt fietsenspeciaalzaak Tikx voor dit gulle 
gebaar 
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30 maart 2011 

Joost Breeuwer biljartkampioen bandstoten 2011 
 
In een zeer spannende finale eindstrijd zondag in de A klasse tussen Rinus van Helvoirt en Joost 
Breeuwer wist de jeugdige Joost na een eindspurt de overwinning binnen te halen. De strijd om de 3e 
en 4e plaats tussen André van der Leest en Martien van Dooren werd door Martien gewonnen. 
In de B klasse was ook de finalestrijd zeer spannend tussen Harrie van de Berg (Torenweg) en Peter 
van Doorn. 
Door de beslissende nastoot te maken wist Peter de overwinning naar zich toe te trekken. Om de 3e 
en 4e plaats in deze klasse werd gestreden door Gerard Hoevenaars en Albert van de Beeten waarin 
Gerard als overwinnaar te voorschijn kwam. 
De verliezersronde werd in de A klasse gewonnen door Gerard van Asseldonk door de finalewedstrijd 
te winnen van Ties van Os.  
In de B klasse werd deze finale gespeeld tussen Mart van Goor en Jasper van Boxmeer, met als 
winnaar Mart van Goor. 

Alle winnaars proficiat. 
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5 april 2011 

Opbrengst kerstmarkt Schakeltje voor Van Haarenstaete 
 
“Dat zou mooi zijn, als de jeu de boules baan klaar zou zijn vóór Pasen, maar dat gaan we niet 
redden”, lacht Ryan de Laat, locatiemanager Amaliazorg hier in Mariaheide. Hij vindt het 
geweldig dat de jeugd van ’t Schakeltje hun kerstmarktopbrengst doneert aan de 
activiteitenbegeleiding van van Haarenstaete, die als doel een jeu de boule baan hadden 
bedacht voor de bewoners, familie en medewerkers. 
 
“Net zoals jullie zijn ook wij hier afhankelijk van vrijwilligers, en ook dankzij vrijwilligers wordt straks 
hier een jeu de boules baan aangelegd voor onze bewoners. We zijn al aan het bedenken hoe we dat 
gaan aanpakken en zouden graag houten bielzen hiervoor gebruiken, dus als iemand die nog heeft 

liggen…dan zijn ze heel welkom bij ons”, aldus Ryan. 
“Een jeu de boules baan is een geweldig initiatief want 
dat is voor iedereen een leuke activiteit en onze 
bewoners zijn gek op spelletjes”. Het gaat goed met 
verpleeginstelling van Haarenstaete wat onder 
Amaliazorg valt. Er is zelfs een wachtlijst. Het 
kleinschalige spreekt natuurlijk iedereen erg aan, zowel 
als instelling maar ook in de woongroep. Zowel voor de 
bewoners als medewerkers is dat prettig. Katja van de 
Heijden en Stefanie van der Stelt kwamen namens alle 
deelnemers van de kerstmarkt de cheque van de 
opbrengst van wel € 300,- overhandigen. Dit gebeurde 
op de plek in de tuin daar waar de jeu de boules baan 

zal komen. We wensen iedereen in van Haarenstaete hier heel veel succes en spel-plezier mee! 
 
Namens ’t Schakeltje, 
Anick Habraken  
 

 
10 april 2011 

Joeri uit Mariaheide in Topchef 
 

MARIAHEIDE - Joeri van Zoggel uit Mariaheide is vanaf volgende week de hele week te zien in het 

televisieprogramma Topchef, dagelijks om 19.00 uur op RTL4. Het is een van de populairste 
kookprogramma's van dit moment. 
De 19-jarige Joeri kookte zich voor de ogen 

van Robert Kranenborg en Julius Jaspers in 

de picture en wist bijna tot de finaleronde 

door te dringen. De tweedejaars student 

zelfstandig werkend kok aan De Rooi 

Pannen in Eindhoven, vond het een 

geweldige ervaring. 
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18 april 2011 

De Hei ziet er weer paasbest uit 
 

MARIAHEIDE - De gemeente Veghel organiseerde is samenwerking met de dorps- en wijkraden dit 
weekend weer de schoonmaakactie 'Veghel Paasbest'. In Mariaheide betekende dit dat de kinderen 
van de Maria ter Heideschool, samen met enkele ouders, het centrum van ons dorp weer hebben 
ontdaan van rondzwervend afval.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
30 april 2011 

Lintjes voor Frans en Frits! 
Lintjesregen in Veghel ‘geen wonder’ 

 

VEGHEL – “Veghel is rijk aan verenigingen en vrijwilligers. 
Het is dan ook geen wonder dat ik vandaag elf inwoners 
mag onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau”, 
prijst Burgemeester Ina Adema tijdens haar toespraak bij de 
Algemene Gelegenheid de Veghelse samenleving. 
Vrijdagochtend kregen de elf inwoners van de gemeente 
Veghel in De Blauwe Kei het ‘lintje’ opgespeld door Adema. 
 
 

Veghel is elf lintjes rijker 

 

 

De burgemeester prees de gedecoreerden om hun ‘onbaatzuchtige inzet voor de samenleving, wat 
een vereiste is om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen’. “We mogen trots zijn op onze 
decorandi”, vindt Adema.  
 
Emotie 
Tijdens de ceremonie ging Adema invidueel in op de verdiensten die de decorandi voor de 
samenleving hebben gehad en nog hebben. Ook vertelde ze anekdotes, die ze bij vooraf gevoerde 
gesprekken had opgevangen. Dit leidde hier en daar tot emotionele momenten. 
Uit een muzikaal intermezzo halverwege de ceremonie bleek volgens Adema waardering. “Dit 
nummer is toepasselijk voor de waardering die we hebben voor de decorandi.” Anne-Mieke Post-
Smetsers zong het nummer ‘Raise me up’, onder begeleiding van pianist Dan Loridan. Na het tweede 
deel werd de ceremonie afgesloten met het Wilhelmus. 
 
Frans Verhoeven (61) uit Mariaheide 
1965 – 1994: Vrijwilliger Voetbalvereniging SCMH 
1994 – 2007: Voorzitter Dorpsraad Mariaheide 
2000 – heden: Lid Programmaraad SkyLine 
2001 – 2009: Voorzitter van de Commissie Voordracht Heise Onderscheiding 
2007 – heden: Voorzitter Stichting Buurtschappen 
 
Frans werkt al bijna 40 jaar bij Campina. Bij dit bedrijf is hij 9 jaar lid geweest van de 
Ondernemingsraad, 9 jaar lid van de Centrale Ondernemingsraad en 12 jaar lid van de 
Personeelsvereniging. Frans is een echte bestuurder. Hij is een voorbeeld voor velen hoe zaken in de 

http://veghel.kliknieuws.nl/fancy-image/174942
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maatschappij aan te pakken of te stimuleren zijn. 
 
Wim van Lieshout (52) uit Mariaheide 

1978 – heden: Vrijwilliger Voetbalvereniging SCMH 
1980 – heden: Medeoprichter, redactielid en contactpersoon Stichting Heise Krant 
1981 – 1990: Oprichter en organisator zaalvoetbalgebeuren 
1995 – heden: Vrijwilliger SJeM 
 
Wim is een dynamisch persoon, die anderen steeds weet te stimuleren en motiveren. Zijn houding 

straalt veel positiefs uit en dat maakt andere mensen ook positief. 

30 april 2011 

Gezellige Koninginnedag op het Dobbelsteenplein 
 

MARIAHEIDE - Op het Dobbelsteenplein verzamelden bijna alle kinderen van de basisschool 
zich om deel te nemen aan allerlei zeskampspelletjes. Daar veel ouders hun kroost aan 
kwamen moedigen, was het een drukte van belang.  

 

 

 
 
30 april 2011 

Jos van Hees ook onderscheiden 
 

Na een zonnige en wederom geslaagde en 
gezellige Konninginnedag spelletjesmiddag 
voor de kinderen op het Dobbelsteenplein, 
heeft de drijvende kracht (voorzitter) Jos van 
Hees vandaag afscheid genomen van het 
Oranje comité. Daarbij werd hij op gepaste 
wijze onderscheiden door de overige leden. 
Via deze weg willen wij hem bedanken voor 
de inzet al die jaren!!! We zullen hem gaan 
missen.  
Maar.......al snel na het afscheid, boden zich 
spontaan nieuwe leden aan voor het Oranje 
comité. En Maarten Willems zou het leuk 
vinden om voorzitter te worden (en dat wordt 
hij dan ook). Zie foto voor het gehele comité. 
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Tot volgend jaar 

30 april 2011 

Veghel koopt grond Mariaheide terug 
 

MARIAHEIDE - De gemeente Veghel heeft bouwgrond in Mariaheide terug gekocht van 
projectontwikkelaar Alphons Coolen. 
Veghel wil de bouwgrond gebruiken voor starterswoningen. Via het cpo-principe moeten die huizen 
worden gebouwd. d De gemeente Veghel heeft bouwgrond teruggekocht van de Tilburgse 
projectontwikkelaar Alphons Coolen. Het stuk bouwgrond aan de Kruisstraat moet gebruikt worden 
voor starters op de huizenmarkt die samenwerken in een collectief particulier opdrachtgeverschap 
(cpo). Volgens wethouder Jan van Burgsteden is er plek voor veertien woningen; twee vrije kavels en 
zes tweekappers.  
 
Wethouder Van Burgsteden is in totaal anderhalf jaar in gesprek geweest met de eigenaar van de 
grond. Coolen kreeg bijna geen woning in zijn project Achter den Kerck verkocht, maar toonde zich 
toch weinig soepel in pogingen van het gemeentebestuur om de zaak vlot te trekken. "Uiteindelijk zijn 
we toch tot een oplossing gekomen. Zonder dat de gemeente er geld op verliest. Dat was onze 
insteek", zegt Van Burgsteden. 
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4 mei 2011 

Miami Beach naar Heise kermis 

 
Heise kermis wordt stuk groter 
MARIAHEIDE – De kermis in Mariaheide wordt dit jaar een stuk groter. Er komen meerdere 
attracties te staan op zowel het Dobbelsteenplein als in de Ericastraat én Pastoor van 
Haarenstraat. Doorgaand verkeer is enkele dagen niet mogelijk. “We gaan uitpakken”, stelt 
kermisorganisator René Duursma enthousiast.  
 
 

De Miami Beach is dit jaar ook in Mariaheide te bewonderen 
Voor de eerste maal is de organisatie van de kermis niet in handen van Stichting Buurtschappen 

Mariaheide, maar van Duursma 
Kermisorganisatie BV. Dit bedrijf organiseert, 
namens de gemeente Veghel, al verschillende 
jaren de kermissen in Veghel en Erp. “Ik weet 
natuurlijk niet of de nieuwe opzet aanslaat”, 
reageert Duursma, “maar dan hebben we het in 
ieder geval wel geprobeerd.”  
Het aantal attracties en vermaakszaken stijgt in 
vergelijking met voorgaande jaren fors. Naast de 
draaimolen, rups en autoscooter komt er ook 
een vliegend bankstel (Wipp) en schietsalon te 
staan. Voor de kinderen wordt er bovendien de 
Miami Beach neergezet. Hierbij rijden kleurrijke 
auto’s over een rails.  

