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1 januari 2012 

Heise onderscheiding voor Martien Jansen 
 

In D'n Brak is op nieuwjaarsdag wederom de Heise 
onderscheiding uitgereikt. Martien Jansen (72) 
ontving het zilveren heidetakje vanwege zijn vele 
werkzaamheden voor de Heise gemeenschap. 
Martien is elke week uren in de weer als vrijwilliger 
voor de voetbalclub, de parochie en voor de Bond 
van Ouderen. 
 
Hieronder een kleine opsomming van wat deze 
bezige bij allemaal om handen heeft: 
- Hij zorgt al jaren voor het onderhoud van de tuin 
van de parochie en het kerkhof 
- Hij is de klusjesman voor alle voorkomende zaken 

in en om de kerk 
- Voor de Bond van Ouderen is hij actief als leider van de biljartcompetitie 
- Tijdens de vakantieperiode van d´n Brak zorgt hij voor de wekelijke fietstochten 
- Hij is actief bij de Heise biljartkampioenschappen libre 
- Martien is al sinds 35 jaar actief binnen de voetbalclub SCMH 
o De eerste jaren als jeugdbegeleider 
o Momenteel als leider van het onderhoudsteam 
o Heeft onlangs hiervoor bij SCMH de trofee “vrijwilliger van het jaar” ontvangen. 
 

 

3 januari 2012 

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. Maar 
nu dus eerst 
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4 januari 2012 
Luisterkei Duifhuis vertelt oorlogsverhaal 

Op het talud van het Duits Lijntje bij Duifhuis is 
een luisterkei geplaatst met het verhaal 
‘Omsingeld in Uden’. De Liberationroute in 
Brabant bevat 25 van deze zware keien die te 
vinden zijn langs de route die de geallieerden 
maakten tijdens de operatie Market Garden. 

In Gelderland is al sinds 2008 een Liberationroute. 
In Brabant is loopt de route vanaf de Belgische 
grens via Eindhoven, Son, Veghel en Uden naar 
Grave. Op de kei staat een plaat met informatie 
over de strijd ter plekke tijdens Market Garden. Wie 
een telefoonnummer belt, krijgt het verhaal 

uitgebreid te horen en via een QR-code is een website te vinden met onder meer foto’s en films. 

 

 
5 januari 2012 

Nattigheid in Heise rivierengebied 

Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten, 
Occupytentenkampen worden opgebroken en de 
haven van Rotterdam gaat op een laag pitje 
vanwege de deining van het water. De dijken 
dreigen door te breken, extreem hoge 
waterstanden worden in de rivieren gemeten, 
modderstromen versperren de snelweg en polders 
lopen voor het eerst in jaren onder. Het overtollige 
water kan niet in de zee geloosd worden, want die 
zit ook al vol! De Leigraaf treedt ook buiten zijn 
vaargeul, maar loopt nog lang niet over. Nat is het 
overigens wél in het Heise rivierengebied. 

 

6 januari 2012 

Hans Bekx nadert favoriete zandduinen in Chili 

Hans Bekx is gisteren met zijn team 18de 
geworden. De truck houdt zich goed. De duinen 
komen eraan en als Hans in de zandbak komt, is hij 
in zijn element. 
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11 januari 2011 

Even op het podium met Saxon 

MARIAHEIDE - Span, Nekspier, Rammen. Mi die kop. Het zijn zomaar enkele trefwoordjes die 
Gaston Kuijpers op een van zijn kaartjes heeft staan. Al vijftien jaar lang is hij de 
spreekstalmeester op Monsters of Mariaheide. 

 
 
13 januari 2012 

Hans Bekx baalt: 'Ze zien me hier nooit meer terug' 

MARIAHEIDE - Hans Bekx heeft zijn buik vol van 
de Dakar Rally. Waarschijnlijk is de trucker uit 
Mariaheide dit jaar voor het laatst in actie 
geweest tijdens de meest prestigieuze rally. 