 
Dora 

De kermis in Mariaheide begint zaterdagavond 7 mei om 19.00 uur. Even rees er in het dorp de vraag 
of het wenselijk was om eerder te openen, maar dat gebeurt dus niet. Zondag starten de attracties om 
13.00 uur. Maandag en dinsdag is dat om 15.00 uur. De laatste dag brengt Dora, die dagelijks op 
Nickelodeon is te zien, om 19.00 uur een bezoekje aan het kermisterrein 

 
7 mei 2011 

Grootste Heise kermis ooit, goed begonnen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het is de grootste 
kermis die ooit in 

Mariaheide is gehouden en zaterdag om zeven uur ging hij van 
start. Als snel wisten de Heise mensen en een heleboel bezoekers uit de omtrek de attracties te 
vinden en werd het een groot feest. Het terras midden op de kermis was ook goed gevuld. De kermis 
duurt nog tot en met dinsdag. 
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7 mei 2011 

Passie van Bertus pronkt nu in museum 
 
Bron: Brabants Dagblad zaterdag 07 mei 2011 
VEGHEL - De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt 
deze zaterdagmorgen niet veel lager dan de machines die 
in het Veghelse museum SIEMei tentoongesteld staan. Ze 
praten over zuigers, nokkenassen en pk's, de mannen die 
voor de collectie van Bertus van 't Westeinde naar de 
Noordkade zijn gekomen. 
Meer dan vijftig jaar stonden de loodzware 
bedrijfsmotoren bij Bertus thuis in Mariaheide en waren 
dus niet voor een breed publiek toegankelijk. "Hier komen 
ze veel beter tot hun recht", weet de 87-jarige eigenaar. 
"Bij mij stonden ze hutje-mutje. Ik had geen plaats meer 
over." Vergane glorie is het wel een beetje, besefft hij. De 
enorme stalen blokken met hun lage toerental en grote vliegwielen zijn al lang vervangen door veel 
kleinere exemplaren die bovendien veel meer pk's produceren. "Die motor daar weegt 1700 kilo", wijst 
Bertus, "maar hij produceert maar veertien pk. Dat zit tegenwoordig in zo'n blokje." Hij houdt zijn 
handen een twintig centimeter uit elkaar.  
Aan de andere kant weet Jan Munsters, vice-voorzitter van SIEMei, dat deze oude motoren één groot 
voordeel hebben ten opzichte van de moderne. "Deze machines hebben een bijna oneindige 
levensduur, mits goed onderhouden. Dat is ook de reden waarom ze in Afrika zo gewild zijn. Daar kom 
je deze oude bonken nog overal tegen." 
De tentoonstelling in SIEMei is ook zondag nog de hele dag geopend. 
 

 
11 mei 2011 

Helicopter stort neer bij Mariaheide 
 
VEGHEL - In een weiland aan de Udenseweg in Veghel is woensdagmiddag even na 15.00 uur 
een burgerhelikopter neergestort. De piloot en tevens de enige inzittende, een 65-jarige man uit 
Apeldoorn, bleef ongedeerd. 

De helikopter vloog na de crash in brand. Dat 
zorgde voor een flinke rookontwikkeling, die tot ver 
in de omtrek te zien was. De piloot klom zelf uit het 
neergestorte toestel en werd kort daarna door de 
politie gehoord. De politie, ambulance en brandweer 
rukten massaal uit naar de plaats van het incident. 
Ook een politiehelikopter was ter plaatse, net als 
verschillende (landelijke) media. De politie 
bevestigde dat de helikopter vanuit Volkel is 
opgestegen, maar de geruchten dat het om een 
zogenaamde Cougar zou gaan, een militair 
vliegtuig, zijn onjuist, zo meldde de 
politiewoordvoerster. Inmiddels is de 
luchtvaartpolitie een onderzoek gestart. 
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14 mei 2011 

Inwoner Hei wint kratje schieten in PSV-stadion 
 
EINDHOVEN - Jeroen van de Nieuwenhof is zaterdag tot wereldkampioen gekroond: hij won in het 
PSV-stadion het ‘WK Kratje van het Latje’. De inwoner van Mariaheide en voetballer van het 
plaatselijke SCMH troefde zo’n 500 andere deelnemers af.  
 
Het doel van het WK: een kratje van Bavaria (want dat is de organisator van het toernooi) van de 

doellat af schieten. Dat deed Van de Nieuwenhof in de 
finale beter dan zijn laatst overgebleven concurrent, Tom 
Maassen van VV de Zwaluw uit Oeffelt. De 
precisieschoten van Van de Nieuwenhof worden beloond 
met een VIP-arrangement naar Bavaria City Racing in 
Moskou en natuurlijk met een enorme wereldcup. 
Met ruim 500 inschrijvingen en evenzoveel bezoekers was 
het eerste WK Kratje van het Latje een groot succes. 
Onder andere Harry Vermeegen, John de Wolf en Gerald 
Vanenburg boden de amateurvoetballers de nodige 
support. 

 
Het WK Kratje van het Latje is een initiatief van Bavaria 
United, een virtuele voetbalclub die in het seizoen 2008-
2009 speciaal voor de amateurvoetbalverenigingen is 
opgericht. Inmiddels zijn vrijwel alle voetbalverenigingen 
die Bavaria schenken aangesloten bij dit 
loyaliteitsprogramma. De clubs worden getrakteerd op 
kennisbijeenkomsten en clinics met bekende trainers, 
voetballers en oudgedienden, zoals Fred Rutten, Gerald 
Vanenburg, Mario van der Ende, Philip Cocu en John de 
Wolf. 
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19 mei 2011 

Taarten gooien in trek op kraampjesmarkt 
 
Hans van den Broek en Leon de Graaf moesten er woensdag op de kraampjesmarkt van de 
school flink aan geloven. De twee hadden zich aangemeld als mikpunt voor het taarten gooien 
en dat wilden veel mensen wel even proberen. 

Dus daar ging de zoveelste wafel met vette slagroom hun geicht op. Maar de kraampjesmarkt had 
veel meer prachtige vondsten en ludieke kraampjes waarbij door de kinderen flink gehandeld werd. 
 

    
 

    

 
22 mei 2011 

Korfbalvereniging SCMH viert kampioenschap senioren 1 en 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zondag 22 mei huldigde Korfbalvereniging SCMH 
twee van haar teams. Senioren 1 speelde thuis de 
Kampioenswedstrijd en won glansrijk van de 
Kangeroes uit Veghel. Senioren 3 speelde uit en wist 
zich ook te verzekeren van een titel. Er waren veel 
felicitaties voor de dames op het sportpark en 
uiteraard was er ook het gebruikelijke rondje op de 
platte kar door Mariaheide. 
Komend weekend spelen Senioren 4 en Aspiranten C1 nog een laatste beslissende wedstrijd waarin 
zij kans maken op de kampioenstitel. 
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26 mei 2011 

Spechtendrama na illegale boomkap 
 
MARIAHEIDE - Veilig in hun nest op 8 meter hoogte in een 
treurwilg bij de Mariahof in Mariaheide groeiden de 
afgelopen weken vijf spechtenkinderen op. De Mariahof 
wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw, maar niet 
binnenkort. Er wonen ook nog volop mensen en die zagen 
maandag tot hun schrik dat in de omgezaagde boom jonge 
groene spechten zaten.  
 
 

Vier spechten bleven tijdens de kap in hun nest, eentje viel naar 
buiten. Bewoonster Ilse Hermes joeg een kat weg en belde de 
Vogelwacht Uden en Jan van den Tillaart kwam. Het eenzame 
spechtje keerde terug bij zijn broertjes en zusjes in het nest, dat 
nu niet helemaal veilig meer is voor katten. 

 
De boomomzagers moeten 
zich volgens Jan van den 
Tillaart gaan verantwoorden, want bomen omzagen in het 
broedseizoen mag helemaal niet. 
De boom rechtzetten, kan natuurlijk niet, maar als de stam kan 
blijven liggen, tot de spechten over een dag of 10 uitvliegen, komt 
het waarschijnlijk goed. Want vanavond is ook alweer de moeder 
of vader specht bij de boomstam gesignaleerd om zijn hongerige 
kinderen te voeden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
29 mei 2011 

Michael Aerts bij penaltybokaal 
 
MARIAHEIDE - Michael Aerts, ex doelman van FC Den Bosch 
en tegenwoordig uitkomend voor het Duitse Herta BSC, zal 
vrijdag het doel verdedigen tijden de JOPAK/ GEGE 
penaltybokaal. De finalisten van de diverse jeugdteams mogen 
elk vijf keer proberen de bal voorbij Aerts in het doel te laten 
belanden. De penaltybokaal begint om 18:30 uur. 
Aansluitend zal bekend worden gemaakt welke spelers de Tim 
Rijktrofee hebben gewonnen. 
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29 mei 2011 

Boekpresentatie door pastoor Toon Hendriks 
 
Toon Hendriks was tot 2004 pastoor van de Lambertuskerk in 
Veghel. Op 27 mei 1961 werd hij tot priester gewijd in de Sint-
Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Op 29 mei heeft hij zijn 50-
jarig priesterjubileum gevierd. Hij heeft onlangs een boek 
geschreven, getiteld “Wandelen met God.Pastoor Hendriks 
vertelt op 4 juni bij Bek Boeken over zijn leven en over zijn boek, 
getiteld Wandelen met God”. Aansluitend is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen 
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1 juni 2011 

Snoepwinkel en café tegen de vlakte 

MARIAHEIDE – Een stukje geschiedenis verdwijnt deze dagen uit Mariaheide. Zaal de 
Heidebloem is al een hoop beton en stenen en de winkel van Grard de Mol is vandaag aan de 

beurt.  

 

 

Het snoepwinkeltje waar complete Heise generaties op 
zondagmiddag om één uur hun gulden traktement omzetten in 
dropcenten, 

salmiak of trekdrop. Café de Mol staat nog en ook het 
bovenzaaltje is er nog, net als de steile trap naar 
boven waar veel feestvierders met een potje bier te 
veel op, naar beneden gekukeld zijn. Het doet 
Mariaheide pijn om het gevoelsmatige monument te 
zien verdwijnen, al was het verpauperde pand 
natuurlijk ook een doorn in het oog geworden. (bron: 
Kliknieuws) 

 

 

 
'Wil je nog een steen hebben?' 

 
'Wil je nog een steen hebben?', vragen de slopers 
als een oude stamgast een kijkje neemt in wat ooit 
het beroemde café de Mol was. Nee, een speciale 
steen hebben ze niet gevonden. "Na vandaag is alles 
plat", zeggen en ze begrijpen de emotie bij de 
toeschouwer. "Wil je anders een dakpan?" 
 
 
 
 
 
 

 

 
'Een zwarte dag voor Maria-Heide' 

 
De Mol nu definitief met de grond gelijk gemaakt. 
Het doek is gevallen. Woendsdag 1 juni 2011 voor de 
middag.  
Met nog een paar mokerslagen te gaan heeft Cafe - Zaal 
"De Heidebloem", voor de Heise bevolking beter bekend 
onder  
de naam "De Mol", dan toch het loodje moeten leggen.  
Niets of niemand heeft deze daad van 
cultuurbarbarisme kunnen tegenhouden. 
Een zwarte dag voor Maria-Heide. 
 