"Achteraf gezien had ik beter thuis op de bank 
kunnen zitten", meldde Bekx teleurgesteld tegen 
RTL GP. "Dit is geen Dakar." Bekx is vooral 
ontstemd over de route van de rally. "Toen we 
Dakar in Afrika reden en in Marokko alleen maar 
stenen hadden, zeiden ze: 'Dat moet niet'. Maar hier 
is het niet anders. We hebben maar honderd 
kilometer duinen gehad. Ze zien me hier nooit meer 
terug. Ik denk altijd goed na wat ik zeg. Schrijf maar 

op." (Bron: RTL GP) 

 

 
20 januari 2012 

Rondleiding vliegbasis Volkel 
Mariaheide op bezoek bij bron van het lawaai 

VOLKEL – De mensen van Mariaheide mochten vrijdag een kijkje nemen op de Vliegbasis 
Volkel zodat het een beetje beter begrijpt waarom de F16’s boven hun dorp zo’n herrie maken. 
Een soort charmeoffensief en charmant is luitenant Maurits zeker … 

De luitenant beantwoordt alle vragen. ‘Hoe komen 
de bommen in Afghanistan?’ of ‘Wat als een piloot 
moet plassen?’ Dat kan met ‘een plaszakje dat stolt’, 
maar hoe de piloot dat in de cockpit uitvogelt, laat 
de luitenant aan de fantasie van zijn gasten over. Hij 
vertelt natuurlijk niet alles. 

‘Zijn er hier Amerikanen?’ 

"Ja, die zijn hier." 
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‘Zijn er hier kernwapens?’ 

"Daar doe ik geen uitspraken over." 

Even later mogen de Mariaheidenaren het binnenste van een F16 bekijken en sergeant Joost vertelt 
vol passie over zijn werk in Dock 3 waar al sinds november een opengeritste F16 staat en waar het 
verboden is om inwendige foto’s te maken. Jawel, de F16 zal ooit weer vliegen: "Wij maken alles!" 

Eigenlijk is het voor de sergeant Joost leuker om in Afghanistan te werken. "Je kunt er alleen niet naar 
huis, maar hier mis ik wel eens onderdelen, daar niet. Daar ligt de hoogste prioriteit. Als daar iets 
nodig is, wordt het desnoods hier uit een kist geplukt. Daar is alles, iedereen rent daar voor je." De 
bevlogen monteur vertelt over ‘de storm’ in een F16, veroorzaakt door gigantische hoeveelheden 
brandstof waar een vlammetje bij gehouden wordt en enkele dames informeren waarom de kleur van 
de cockpit zwart is. 

De excursie gaat verder met een busrit over het terrein. "Daar zitten de Amerikanen", ziet iemand 
terwijl luitenant Maurits vertelt wat er in alle andere gebouwen gebeurt en wijst op de vliegtuigspotters. 
"We hebben vandaag ook weer fans." 

Met meer begrip voor de herrie die over hun dorp vliegt, gaan de mensen uit Mariaheide weer naar 
huis gaan. "Ze zijn hun werk aan het doen." 

Sergeant Joost vertelt de Mariaheidenaren precies waarom een F16 zo veel lawaai maakt.  

 

22 januari 2012 

Reconstructie door de knoerissen 

De Knoerissen hebben blijkbaar iets in petto voor de 
Heikrikkels, getuige de bordjes die in de perken aan 
de Past. van Haarenstraat zijn geplaatst. Tijdens de 
prinsenreceptie zal een en ander waarschijnlijk wel 
verduidelijkt worden. 

 

 

 

22 januari 2012 

Heikrikkels klaar voor carnaval 

DeHeikrikkels bereiden zich voor op carnaval. 
Vandaag werd de Pastoor van Haarenstraat al mooi 
versierd met vlaggen in de krikkelkleuren rood, geel en 
groen. Vanmiddag is de jeugd bonte middag en 
vanavond de prinsonthulling. Op zondag houdt de 
nieuwbakken Prins zijn receptie en vanaf donderdag 
staan drie bonte avonden op het programma. 