Afz. Anne-Miek Raaijmakers 
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'We hebben het met z’n allen niet tegengehouden' 
 “De Mol” 

Natuurlijk is het vreselijk jammer dat er een stukje historie uit Mariaheide is verdwenen. En natuurlijk is 
het vreselijk jammer dat we geen pilsje meer kunnen drinken bij De Mol. 
En ook ik heb de laatste jaren veel anekdotes aangehoord en mooie herinneringen opgehaald over De 
Mol want ook ik heb er goede herinneringen aan. En ook mijn hart deed zeer toen de laatste muren 
omgingen. Maar het pand was zo al jaren lang een doorn in het oog en heel Mariaheide wist dat er 
een keer met de sloop begonnen zou worden. En we hebben het met z’n allen niet tegengehouden. 
Dus moeten we nu vooruitkijken en Mariaheide weer een stukje opbouwen. CPO, huurwoningen, 
starterwoningen, seniorenwoningen, vrije bouw. We moeten onze inwoners de kans geven in 
Mariaheide te kunnen blijven wonen.  
Dus laten we de prettige herinneringen aan “De Mol” houden en samen werken aan een leefbaar 
Mariaheide, voor jong en oud  
 
Marie-José van de Graaf 
Raadslid DDB 
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2 juni 2011 

Voetbalkamp onder stralende zon 
 

Onder schitterende weersomstandigheden werd van 

woensdag tot en met vrijdag het jaarlijkse pupillenkamp 

gehouden. In Nistelrode werden de jongens vermaakt met 

spelletjes, sport en kwissen. Moe maar voldaan kwamen de 

pupillen en hun begeleiders op zaterdag weer in De Hei aan. 

Lekker douchen en vroeg naar bed was het devies voor de 

meesten 

 

 
 

2  juni 2011 

Voetbalkamp SCMH in beeld 
 

Het voetbalkamp van SCMH is uitgebreid in beeld gebracht. Niet alleen zijn er foto's gemaakt, ook is 

er een video gemaakt. De bedoeling is om alles op één cd te krijgen zodat alles makkelijk de weredl in 

kan, maar dat is nog even zoeken hoe dat moet. Hier zijn alvast enkele foto's.  
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2 juni 2011 

Rio de korfballos 
 
Afgelopen donderdag 2 Juni was het weer één groot feest. Het jaarlijkse korfbalkamp ging weer van 
start. Al vroeg in de morgen stonden de ongeduldige dames in een spetterend zomerscarnavalsoutfit 
te wachten voor vertrek. Nog vlug even de ouders, broertjes & zusjes gedag zeggen en op na het 
grote avontuur dat ons gaat brengen naar de mooie locatie Rio de Korfballos. 
 

Na een wat korte pauzes en 
extra brandstof komt 
iedereen zonder vertraging 
aan op de eindbestemming. 
De slaapzalen worden in 
gereedheid gebracht zodat 
de swingende en kleurrijke 
dames hier goed de dagen 
door zullen komen.Als 
eerste wordt er kennis 
gemaakt met de altijd leuke, 
vrolijke en vooral gezellige 
kampleiding die de dames 
de komende dagen zal 
vermaken en daarna is het 
tijd om de kampeerboerderij 
om te toveren tot een ware 
Rio de Korfballos!! 
Uiteindelijk is het een heel 
kleurrijk geheel geworden. 
 

Na het harde werken is na het zingen van het traditionele kamplied tijd voor stevige lunch aangezien 
het een warme vlucht was richting Heeswijk. Na de lunch was het tijd voor het eerste dorpsspel, de 
altijd leuke foto zoektocht, en ook hier bleek weer dat sommige de ogen toch echt in haar broekzak 
had zitten. Na verschillende keren door de zelfde straat gelopen te hebben konden ze nog die ene 
foto niet vinden. Na het dorpsspel was het tijd voor een leuke zes kamp met veel waterspelletjes om 
lekker af te koelen. Iedereen was even fanatiek en super gedreven om te winnen een niemand was 
bang om nat worden. 
 
Na al dat harde werken wat weer tijd voor de altijd lekkere pannenkoeken van de papa’s en mama’s! 
De dames zaten weer met smart te wachten op de briefjes en kaartje die ze tussen de pannenkoeken 
hoopte te vinden…en ja ook dat jaar weer hebben de pannenkoekenbakkers daar weer aan gedacht. 
Het blijft toch special die lekkere pannenkoeken met extra boodschap! 
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Nadat de buiken weer gevuld waren werden de zenuwen getest tijdens het altijd spannende Minute To 
Win It!! Sommige kinderen waren heel handig en hadden de truc zo doorzien andere hadden iets 
meer mooie met het stapelen van appels, het rijgen van penne aan de spaghetti (ja en wel met de 
mond!), het stapelen van bekertjes en het hooghouden van 3 ballonnen. Maar om eerlijk te zijn was 
grandioos om te zien hoe creatief onze meiden waren! Na deze zware inspanning was het voor de 
kleinste bedtijd en mochten de oudsten het donkere bos in voor een ouderwets sluipspel! Rond 1 uur 
was ook de leiding blij dat ze lekker warm hun bedje konden opzoeken. 
 
Vrijdag morgen was het natuurlijk zoals altijd weer vroeg bal. Om te zorgen dat de dames fit & wakker 
aan de dag zouden beginnen werd de dag gestart met een bosloop. Na lekker gezweet te hebben 
gingen de boterhammen en 
fantastisch in! Na het ontbijt 
was het tijd om de gaan 
shoppen. Met een 
boodschappen mandje aan 
de arm gingen de dames 
opzoek naar geld zodat ze 
zo snel mogelijk hun 
boodschappenlijstje konden 
voldoen en terug naar de 
post konden. Echter 
moesten ze wel goed 
oppassen voor de 
overvallers want deze waren 
uit op het geld en de 
boodschappen, het was dus 
opletten geblazen. Gelukkig 
zijn alle dames weer 
heelhuids naar de 
kampeerboerderij 
teruggekeerd. En was het 
weer tijd om te eten. 
 
Eindelijk was het moment daar het was tijd voor het altijd mega vette Ren Je Rot!! Het spel waar 
zowel de kinderen als de leiding heel het kamp naar uitkijken en het zal je dan ook niet verbazen als 
de leiding nog fanatieker is dan de kinderen zelf (achja, tijdens zo’n weekend voelt iedereen zich weer 
even kind). Eigenlijk zouden wij na dit spel het bos in zijn gegaan maar iedereen was na Ren Je Rot 
zo oververhit dat het toch tijd was voor waterspelen. De tuinslang werd uitgerold, een buikschuifbaan 
werd gecreëerd en de waterballonnen kwamen voor de dag. Natuurlijk was dit ook het moment dat de 
leiding het moest ontgelden. 
 

Na de waterspelen was het tijd voor 
hoog bezoek, een grote wagen 
kwam het terrein op gereden en 
sommige meiden konden het niet 
geloven….maar het was toch echt 
de FRIETKAR van SMULDERS!! 
De dames vonden het geweldig om 
zelf hun frietjes & snackje te mogen 
bestellen. Ze voelde zich de koning 
ter rijk! Graag willen wij Smulders 
hierbij nog bedanken voor dit 
geweldige gebaar!! 
Na de frietjes was het tijd voor de 
Bonte Avond, aangezien het nog 
lekker warm was hebben wij deze 
lekker buiten gehouden. Er was 
weer hoogbezoek vanuit het 
bestuur en ook dit jaar hadden de 
dames weer goed geoefend en was 
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de Bonte Avond weer top. Na de Bonte Avond hebben de dames nog lekker buiten gespeeld tot het 
bedtijd was voor de kleinste en de oudste toch echt aan de mega enge spooktocht moest beginnen. 
De spooktocht was dit jaar toch wel als eng ervaren en ook enkele leden van de leiding hebben 
angstzweet uitgestaan. Na de spooktocht was er nog tijd om onder het genot van een lekkere warme 
chocomel na te kletsen over de spannende ervaring en de spoken in levende lijven te ontmoeten. In 
het licht bleken ze toch nog niet zo eng… .. 
 
De volgende morgen heerste er lange tijd diepe rust in Rio de Korfballos, de leiding had goed haar 

best gedaan om de dames uit te putten. De 
leiding had dus ook de eer om de kinderen deze 
morgen te wekken in plaats van andersom!! 
Natuurlijk was het weer tijd voor een actief 
moment de ochtend gymnastiek, er werd 
geswingd, gedanst en het dames waren 
opvallend ritmisch!! Hierna hadden ze wel weer 
een stevig ontbijt verdiend want na het ontbijt 
was het alweer tijd om op te ruimen. Ook dit jaar 
verbaasde de leiding zich weer over het feit dat 
de koffers niet dicht konden, de slaapzakken 
weer niet in dat te kleine hoesje paste en dat er 
toch weer asociale hoeveelheden snoep & chips 
was genuttigd. Dit laatste werd natuurlijk 
glashard ontkend door de dames maar de over 
gebleven resten en lege verpakkingen bewezen 

het tegendeel. 
Natuurlijk is het geen korfbalkamp zonder korfbaltoernooi en mochten de dames eindelijk hun korfbal 
kwaliteiten showen in de warme zon. Dit weerhield ze er niet van om toch voor de volle winst te gaan 
want dit was het laatste moment om punten te verdienden voor de koningin van Rio de Korfballos. Na 
het broodje knakworst was het voor de allerlaatste keer tijd om het bos in te gaan en wel voor een 
super smokkelspel. 
 
Het grote moment was daar eindelijk zou bekend worden wie de Koningin van Rio de Korfballos zou 
worden. Aangezien iedereen super zijn best had gedaan had de leiding moeite met het optellen van 
de punten en uiteindelijk bleken wij in het bezit te zijn van twee toppers: Amy Verbruggen en Pien van 
de Velden zijn benoemd tot Koningin van Rio de Korfballos! Super goed gedaan meiden. 
De tijd vloog voorbij en het was inmiddels alweer tijd om op de fiets te stappen naar de papa’s en 
mama’s!! 
We kunnen weer terug kijken op zeer geslaagd kamp met super mooi weer, 38 leuke meiden en 
natuurlijk de geweldige leiding. 
 
Graag willen wij nog heel wat mensen bedanken die ook dit jaar samen met ons voor hebben gezorgd 
dat het weer een super kamp is geweest: 
- Janne van de Boogaard en Maaike van de Wielen super bedankt voor de lekkere en verkoelende 
ijsjes! 
- Alle pannenkoekenbakkers bedankt voor de overheerlijke pannenkoeken waar we nog het hele 
kamp van hebben kunnen nagenieten! 
- De chauffeurs bedankt voor de vervoeren van onze allerkleinste dames 
- De vachtwagen die we super dankbaar zijn voor het vervoeren van alle overvolle koffers & tassen 
- Smulders voor de ontzettend lekkere frietjes, frikadellen & kroketten, we zijn echt vet verwend! 
- Natuurlijk de super kampleiding die dag en nacht voor al de 38 meiden paraat heeft gestaan! 
Als laatste willen wij graag nog Elle van Katwijk apart bedanken, afgelopen jaar was haar laatste jaar 
in de kampcommissie en ze heeft er heel wat jaren mede voor gezorgd dat de kampen een succes 
zijn geweest!! Super bedankt Elle! 
Voor alle mensen die wij nog vergeten zijn en toch nog hun steentje hebben bijgedragen: Bedankt!!  
 
En natuurlijk tot volgend jaar! 
De Kampcommissie! 
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12 juni 2012 

Trap In doorkruist Mariaheide 
 

De Trap In pikte maandag een stukje Mariaheide mee. Aan de Hoogstraat bij de familie Nooijen 
werden de traditionele pannekoeken gegeten en ook waren er diverse Heise mensen onder de 2500 
deelnemers. 

 

 

14 juni 2011 

Voetbalsters succesvol bij straatvoetbal 
 

 

Vier voetbalmeiden uit Mariaheide en één uit 

Vorstenbosch zijn door naar de volgende ronde 

in het straatvoetbal toernooi van de KNVB. Als team 
hebben Inge van Kessel, Janne van Lankveld, 
Romy Janssen, Elja van Doorn en Meggie van den Oever 
in Cuijk meegedaan aan de 
voorrondes, en de volgende ronde wordt op zaterdag 18 
juni gehouden in Limburg, in Kerkrade!  
De Grote Finale wordt gehouden op de Dam in 
Amsterdam, dus wie weet…….. VEEL SUCCES !!! 

 

 

14 juni 2011 

Avondvierdaagse zonnig van start 

VEGHEL - Onder perfecte weersomstandigheden is dinsdagavond de 53e Avondvierdaagse Veghel 
van start gegaan. De verwachting is dat er zich dit jaar ook weer zo\'n 1.500 wandelaars, groot en 
klein, hebben ingeschreven. De routes zijn weer in de nabije omgeving van Veghel uitgezet. 
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15 juni 2011 

Pakketjes in vlammen op 
 

MARIAHEIDE - Een korte felle brand heeft 

dinsdagmorgen op de Goordonksedijk in 

Mariaheide een bestelbus van GLS vol met 

pakketten verwoest. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 juni 2011 

Spechten vliegen eropuit 
 

Van het nest jonge spechten zijn er minimaal twee uitgevlogen. Enkele weken geleden werd de 
treurwilg bij de Mariahof omgezaagd, maar dat had nooit mogen gebeuren, omdat er nog een nest 
groene spechten in zat. 
Dankzij actie van de bewoners van de Mariahof en de vogelwacht, konden toch nog twee spechten 
grootgebracht worden 
Volgens betrouwbare bron is er door de AID ook proces-verbaal opgemaakt. De uitvoerder betreurt 
het incident. 

 
 

 

20 juni 2011 

S.C.M.H. zingt mee met Guus 
 

Zondag was het dan eindelijk zo ver. Met meer dan 100 
enthousiaste leden vertrok Sportclub Mariaheide 
(S.C.M.H.) naar het Philips Stadion in Eindhoven om 
daar het concert van Guus Meeuwis bij te wonen. Een 
trip die de voetbalclub eind vorig jaar won tijdens een 
actie van de Vriendenloterij. Tijdens deze prijzenactie, die 
samen met Bavaria werd georganiseerd, wist de 
vereniging uit Mariaheide de meeste loten te verkopen 
van alle sportverenigingen uit de regio. 
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Voor Mariaheide was het bezoek aan het concert niet de enige opsteker, want na de actie zijn veel 
leden van SV Mariaheide gaan meespelen met de Vriendenloterij en daarmee steunen zij hun 
vereniging het hele jaar door. "Omdat onze leden meespelen met de Vriendenloterij verdienen wij op 
jaarbasis duizenden euro’s en dat is een zeer welkome opsteker voor onze vereniging", aldus 
bestuurslid Will Kemps. 
Het concert was voor de leden een geweldige ervaring. De hele groep, uitermate herkenbaar in de 
door Vriendenloterij geschonken T-shirts, genoot van het droge weer en zong vanaf het eerste 
nummer massaal uit volle borst mee. Bij ’t Dondert en het Bliksemt’ ging het spreekwoordelijke dak 
van het Philips Stadion af. Na een knallende afsluiting liep iedereen moe maar voldaan naar buiten en 
was de meest gehoorde uitspraak: "Volgend jaar weer!" 
 

22 juni 2011 

Geen prijs voor fotograaf Jan Adriaans 

MARIAHEIDE - Fotograaf Jan Adriaans heeft de Bouw in Beeldprijs 2011 niet gewonnen. Adriaans, 

geboren en getogen in Mariaheide, was een van de tien genomineerden voor deze jaarlijkse prijs. 

22 juni 2011 

Heise KBO krijgt geen ‘huursteun’ 
 

VEGHEL – Het Veghelse college van B. en W. wijst een verzoek van de KBO Mariaheide voor een 
tegemoetkoming in de huurkosten van D’n Brak af. De KBO hoopte in aanmerking te komen om de 
gymzaal voor een gereduceerd tarief te kunnen huren. Dat is namelijk af en toe nodig als er grotere 
groepen zijn. 
 

25 juni 2011 

Sjem vraag subsidie aan voor verhard veld op de Wij 

Afgelopen vrijdag heeft de SJeM een presentatie 
gegeven voor een subsidie aanvraag voor een 
verhard veld en eventueel speelvoorzieningen op 
DE WIJ. 
Streek impuls Peel en Maas heeft subsidie 
mogelijkheden voor het verbeteren van de 
leefbaarheid op het platteland. De SJeM, met 
ondersteuning van de Dorpsraad heeft hiervoor een 
aanvraag ingediend. Deze aanvraag is vandaag 
ondersteund met een presentatie voor het bestuur 
Van Streek impuls. In het totaal waren er 8 
presentaties. 
 
 

William van de Velden zorgde voor de 
inleiding. Nikki Janssen en Jelle van de 
Velden gaven blijk van hun ongenoegen 
omdat er te weinig speelmogelijkheden op DE 
WIJ zijn en zouden graag een verhard veld 
willen voor o.a. voetbal en korfbal. Ron 
Janssen verzorgde de afsluiting. 
Het decor voor de presentatie is geschilderd 
door Ans van Hal. Veel dank daarvoor! 
Maandag a.s. krijgen ze te horen of hun 
aanvraag wordt gehonoreerd. 
Dus nog even afwachten. 
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SJeM krijgt bijna € 11.000,- subsidie 
 

 

Vrijdag 24 juni heeft de SJeM € 10.897,- subsidie binnengehaald vanuit Streek impuls Peel en Maas. 

.Deze subsidie is toegekend om de speelvoorzieningen op DE WIJ verder uit te breiden. Dit om de 

Leefbaarheid op het platteland te verhogen wat een doelstelling is van Streek impuls Peel en Maas. 

Een werkgroep zal nu de plannen verder uitwerken en zorgen dat e.e.a. gerealiseerd wordt. 

Mariaheide.nl feliciteert SJeM, en alle anderen die een steentje hebben bijgedragen van harte met het 
behaalde resultaat. 

26 juni 2006 

Afscheid Wim van Boxmeer 
 

Onze directeur, Wim van Boxmeer neemt na bijna 40 jaar 

afscheid van de Maria ter Heideschool. Dit willen we 

natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op woensdag 29 

juni zal er op school uitgebreid aandacht aan besteed 

worden. Daarnaast willen wij eenieder die Wim nog een hand 

wil geven, uitnodigen voor een kop koffie op vrijdag 1 juli van 

10.30 uur tot 12.00 uur. U bent van harte welkom! 

 

 

Met vriendelijke groet 

Team Maria ter Heideschool 
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3 juli 2011 

Afscheid Wim van Boxmeer 
'Kinderen van Mariaheide bedankt' 

 
MARIAHEIDE – Na 39 jaar nam Wim van 
Boxmeer vorige week afscheid van de Maria ter 
Heideschool. De Veghelaar wil graag herinnerd 
worden als ‘mister Wim’, hoewel hij jarenlang 
adjunct-directeur was en de laatste twee jaar 
zelfs directeur. “Dankzij de kinderen van 
Mariaheide ben ik altijd met plezier naar mijn 
werk gegaan.” 
 
 
 
 
 

 
Vlaggen, ballonnen, feestmutsen met zwaaide 
handjes, een versierde speelplaats en een 
feestelijk programma. De Heise 
scholengemeenschap had haar best gedaan om 
de trouwe leerkracht een mooi afscheid te 
geven. Wim toonde zich dankbaar voor het feit 
dat er zoveel moeite was gedaan voor zijn 
afscheid. “Ik heb hier met heel veel plezier 
gewerkt.”  
Na zijn diensttijd kon Van Boxmeer meteen aan 
de slag in Mariaheide. Hij werd gevraagd door 
zijn oom Bert van Boxmeer, die lid was van het 
parochiebestuur.  
Heel zijn werkzame leven bleef hij vervolgens tussen Veghel en Mariaheide pendelen. “Ik schat dat 
dat wel zo’n tienduizend keer is geweest, voornamelijk op de fiets.” Het overgrote deel van die jaren 
stond hij voor de klas. De plek waar hij zich het prettigste voelde. 
 

Wensdoos 
De spierziekte van zijn vrouw noopt Van Boxmeer 
om eerder te stoppen met werken dan eigenlijk de 
bedoeling was. “Maar ik doe het graag.” Met een 
lach: “Ik ga nu thuis verder als intern begeleider 
van mijn vrouw, zonder handelingsplan”, lacht de 
sympathieke onderwijzer. Van alle kanten kregen 
Wim en zijn vrouw Rieki de beste wensen. Deze 
konden ze in een speciale wensdoos stoppen, die 
ze van de schooljeugd kregen.  
Bernard Vissers volgt Van Boxmeer op als 
directeur. Oud-directeur Christel Ermers was naar 
Mariaheide gekomen om symbolisch de sleutel 

van school te overhandigen aan de scheidend directeur, die het bijzonder grote exemplaar vervolgens 
aan Vissers gaf. Die sprak de hoop uit dat de Maria ter Heideschool ondanks het krimpend aantal 
leerlingen, toch gaat groeien. "Je bent hier op school tenslotte om te groeien. Dat geldt voor iedereen: 
kinderen en leerkrachten. En dat is iets wat we sámen moeten realiseren." (foto's: Margot van Kleef) 
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6 juli 2011 

Broellie wordt Variozo 

Broellie Bras(s) Band Sinds 2000 ………… bestaat niet meer! 

In een afsluitende vergadering hebben de leden 
van de Broellie Bras(s) Band afscheid genomen 
van de naam. 
De Broellie bras(s) Band is in 2000 ontstaan uit de 
vriendengroep D’n Broellie.Een vriendengroep die 
regelmatig dingen ondernam met een groot 
pleziergehalte. 
Met carnaval 2000 ontstond het idee om eens wat 
anders te gaan dan in de kroeg hangen. 
Dan leek muziek maken een goede optie en 
zodoende ontstond de Broellie Bras(s) Band. 