Vanmiddag kunt u op deze site lezen wie de nieuwe 
jeugdprins(es) en adjudant zijn en vanavond maken 
we de namen van de' grote' Prins en Prinses bekend. 
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22 januari 2012 

Jeugdprinses Mirelle en Adjudante Marloes 

Tijdens de Jeugd Bonte Middag is afgelopen zaterdag Mirelle de Kort onthuld als nieuwe 
Jeugdprinses van de Heikrikkels. Ze wordt bijgestaan door Adjudante Marloes Peerenboom. 

Een paar honderd ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden zagen hoe 162 kinderen optraden 
op de gezellige Bonte Middag die dit jaar als thema " Winter" had. 

 

 

 
 
  



Mariaheide.nl 6 
 

22 januari 2012 

Prins Gertjan I en Prinses Sandra 

In een bomvolle krikkelstal is zaterdagavond door vriendengroep 
“Skuppenaas & Hartentroef” Prins Gert-Jan dun Urste en prinses 
Sandra onthuld als 44e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. Na een 
hilarische opvoering van de Voice of Holland waarbij de artiest deze 
keer in de stoel zat bleef uiteindelijk een stoel over en daar kwam 
Gert-Jan van Bergen uit. 
 
Gert-Jan van Bergen werd 45 jaar geleden geboren in Geffen als 3e 
in een gezin met uiteindelijk 12 kinderen. Sandra werd rond de 
zelfde tijd niet ver daarvandaan geboren in Nuland. Na hun trouwen 
zijn ze in 1988 naar de Bolstweg in Mariaheide verhuisd om daar 
een varkensvermeerderingsbedrijf op te starten. Inmiddels hebben 
ze 4 kinderen Mathijs 19jr, Romy 17jr, Manon 15jr en Hayke 12 jr. 
Gert-Jan maakt al 16 jaar deel uit 
van de Raad van elf van de 
carnavalsclub, maar hij legt ook 
graag een kaartje, rijdt met zijn 
quad rond en voetbalt niet 
onverdienstelijk in het 

zaterdagavondteam van SCMH. 
Sandra heeft het druk op het bedrijf en met het opvoeden van haar 4 
kinderen, maar is daarnaast erg actief in de Bonte Middag 
Commissie van de Heikrikkels met het organiseren van de Bonte 
middag voor de jeugd en zet zich als lid van de 55+ commissie in 
voor het organiseren van een leuke avond voor de 55 plussers in 
Mariaheide. 

Hun motto voor de komende carnaval luidt : ’t zal d’r krulle !!! 

Eerder op de avond werd op gepaste wijze door vriendengroep 
“Alleman” afscheid genomen van prins Corné d’n Urste en Prinses 
Shany waarna zij als nieuw lid werden toegelaten tot de Hoge Raad. 

22 januari 2012 

Prinses Sandra laot ut krulle 
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23 januari 2012 

Bliksem treft Awacs boven Mariaheide 

MARIAHEIDE - Diverse mensen in 
Mariaheide hielden maandagmiddag 
hun hart vast toen een Awacs-
vliegtuig boven het dorp getroffen 
werd door de bliksem en heel even 
van alle kanten de spanning er af 
vonkte. De bliksemschicht vervolgde 
zijn weg naar de grond en ook het 
vliegtuig vloog onverstoorbaar verder, 
maar door de harde knal en het 
vreemde schouwspel dachten veel 
mensen dat het dorp aan een ramp 
ontsnapte. 

 

29 januari 2012 

Monsters of Mariaheide was weer geweldig 

MARIAHEIDE - Ruim 1800 bezoekers bezochten gisteren Monsters of Mariaheide. Daarmee trok 
de negentiende editie van het rockfestival ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar. De 
organisatie kijkt tevreden terug. 