Vanaf het begin staat de band onder leiding van Hr. 
Sjef van Liempt, geen onbekende op dit terrein, die 
de lol er wel van inzag om 13 ongeschoolde 
muzikanten het een en ander bij te brengen.  
Na 11 jaar zijn er nog maar 4 personen van de 
oorspronkelijke groep over. De andere 8 andere 
komen inmiddels van elders. 
De naam van de groep gaf ook vaak een verkeerd 
beeld van de soort muziek die de groep graag 
speelde. Gezellige – bekende melodieën – met een 
hoog meezing gehalte. Evergreens, maar ook Zuid-
Amerikaans tot en met The Beatles en Boney M. 
Een ding hebben de nummers gemeen ………. 
Ze klinken bekend in de oren bij een groot publiek. 

Daarom een nieuwe naam:  VARIOZO. Een variatie in muziek. 
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Juli 2011 

Tien jaar line dance 
 

De linedance groep die elke week bij D'n Brouwer 
oefent en regelmatig linedancemiddagen organiseert, 
bestaat tien jaar. Op 17 juli wordt dit jubileum gevierd 
met een country- en linedancemiddag bij D'n Brouwer. 
Aanvang 14:00 uur, de toegang is gratis en dj Glenn 
draait de plaatjes. 
 
 
 
 

 
 

 

 
15 juli 2011 

Boerderij in aanbouw in Maria-Heide 

Vanaf 15 augustus 2011 worden de hamers 
opgepakt om in Maria-Heide een heuse 
boerderij te bouwen. Dit gebeurt in 
samenwerking met ± 170 kinderen en net zoveel 
vrijwilligers. Zij gaan hier gezamenlijk hun 
schouders onder zetten gedurende de 17e 
kindervakantieweek.  

 

 

De locatie van de Boerderij is gesitueerd op ‘de Wij’ aan de Heiakkerstraat in Mariaheide en krijgt de 
toepasselijke naam: Boer "de Wij". Daarbij worden door de kinderen rondom de Boerderij 23 houten 
(dieren-)verblijven gebouwd, waarin ze dan in de nacht van de donderdag op vrijdag kunnen blijven 
overnachten in het stro. Dagelijks kunnen de kinderen zich laten opmaken of oorpenning laten 
aanmeten (lees een stoere tatoeage zetten) en natuurlijk hun klompen versieren om de 
werkzaamheden aan hun verblijven in echte boerenstijl te kunnen doen. Tevens zijn er elke dag 
diverse activiteiten voor de jonge boeren en boerinnen, zoals de buikschuifbaan, een stormbaan, 
dierenknuffelen, Porky\'s pikante speelpaleis etc. Een hoogtepunt van de week wordt een rit op een 
heuse koe! Op de woensdag is er een prachtige tractorshow en spelen we Boerenlympics. Gedurende 

de donderdagavond kan men genieten van allerlei demonstraties en workshops. 
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22 juli 2011 

Eerste band Monsters of Mariaheide 2012 

Ondanks dat de grond tussen Mariaheide en Erp nog na staat te 
trillen van editie 2011 komt de eerste naam voor Monsters of 
Mariaheide 2012 al weer voor de dag. En wat voor een!!! Dead 
Man's Curse, de metal belofte van Nederland. Deze band stond niet 
voor niets recent al in het voorprogramma van KoRN in 013. 
Melancholische zanglijnen en zwaar instrumentarium, met de 
invloeden van helden zoals Ozzy Osbourne, Guns 'n Roses en 
Alice in Chains. Melodisch, ritmisch, meeslepend en waar nodig up-
tempo. Geen übercoole kapsels, geen overbetaalde producers, 
maar wel vier hardwerkende musici die staan te popelen om te 
knallen op 28 januari a.s. op Monsters of Mariaheide 2012! 

website Dead Man's Curse: 
http://www.deadmanscurse.com 
website Monsters of Mariaheide: 
http://www.monstersofmariaheide.com/ 
 
 
 

 

29 juli 2011 

Wat gebeurt er op en onder het plastic? 

Mariaheide-Veghel - De afstand tussen 
consument en agrarische sector is groot. Op 
de vraag wat er rondom het plastic op het land 
voor de kom van Erp afspeelt, geeft Arnoud 
van Asseldonk van Het Broek Soffruit in 
Mariaheide daarom antwoord. 

 

 

 

Aan de creativiteit van Van Asseldonk ontbreekt niks als het gaat om vogels te verwijzen naar een 
ander stukje grond. Hij doet dat op verschillende manieren. In Mariaheide slaan fietsers op tourbeurt 
tijdens zijn rondjes om de blauwe besteelt op een lege fles om de vogels te laten verdwijen. Op het 
land richting Erp waar plastic ligt, moet het gastdichte plastic heel blijven, zodat de grond biologisch 
ontsmet kan worden. Ook daar is constant iemand bezig om de vogels te verjagen. 

 

  

http://www.deadmanscurse.com/
http://www.monstersofmariaheide.com/
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30 juli 2011 

Auto vliegt uit de bocht op Udenseweg 

Bron: Kliknieuws zaterdag, 30 jul 2011 - 8:44 

VEGHEL - Op de Udenseweg, vlakbij de afslag naar Mariaheide, is vrijdagavond een auto uit de 
bocht gevlogen. Er vielen geen gewonden. 

Het ongeval gebeurde even na 18.00 uur. Door onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht 
over het stuur. Hij raakte de controle over zijn voertuig kwijt, botste tegen een lantaarnpaal en kwam in 
de berm tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Een bergingsbedrijf takelde de flink 
beschadigde auto weg. (foto's: Tom Louter) 

          

 

  



Mariaheide 35 
 

5 augustus 2011 

Fietsproject voor Stichting Marijn: €20.000,- 
 

Ter afsluiting van zijn 40-jarige dienstverband bij basisschool Den Doelhof (Meijel) fietste Mart 
Rooijakkers vanuit Santiago de Compostella (Spanje) terug naar Meijel: een rit van ongeveer 2500 

km. Hiervoor liet Mart zich sponsoren door leerlingen van de basisschool en 
overige geïnteresseerden. De sponsoropbrengst komt ten goede aan 
Stichting Marijn: een bedrag van €14.000! 

Aangezien Wilde Ganzen, een organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking, bij slagen van het project een bedrag van 
€6.000 had toegezegd, komt het totaalbedrag op €20.000! Een geweldig 
hoog bedrag, dat geheel ten goede komt aan de bouw en inrichting van de 
2e fase van het multifunctioneel centrum van Stichting Marijn in Nicaragua. 
De verhalen van Mart’s fietstocht kunt u nalezen op de blog 
www.fietsenvoormarijn.waarbenjij.nu. 

Bouw multifunctioneel centrum 

Op dit moment is de bouw van de tweede fase van het multifunctioneel centrum in volle gang. Dit 
gebouw gaat voornamelijk dienst doen als openbare bibliotheek, met daarnaast een leeszaal, 
computerruimte, woonruimte voor vrijwilligers (vier kamers met gedeelde sanitaire 
voorzieningen), een grote conferentiezaal, een 
keukenblok en een opslagruimte.  
Voornamelijk leerlingen van de basisscholen én 
middelbare scholen van Puerto Cabezas gaan gebruik 
maken van de bibliotheek. Deze zal voor hen vrij 
toegankelijk zijn en dienen als ruimte om hun huiswerk te 
maken. Aangezien de kinderen in Nicaragua maar een 
halve dag naar school gaan; ze zitten óf in de ochtend- 
óf in de middagploeg, hebben ze uren vrije tijd op een 
dag. De bedoeling is dat de bibliotheek gaat fungeren als 
een soort ontmoetingsplek waar 
het de moeite waard is om heen te gaan, en waar 
educatieve activiteiten plaats vinden die de kinderen 
moeten trekken, en ze ver van de gevaren van de straat houden. Ondanks dat de bouw reeds in gang 
is gezet, zoekt Stichting Marijn nog wel fondsen voor dit project. Wilt u Stichting Marijn daarbij helpen? 
Meer informatie vindt u op www.stichtingmarijn.nl. 

 

14 augustus 2011 

Rokend en ronkend door de Hei 

Ruim 450 rokende en ronkende trekkers trokken zondagmiddag door Mariaheide. Ze kwamen uit 
Boekel met de TOT-rit mee en onder de chauffeurs 
waren ook enkele Heise mensen. 

http://www.fietsenvoormarijn.waarbenjij.nu./
http://www.stichtingmarijn.nl/
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21 augustus 2011 

Woning Mariaheide door brand verwoest 

MARIAHEIDE - Een woning aan de Bolstweg in 
Mariaheide is zondagochtend verwoest door brand. De 
bewoners waren net weg toen even na half elf de brand 
uitbrak. De brandweer kon de woning niet meer redden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
22 augustus 2011 

Een geslaagde klaver. 

De open dag van onze tourclub, de Klaver van Mariaheide, 
leek in eerste instantie in het water te vallen en dat leek al 
daags van te voren figuurlijk te gebeuren. Er hadden zich 
maar liefst 17 gastrijders aangemeld. Er moest een extra 
blik begeleidende rijders opengetrokken worden, maar dat 
ging buitengewoon vlot. Dat probleem was uit de lucht. 

Op zondagmorgen leek het letterlijk te gebeuren. De eerste 
groep vertrok om 8 uur; bewolkte lucht, maar nog droog. Ze 
namen al 3 ervaren gastrijders mee: Tijn, Dirk en Joost. 
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Om 9 uur viel het met bakken uit de lucht. Ondanks dit 
slechte weer waren bijna alle gastrijders gekomen: Koen 
D, Koen G, Sander, Mais, Mara, Cédric, Rob, Marijn, 
Arno en Harm. Gelukkig konden we bij Pieter schuilen. 
Op buienradar was te zien dat het één grote bui was en 
dat het tegen half 10 droog zou worden. Net voordat het 
ophield kwam groep 1 terug: drijfnat, maar de stemming 
had er absoluut niet onder geleden. Zeker niet toen ze 
zagen dat de koffie van Smulders klaarstond. 

 

De gastrijders en begeleiders vertrokken in twee groepen 
van ongeveer 10 personen voor een tocht van 50 km. 
Het was wennen om in de groep te rijden, vooral door 
het opspattende water. Het is dan niet zo’n lolletje om 
kort achter je voorganger te rijden. Maar toen de weg 
droog was en de zon zelfs doorkwam werd er lekker 
gekoerst. Niemand had problemen met het tempo en in 
de ene groep werd op het einde zelfs gesprint: “Ik zat 
aan de 42 !!!” 

 
 
 

Met koffie of een bruin biertje werd er druk nagekaart over de geslaagde tocht. En er werd voorzichtig 
gepolst of er daadwerkelijk nieuwe leden bijkomen. Eén van de gastrijders vroeg, hoe oud de 
gemiddelde leeftijd is van onze club. “Zo rond de 50”, was het antwoord, maar daar hadden we vlug 
de leeftijd van de kinderen van Koen D in meegerekend. 

Iedereen die meegeholpen heeft met begeleiden, klaarzetten en/of opruimen bedankt daarvoor. 

En vooral dank aan John Smulders, Tim en Alex die al jaren kosteloos ons “terras” verzorgen. 

De klavercommissie Pieter en Piet 
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26 augustus 2011 

Oldtimers trotseren onweer en veroveren Hei 
 

MARIAHEIDE – Het Dobbelsteenplein in 
Mariaheide was afgelopen zondag twee keer het 
toneel voor een feestje: ’s ochtends 
verzamelden enkele honderden deelnemers zich 
daar voor de tiende editie van het Veghels 
Bromfiets Treffen. Later in de middag kwamen 
zij daar weer bijeen, maar toen bezochten ook 
vele tientallen bewonderaars en liefhebbers het 
dorpsplein. “Het was weer een waar feest!” 
 
 
 
 

 

 
27 augustus 

31 ste Korfbaltoernooi SCMH 

Zaterdag 27 augustus is het weer zover, het grote jeugdkorfbaltoernooi zal dan plaatsvinden op het 
sportpark. Er zullen dan 73 teams in 16 poules strijden om de felbegeerde 1ste plek. Een mooie 
voorbereiding op de nieuwe competitie, die een week later van start gaat. 

Om 10.00 uur starten de wedstrijden en om 16.00 uur vindt er de prijsuitreiking plaats. 

Voor de 31ste keer heeft de toernooicommissie een mooi programma in elkaar gezet voor de vele 
teams die Mariaheide die dag zullen bezoeken. Kom gerust eens kijken op het sportpark  
Spoorzicht en geniet van de vele korfbalstertjes van 5 tot 15 jaar, die daar hun wedstrijden spelen, Wij 
hopen natuurlijk op een mooie zonnige dag, hopelijk tot ziens. 

28 augustus 2011 

Lieve Heertje geeft mooi weertje aan Jeu de Boulers 
 
Ondanks dat de weersverwachtingen niet zo geweldig waren heeft het tiende Heise Jeu de 
Boule Kampioenschap 2011 onder zeer goede weeromstandigheden plaats kunnen vinden. 
Slechts één kleine bui zorgde ’s middags voor een kort oponthoud. 
 

Niet alleen het weer was voortreffelijk maar ook de 
sportieve stemming en gezelligheid was zoals we de 
afgelopen 10 jaren gewend waren. 
Na de vaste ludieke opening door de scheidende 
voorzitter, Jan van Boxmeer, werd nog onder leiding van 
de oudste 88 jarige deelneemster, Anna Schepens, het 
liedje gezongen: "Lieve Heertje geef mooi weertje" en 
het heeft inderdaad geholpen. 
Omdat dit jaar het 10e Kampioenschap werd gehouden 
kregen alle deelnemers een "verrassing", het komt uit 
Frankrijk en je kunt het drinken, was de tip van de 
voorzitter. 
Om 10.00 uur precies werd gestart met de voorrondes 

en konden de 72 koppels van 2 personen op de 36 aangelegde grasbanen aan de slag. 
Nadat de deelnemers voorzien waren van enkele hapjes, stokbrood met Franse kaas of met paté, 
werd om 13.00 gestart met de eindronde. 
Na diverse spannende wedstrijden waren om 16.00 uur de finalisten bekend en speelden zij om de 
eindoverwinning.    De uitslagen waren als volgt. 
 



Mariaheide 39 
 

Poule A: 

1e plaats en Hei’s Kampioen 2011: Eric van de Velden 
en Peter Nooyen. 
2e plaats Hans Vissers en Joost Breeuwer. 

 

 

 

 

Poule B: 

1e plaats Piet van Asseldonk en John van Boxmeer. 
2e plaats Arno Nap en Maarten Willems. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule C: 

1e plaats Yvonne Raaijmakers en Frans Kanters 
2e plaats Henri en Christine van Zeeland 
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31 augusutus 2012 

Bekx bouwt Dakar truck 
 
In de werkplaats van Hans Bekx in het Brabantse Mariaheide wordt stevig gebouwd aan een 
gloednieuwe truck. Hans Bekx zag tijdens rentree in Le Dakar 2011 de kansen op een mooie 
klassering vroegtijdig sneuvelen door een onfortuinlijke koprol. 

                           

 
31 augustus 2011 

Vaste bloembakken en perken in Pastoor van Haarenstraat 

Het college van B&W van de gemeente Veghel heeft op 9 augustus besloten de huidige 
verkeersituatie op de Pastoor van Haarenstraat in Mariaheide aan te passen. De tijdelijke 
verkeersremmende situatie met bloembakken wordt permanent gemaakt door het aanleggen 
van vaste bakken cq. perken. 

De drie bestaande verkeersplateaus, de verhoogde kruisingsplateaus, binnen de kom worden 
aangepast en de oprijhelling wordt in lijn gebracht met de voorschriften voor 30 km plateaus. De 
huidige hellingen zijn te flauw en daardoor wordt de snelheid te weinig geremd. Om wateroverlast, na 
hevige regenval, tegen te gaan worden op diverse plaatsen extra straatkolken (rioolputje) geplaatst, 

voor een betere waterafvoer. Uitvoering van de maatregelen staat gepland voor oktober. 
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1 september 2011 

Saskia Hoefs gepromoveerd tot doctor 

 
Aan de Radboud Universiteit te Nijmegen is onlangs op 
1 September 
Saskia Hoefs gepromoveerd met het proefschrift 
Medische Wetenschappen: 
New Gene Defects For Human Complex I Deficiency. 
Ter verkrijging van de graad van doctor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 september 2011 

Straatnamen Acher de Kerck 

De gemeente heeft de nieuwe straatnamen op voordracht van de Dorpsraad gekozen voor het project 
Achter de kerck. 
Pastoor Sanders was pastoor in Mariaheide van 1939 t/m 1975. 
Meester van Son werd in 1942 schoolhoofd van de jongensschool. In 1960 kwam daar de 
meisjesschool bij. In 1973 ging hij met pensioen. 
 

 
 

 
5 september 2011 

SJeM ontvangt € 10.000,- extra 
 
Stichting Jeugdwerk Mariaheide ontvangt 10.000 euro extra van Streekimpuls Peel en Maas 
 
Stichting Jeugdwerk Mariaheide (SJeM) heeft eerder dit jaar reeds 10.897,00 euro van Streekimpuls 
Peel en Maas ontvangen voor het realiseren van een verhard speelterrein op De Wij. Het doel is dat 
de kinderen van Mariaheide ook bij slecht weer of in de winter buiten  
kunnen spelen op een verharde ondergrond. 
Vandaag werd bekend dat er vanuit een ander project van Streekimpuls Peel en Maas geld 
vrijgekomen is. Doordat er in het voorstel van de SJeM nog ruimte zat voor aanvullende  
financiering, is het bedrag dat aan Stichting Jeugdwerk Mariaheide toe gaat komen met 10.000 euro 
verhoogd.  
Daarmee komt het totaalbedrag dat besteed kan worden uit op 20.897,00 euro! Een geweldig bedrag 

waarmee een heel mooi verhard speelterrein gemaakt kan worden.  
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17 september 2011 

Koninklijke onderscheiding voor Henk Verstraten 
 
Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de EHBO-vereniging is Henk Verstraten 
Koninklijk onderscheiden. Henk kreeg het 'lintje' vanwege 
zijn jarenlange inzet voor de EHBO (hij was 35 jaar 
secretaris van deze vereniging) en zeer zeker ook 
vanwege zijn inspanningen voor het plaatsen van zoveel 
mogelijk AED apparaten in Mariaheide. Binnenkort wordt 
er weer een AED geplaatst, op de Ringoven. Henk is ook 
penningmeester van D'n Brak. 
 

 

 

21 september 2011 

‘Monument’ is geen monument meer 
 
VEGHEL – ‘De circustent’ wordt hij al jaren genoemd: de oude boerderij aan de Weth. 
Donkersweg. Wie wel eens over de stadsontsluitingsweg rijdt, heeft de vervallen boerderij met 
de wapperende stroken plastic vast wel eens gezien. Zonde, temeer omdat die boerderij 
eigenlijk een moment is. Of beter gezegd: was. Want het pand is zó vervallen, dat de gemeente 
heeft besloten de monumentenstatus in te trekken. 

In 2009 gaf de eigenaar van de boerderij, Weslin 
Holding, aan het pand te willen restaureren. Om de 
kosten te compenseren, zou de gemeente in ruil 
daarvoor een vergunning verstrekken voor twee 
keer een twee-onder-een-kapwoning op die locatie. 
Maar ja: dan moest het monumentale pand wél in 
goede staat blijven en dat gebeurde niet. 
Wethouder Riny van Rinsum: “Het is inmiddels erg 
vervallen, zo erg dat je niet meer kunt spreken van 
een monument. Ook de Monumentencommissie 
zegt dat er nu weinig tot niets meer te restaureren 
is.” De gemeente verstrekte de monumentenstatus 
destijds vanwege onder meer de bijzondere 
schouw, de vloer en de zogenaamde gebinten (houten draagconstructie). Nu de monumentenstatus 
vervalt, vervalt ook de overeenkomst voor de twee twee-onder-een-kapwoningen. Weslin Holding mag 
de boerderij nog altijd wél opnieuw oprichten, maar niet meer splitsen in meerdere woningen. “Want 
de voorwaarde was: eerst restaureren, dán bouwen. We hebben diverse keren met Weslin gesproken 
en ze gaven steeds aan met investeerders bezig te zijn. Maar er zijn nu nóg geen concrete plannen. 
Het pand is nu zó verpauperd – niemand kan meer zeggen dat dít een monument is”, besluit de 
wethouder. 
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26 september 2011 

Nationale Burendag op het Heiveld 
 
Ook in Mariaheide is zaterdag de Nationale Burendag gevierd. Op het Heiveld werd de jeu de 
boulesbaan opgeknapt. 
 

 

 

26 september 2011 

Nu ook AED aan de Ringoven 
 
Het is de EHBO Mariaheide gelukt om het bedrag dat nodig is om een AED in Mariaheide te plaatsen, 
bijeen te krijgen. 
Het is de derde AED in ons dorp die 24 uur per dag beschikbaar. Hij zal op de Ringoven 12 geplaatst 
worden. 
Het is belangrijk dat de AEDs binnen een straal van ongeveer 500 meter komen te hangen, zodat 
deze in geval van nood binnen 6 minuten kunnen worden ingezet. 
Een mooie bijkomstigheid is dat de AED komt te hangen bij C. van der Velden, hij is ere- lid van de 
EHBO. 
Ook al is Cor rustend lid, hij vindt het mooi dat hij er toch nog op deze manier bij wordt betrokken. 
Onze dank gaat uit naar Sjem, Stichting Honderd jaar Mariaheide en Ballast-Nedam die ter 
gelegenheid van het afscheid van H. Verstraten in verband met diens vervroegd pensioen het mogelijk 
hebben gemaakt de AED te kunnen plaatsen. 
Het streven van de EHBO is om Mariaheide Hartsave te maken, hiervoor zijn nog minimaal twee 
AEDs nodig. Dus wordt de volgende klus om weer een bedrag bij elkaar te krijgen voor een AED. 
Door de samenwerking met Veghel HartSave betekent dat ook deze AED in beheer en onderhoud bij 

deze Stichting is ondergebracht. 

 

30 september 2011 

Wissels SCMH zitten er goed bij 
MARIAHEIDE – De wisselspelers van SCMH zitten er 
voortaan weer prima bij. De reden: de dug-outs aan 
het hoofdveld van de Heise voetbalvereniging zijn 
compleet vernieuwd. Afgelopen zondag, op de 
jaarlijkse sponsormiddag, zijn ze in gebruik 
genomen. 
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30 september 2011 

Vader en zoon gearresteerd wegens 10 hennepplanten 
 

Mariaheide - De politie heeft woensdagochtend op de Goordonksedijk in een schuurtje 
een kleine hennepkwekerij ontmanteld. De 48-jarige hoofdbewoner en zijn 23-jarige 

zoon werden aangehouden. Uit politieonderzoek was gebleken dat waarschijnlijk hennep 

werd geteeld in het schuurtje. Agenten vonden daarin tien zeer grote, oogstrijpe planten. Deze werden vernietigd en 

de gebruikte apparatuur werd in beslag genomen. De zoon was er na de komst van de 
politie vandoor gegaan, maar werd een half uur later door een surveillance-eenheid in 

een weiland alsnog opgepakt. De mannen zijn ingesloten. 

 
30 september 2011 

Kunnen wij op uw Stem en steun rekenen? 
 
Hoi, 
Bent u ook lid van de Rabobank en heeft u uw stemkaart ontvangen om uw stem uit te brengen op 
twee van de genomineerde goede doelen? Wij Korfbal Vereniging SCMH zijn dit jaar een van de 
genomineerde: genomineerd nr. 3 en wij verzoeken u vriendelijk om een van de twee stemmen op 
ons uit te brengen. 
Zouden wij op uw stem kunnen rekenen? 
Alvast bedankt. 
Hierbij de link naar ons super filmpje voor de Rabobank! 
Met uw stem moet het gaan lukken.  

Mensen allemaal bedankt voor uw stem. 

 
  

https://www.ledenudenveghel.nl/stemmen/stemmen.aspx?c_id=23&e_id=17%20
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2 oktober 2011 

De Heise Biljart kampioenen 
 
De Mariaheise biljart kampioenschappen die de afgelopen week werden gehouden , in Den Brak, 
werden gewonnen door Joost Breeuwer in de A klasse. 

2 Martien van de Wijst 3 Mari Vogels 4 Ton Koenen. 
In de B klasse werd kampioen Martien van de Graaf 2 
Theo van Berloo 3 Martien Heesakkers 4 Harrie 
Dobbelsteen 

In de C klasse werd Piet de Wit kampioen 2 Jasper van 
Boxmeer 3 Hetty Vogels 4 Jan van Rijbroek 

Hetty Vogels is de eerste vrouw die samen met Marjan 
van de Crommert mee deden met de 
kampioenschappen, en Hetty werd dus 3de in de C 
klasse!! 
Het is een mooie sportieve week geweest , met mooie 
wedstrijden . 

 
 

 
8 oktober 2011 

Krikkelklets groot succes 
 
MARIAHEIDE – Met ongeveer 250 bezoekers was Krikkelklets 2011 zo goed als uitverkocht. 
Afgelopen zaterdag stonden vijf tonproaters en één amusementsgroep op het podium in 
sporthal D’n Brak. 

Andy Marcelissen trapte de avond af met een cursus tonproaten. “De kop was er meteen af”, vertelt 
Hans van den Elzen van c.v. De Heikrikkels. Rob Kemps kreeg later de zaal plat met zijn act als PIO, 
Paus In Opleiding. Daarna speelde Rob Scheepers een advocaat met een specialisatie in 

echtscheidingen. “De woordspelingen die hij maakte 
met de juridische termen waren fenomenaal.” Harrie 
Hens sloot het tonproatersgedeelte van de avond af 
met zijn optreden als patiënt die wacht op een nieuw 
hart. “Harrie Hens is een sneltrein, hij maakt 
ongeveer vijf grappen in een minuut.” 
Amusementsgroep Dé Vélt Op 
zorgde voor een muzikaal 
programma. “Zij waren erg goed. 
Ze zijn echt helemaal gek zoals ze 
daar op het podium staan.” 
Krikkelklets 2011 was een groot 
succes. De volgende editie staat 

alweer vast op zaterdag 6 oktober van volgend jaar.  
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12 oktober 2011 

Nieuwe uitdaging voor trainer SCMH 
 
MARIAHEIDE - Hugo van de Sande stopt aan het einde van dit seizoen als trainer-coach bij v.v. 
SCMH in Mariaheide. 
 
Vier seizoenen stond hij aan het roer van de 
selectie van de Heise voetbalvereniging. In 
het eerste seizoen was het wennen voor 
beide partijen. Hoewel de laatste periode 
werd behaald moest het vaandelteam toch 
degraderen naar de zesde klasse. Het 
bestuur had echter veel vertrouwen in de 
vakmanschap van Van de Sande. Terecht, 
bleek later want het seizoen daarna 
promoveerde SCMH terug naar de vijfde 
klasse. Met drie overwinning en drie 
nederlagen staat SCMH in de middenmoot 
van de vijfde klasse. SCMH was voor Van de Sande de eerste club waar hij als hoofdtrainer aan de 
slag ging. Na vier seizoen is hij toe aan een nieuwe uitdaging. 
 

 
15 oktober 2011 

Martien Jansen vrijwilliger van het jaar SCMH 
 

Martien Jansen is vrijdagavond door SCMH uitgeroepen tot de allereerste vrijwilliger van het jaar. Hij 
kreeg deze titel vanwege zijn jarenlange inzet voor SCMH. In de jaren zeventig begon Martien als 
jeugdleider en toen hij een punt achter die carriere zette, begon hij een nieuwe als terreinknecht. 
Martien is vele malen per week op het sportpark te vinden. Hij kreeg van Bert van den Broek een 
speldje en een bos bloemen. 

 

18 oktober 2011 

Hei's archief presenteert 100 jaar Boerenleenbank/Rabobank 
 

In D'n Brak is enkele maanden lang een expositie te 
zien over de honderd jaar dat De 
Boerenleenbank/Rabobank Mariaheide in ons dorp 
aanwezig is geweest. De tentoonstelling is een initiatief 
van het Hei's archief en werd geopend door de laatste 
voorzitter en de laatste directeur van de Rabobank, 
Antoon van Hees en Ad van Alphen. 
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23 oktober 2011 

Nieuwe tassen voor KV SCMH 1 
 

Senioren 1 van KV SCMH hebben nieuwe tassen gesponsord gekregen van een aantal jonge 
ondernemers; Consensus Tuinen (Marijn van de Broek) en WeCreat It (Joris van Asseldonk en 
Maarten van den Bogert). De dames zijn erg blij met deze mooie en ruime tassen! 

 

27 oktober 2011 

Mooiste voortuin Veghel in Mariaheide 

Laatste 'mooiste voortuin' ligt aan de Korenstreep in Mariaheide 

 
VEGHEL - De familie Hurkmans mag zich de laatste winnaar van de titel 'mooiste voortuin van Veghel' 
noemen. 
 
In De Blauwe Kei kregen de winnaars maandagavond de Wim Schoo-bokaal overhandigd. KMTP 
Groei en Bloei stopt vanaf nu met de jaarlijkse keuring van voortuinen. De Veghelse afdeling heeft de 
competitie 35 jaar georganiseerd, maar trekt er de stekker uit nu de gemeente de subsidie beëindigt.  
 
Er waren dit jaar 460 deelnemers aan de wedstrijd. De mooiste van al deze tuinen ligt aan de 
Korenstreep. 
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5 november 2011 

Nieuwe shirts korfbaljeugd SCMH 
 
Op zaterdag 5 november zijn de jeugdleden van SCMH blij verrast met mooie nieuwe shirts. Deze zijn 
gesponsord door AEC UDEN. Dhr Henk van de Brand reikte de shirts uit. 

Vanaf de start van de zaalcompetitie, zaterdag 12 november, zullen de jeugdleden de shirts tijdens de 
wedstrijden showen. "Ik kom zeker wel een keer kijken" aldus Henk van de Brand.  
 
Namens KV SCMH bedanken wij AEC Uden voor deze mooie shirts. 

 

8 november 2011 

Geld Rabobank voor korfbalclub 
 
Dinsdag 8 november hebben twee afgevaardigden van de PR-
commissie de prijs van het coöperatiefonds van de Rabobank in 
ontvangst genomen. Leden van de Rabobank mochten in de afgelopen 
weken stemmen op een zestal projecten. De ontvangen prijs, 5012 
euro zal besteed worden voor de aanschaf van een materialenwagen 
en twee dug-outs. Wij willen via deze weg alle mensen bedanken die 
op ons gestemd hebben! 
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13 november 2011 

Lick pakt de ‘Cup met de dove oren’ 
 
UDEN - Lick mag zaterdag 28 januari Monsters of Mariaheide 2012 gaan openen. Zondag de band de 
volle winst in de zinderende strijd om de MonsterCUP 2012! In een sfeervolle en redelijk gevulde 
rocktempel de Pul was het lange tijd een nek aan nek race met de andere deelnemers. Tijdens het 
juryberaad gaf Jersey Devil nog eens aan waarom zij vorig jaar de Cup met de dove oren gepakt 
hadden. Na dit spannende beraad en het tellen van de vele publieksstemmen mocht Lick toch de 
gigantische CUP aan de oren mee naar huis slepen. (foto’s Jerry Immers) 
 

 
 

 
 
16 november 2011 

Heikrikkels pimpen website 
 
In navolging van de geheel vernieuwde Full Color krikkelkrant hebben we ook onze website 

opgepimpt. We zijn van provider veranderd hebben wat 
techneuten geraadpleegd en zie daar het resultaat een 
site die makkelijk te verkennen en eenvoudig te 
bedienen is, met up to date informatie, een fotoboek, 
een stuk geschiedenis over het ontstaan van C.S de 
Heikrikkels en natuurlijk ontbreekt het deze keer niet 
aan een ere galerij van de oude glorie waarin alle oud 
prinsen en prinsessen en natuurlijk ook alle oud jeugd 
prins en prinsessen nog eens in het voetlicht worden 
gezet. Het programma voor 2012 staat er ook al op. 
Kortom: We hebben er weer zin in !!! 
Kijk gerust eens rond en laat een berichtje achter in ons 
gastenboek. Het adres is nog steeds: 

www.heikrikkels.nl 

 

 
16 november 2011 

Heideroosjes naar Mariaheide 
 
Jawel het heeft even geduurd, maar met het sluiten van de markt komen deze Limburgse punkrockers 
naar Monsters of Mariaheide 2012!!! De laatste studio-CD is gereed en de afscheidstoernee is 
begonnen. Deze toernee zal hun op 28 januari ook naar de Monsterhallen brengen, alwaar ze 
tezamen met o.a. Nashville Pussy een feestelijk rockend en vooral 100% vettig slot zullen gaan breien 
aan deze, nu al gedenkwaardige, festivaldag! 
De Heideroosjes zullen zich verder op 28 januari in goed gezelschap bevinden van: Nashville Pussy 
(USA), DeWolff, OD SAXON (UK), Lopez, Black-Bone, Bliksem (Bel) en Dead Man's Curse, Lick en 
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DJ Billy Brood. Gedurende de hele dag zullen diverse DJ's, zoals de Rokobama's, het BJC-cafe van 

dansbare muziek gaan voorzien! 

 
 
21 november 2011 

B2 kampioen! 
 
Na het gelijkspel van vorige week mocht B2 zich kampioen van de 3e klasse 207 noemen. 
Deze zaterdag toonde het team aan een terechte winnaar te zijn door opnieuw met grote cijfers te 
winnen: 6-0. 
De redactie van mariaheide.nl feliciteert de Bs met deze mooie prestatie. 
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1 december 2011 

Hubertusruitertjes Mariaheide 3 Kringkampioenen 
 
Dit weekend is de ponyclub Hubertusruitertjes Mariaheide, maar liefst 3 Kringkampioenen rijker 
geworden! Een geweldige prestatie van deze nog jonge ruiters 
Foto 1: Kringkampioen in de klasse C-M1: Fleur Roest met Fabel: 
Foto 2: Kringkampioen in de klasse C-L2 : Elja van doorn met Marieton’s Vivaldi 
Foto 3: Kringkampioen in de klasse C-B: Elle van Moorsel met Hatricia's Up To Date 

 

1 december 2011 

Nieuwe hoofdtrainer voetbalvereniging S.C.M.H. 

Als opvolger voor de naar W.E.C. vertrokken Hugo van de Sande, is voor 
volgend seizoen Maykel van Driel uit Heeswijk door de Heise voetbalvereniging 
vastgelegd. De 42-jarige Van Driel is nu nog assistent-trainer bij Heeswijk. 
S.C.M.H. wordt de eerste vereniging waar hij als hoofdtrainer aan de slag gaat. 

 

 

 

1 december 2011 

D2 kampioen 

Door een verdiende 2-0 overwinning op Blauw Geel wist SCMH D2 beslag te leggen op de eerste 
plaats in hun poule. 
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9 december 2011 

Rinus van Helvoirt uit Mariaheide Veghels kampioen 

Kampioenschap driebanden succesvol verlopen. 

In de zaal van "De Stapperij", het clubhuis van organiserende biljartvereniging Krijt Op Tijd, werden op 
vrijdagavond 9 december de beslissende partijen gespeeld om de titel Veghels Kampioen Driebanden 
2011. 
Uit het deelnemersveld van 72 biljarters bleven uiteindelijk 4 klassenwinnaars over, die in de 
finaleronde zouden gaan beslissen wie er met de titel aan de haal zou gaan. 

De eerste halve finale ging tussen Gilbert Vrijhof en Martin v.d. Zanden, respectievelijk winnaar van de 
A-klasse en de C-klasse. In 2 sets trok Martin de partij naar zich toe en werd daarmede finalist. 
De ander halve finale ging tussen de winnaars van de B-klasse en de D-klasse, Wim van Brussel en 
Rinus van Helvoirt. Na een langdurige strijd wist Rinus van Helvoirt in de 3e set de beslissing te 
forceren en de finale te bereiken. 

In de finale ontbrak Martin v.d. Zanden de vorm, die hij eerder in het toernooi liet zien. Met een prima 

moyenne veroverde Rinus van Helvoirt in 2 sets de titel. Het was voor het eerst dat Mariaheide 

vertegenwoordigd wordt met enkele deelnemers en meteen werd een kampioen geleverd, heel knap. 

Na de prijsuitreiking bracht voorzitter Ad van Dongen nog een dankwoord uit aan het personeel van 
de Stapperij, de medewerkers van de vereniging en de alle adverteerders en de sponsoren Van 
Herwaarden en Verwegen, die de organisatie weer mogelijk maakten. De vereniging mag terugzien op 
een zeer geslaagd kampioenschap. 

17 december 2011 

Helmonder ramt paaltjes Pastoor van Haarenstraat 

MARIAHEIDE - De politie heeft vrijdagavond een 37-jarige man uit Helmond thuis aangehouden, nadat 

hij even daarvoor met zijn auto bij een wegversmalling op de Pastoor van Harenstraat in Mariaheide twee 

paaltjes omver had gereden. 

De man was na de aanrijding doorgereden. Omdat een oplettende getuige het kenteken van de auto 
had genoteerd, kon de man snel worden achterhaald. Hij bleek na zijn aanhouding ook onder invloed 
van alcohol te zijn. Hij had bijna twee keer te veel alcohol in zijn bloed. De man kreeg een rijverbod 

van vier uur en er wordt proces-verbaal opgemaakt. 

19 december 2011 

Gezellige kerstmarkt Schakeltje 

Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse kerstmarkt van het Schakeltje plaats. 

Op het Dobbelsteenplein werden de zelfgemaakte kerststukjes door de kinderen aan de man 
gebracht. De opbrengst was traditiegetrouw voor een goed doel. Binnenkort meer over deze activiteit. 
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25 december 2011 

MOM haalt Monsterkoe van stal 

MARIAHEIDE – Vrijwilligers van STOM, 
Stichting Organiseert Monsters, hebben 
zaterdag de Monsterkoe weer van stal gehaald 
en geplaatst aan de invalsweg van Mariaheide. 
Dit ter promotie van Monsters of Mariaheide op 
28 januari a.s. 

 

 

 

27 december 2011 

Woonbelang Veghel neemt besluit voor verkoop van 7 bestaande huurwoningen aan de 

Ericastraat in Mariaheide. 
 
Aan de jarenlange onzekerheid met betrekking tot de toekomst van 7 eengezinshuurwoningen, 
bouwjaar 1985, aan de Ericastraat in Mariaheide is een eind gekomen. 
Woonbelang Veghel heeft de knoop doorgehakt en brengt deze woningen in de verkoop. De 
woningen zijn al enkele jaren in beheer bij Ad Hoc, in afwachting van een toekomstige beslissing. 
Er was op de locatie een project met appartementen ontwikkeld ten behoeve van zowel ouderen als 
starters. 

Hiervoor bleek ruim een jaar geleden echter onvoldoende belangstelling. Nu een project met 17 
huurwoningen "Achter den Kerck" uiteindelijk ook is gestart, was het moment aangebroken voor een 
definitief besluit. 
De woningen worden door de fusieorganisatie Area in februari/maart in verkoop gebracht. 
Het zal gaan om betaalbare koopwoningen. De mogelijkheden om de woningen financieel 
aantrekkelijker te maken voor "starters" worden momenteel nader onderzocht. 

Ingeschreven woningzoekenden voor een huurwoning uit Mariaheide en overige inwoners van 
Mariaheide krijgen voorrang bij de aankoop. 

Voor nadere informatie: Woonbelang Veghel 

 
29 december 2011 

Zware bevalling tijdens Heise conference 

Een krachtige Heise boer moest er woensdagavond aan te pas komen, om een nieuwe Heise 
conferencier uit de kuus te trekken. Wie vanavond weer naast Bernie en Willem op het podium van 
D´n Brak staat .... Lees het vanavond op deze site rond 21.00 uur. 
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29 december 2011 

Winterexpositie in D’n Brak 

Het Hei’s Archief houdt de komende maand in D’n 
Brak een nieuwe expositie. Het thema is WINTER 
IN MARIAHEIDE. We hebben op dit moment een 
wat miezerig wintertje. Het wil niet vriezen en niet 
dooien. Nee, dan was het de vorige twee winters 
echt genieten voor de hobby-fotografen. Die 
hebben prachtige plaatjes vast gelegd in en rond 
ons dorp. Een overzicht hiervan hangt vanaf heden 
tot aan de carnavalszittingen in de hal van het 
gemeenschapshuis. Na carnaval hebben we dan 
weer een ander onderwerp. Dit zal te maken 
hebben met het jubileum van een van onze 
grootste sportclubs.  

Het Hei’s Archief houdt de komende maand in D’n Brak een nieuwe expositie. Het thema is WINTER 
IN MARIAHEIDE. We hebben op dit moment een wat miezerig wintertje. Het wil niet vriezen en niet 
dooien. Nee, dan was het de vorige twee winters echt genieten voor de hobby-fotografen. Die hebben 
prachtige plaatjes vast gelegd in en rond ons dorp. Een overzicht hiervan hangt vanaf heden tot aan 
de carnavalszittingen in de hal van het gemeenschapshuis. Na carnaval hebben we dan weer een 
ander onderwerp. Dit zal te maken hebben met het jubileum van een van onze grootste sportclubs. 

 

29 december 2011 

Bloembakken hét Heise nieuws van 2011 

MARIAHEIDE – Een vermakelijke avond, dat was de Heise oudejaarsconference in D’n Brak in 
Mariaheide. Humor ligt op straat en in Mariaheide in het bijzonder op de Pastoor van 
Haarenstraat, want de bloembakken waren toch wel hét nieuws van 2011. 

De bloembakken zijn inmiddels bloemperken geworden en Bernie Raaijmakers, Willem Raaijmakers 
en nieuwkomer Vincent Maas stelden voor dat Heise ondernemers ze gingen adopteren, want ze 
worden nog al eens een keer omver gereden. “Vorige week nog kon een Helmonder niet binnen de 
perken blijven!” 
Hilarisch werd de avond toen Bernie vertelde over haar ontdekking van de nieuwe site van de 
Heikrikkels. Daar stonden de oud-prinsen op met hun foto’s en motto’s: “En waar gingen die meestal 
over?”  
Inderdaad, de drank en Willem confronteerde de aanwezige ex-prinsen met hun spreuk, zoals Harrie 
Dobbelsteen met zijn ‘Rooije kool of savooije, we zullen er nog een paor naar binnen gooie’. Dat was 
in de jaren ’70. Jan I en Jan II maakten het tien jaar daarvoor nóg bonter met respectievelijk ‘Smeere 
en naor binnen peere’ en ‘Kiep maar in tussen neus en kin’. 
Ook erg grappig was het kaartje dat de conferenciers gevonden hadden van ‘een lullig dorpje’, maar 
zo lullig is Mariaheide niet, want in tegenstelling tot Uden beleefde het kleine dorpje wél een topavond 
met ook mooie muziek van Quatz.  
Finale was de quiz, waarbij iedereen in de zaal de vragen mocht beantwoorden. Moeilijke vragen 
soms, want was Sander van Loon nou wel of niet bij de eerste 15.000 van de Marathon van Berlijn 
geëindigd? Niet dus, want hij eindigde ergens in de buurt van nummer 17.772. De hoofdprijs was een 
stuk terrasmozaïek van het legendarische, maar desondanks dit jaar gesloopte café de Mol. Een 
mooie avond in een mooi dorp, waar feestverlichting niet eens nodig is, ook al waren de winkeliers 
daar allebei voor. 
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31 december 2011 

Ad Vermeulen wint Peer d'n Brouwer biljarttrofee 

4e plaats Gerard van Asseldonk (Mariaheide) 
3e plaats Rien van Helvoirt (Mariaheide) 
2e plaats Tonny Huberts (Veghel) 
1e plaats Ad Vermeulen (Veghel) kampioen 2011 van 
Cafe D`n Brouwer 

 

 

 

 