Druk, goed en gezellig. Meer woorden heeft organisator Hans van Hoof niet nodig om Monsters 2012 
te omschrijven. "Vooral de Heideroosjes was het zes jaar wachten meer dan waard", zegt hij, doelend 
op de punkrockband die de organisatie al jarenlang naar Mariaheide poogde te halen. In het jaar dat 
ze afscheid nemen lieten de Limburgers met een energiek optreden zien eigenlijk nog jaren mee te 
kunnen. Even daarvoor had het jonge Limburgse trio De Wolff al indruk gemaakt met psychedelische 
bluesrock. De ervaren rockers van OD Saxon brachten geroutineerd een groot aantal klassiekers ten 
gehore en afsluiter Nashville Pussy deed ook in Mariaheide waar ze al jaren goed in zijn: fout lawaai 
maken. Deadman's Curse, Bliksem, Black-Bone, Lopez en MonsterCup-winnaar Lick maakten het 
programma compleet.. 
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29 januari 2012 

Schakeltje schenkt €425 voor AED 

Met een brede lach neemt Henk Verstraten de cheque in ontvangst van een delegatie jongens van ’t 
Schakeltje. “Ik vind het geweldig dat de jeugd dit doet”. De EHBO Mariaheide is blij dat ‘t Schakeltje 
het initiatief heeft genomen om de opbrengst van de zelfgemaakte kerststukjes te schenken. En het is 
zowaar een bedrag van € 425,- ! ’t Schakeltje levert aan de EHBO zo een bijdrage voor de aanschaf 
van de twee AED’s die nog nodig zijn in Mariaheide, om de kern van Mariaheide hartsave te maken. 

Hartsave wil zeggen dat er bij een hartstilstand binnen 6 minuten een AED beschikbaar en 
aangebracht moet zijn op het slachtoffer, om goede hulp te kunnen bieden voor de ambulance er is. 

Ook is het een goed gevoel dat de jeugd hiervan het belang inziet, en dat zij dit belangrijk vinden voor 
de gemeenschap Mariaheide. 

De EHBO zal daarom ook haar inzet om het bedrag dat nog nodig is voor de twee AED’s blijven 
geven en de instanties en bedrijven daarvoor benaderen, een gift is natuurlijk ook belangrijk en 
welkom dit mag en kan altijd, neem hierover dan contact met Henk Verstraten tel 0413-362547. 
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Hij wil namens de EHBO er voor zorgen dat het bedrag bij elkaar komt, om de twee AED’s in 
Mariaheide te kunnen plaatsen. 

Iedereen van ’t Schakeltje: vrijwilligers en verkopers, maar natuurlijk ook de kopers: bedankt voor jullie 
inzet dat het bedrag van €425,- bij elkaar heeft gebracht. 

 

29 januari 2012 

Publiek deint mee op Heise Bonte Avonden 

De Heikrikkels kunnen terugkijken op drie prachtige Bonte Avonden, waarbij het publiek flink 
meedeed en meedeinde. 

In een glitterjurk maakte Angelon Peerenboom haar debuut als presentatrice en dat ging haar 
ogenschijnlijk makkelijk af. Ook de artiesten voelden zich dan ook op hun gemak zoals Suzan Kemps 
met haar acrobatiek groep. Een spagaat in de lucht, geen probleem, net zoals Frissbeat2Beat met 
Dion Hendriks weer een paar speelse trommelkunstwerken lieten horen, zelfs met basketballen! Loes 
van Vugt was de singing lady van de Hei Five. Vijf Heise meiden die dansten met een vleugje cabaret. 
Ook sprakeloos was André van der Linden die als hond ‘apport’ speelde met het publiek en met een 
douchegordijn een wild huwelijk beleefde. De mannen Van de Berg, Paul, Tijn en zwager Dirk, 
boksten en speelden ‘wie van de drie’ en het derde antwoord was altijd goed. ‘Frits, Slies, inderdaad, 
Wim van Lieshout’. Mandy van de Berg raakte als zangeres van de band Skool Rok het publiek met 
haar prachtige stem. 

In de Heise termen zorgden Gerard Sigmans, Leo de Wit en Geert Jansen voor veel plezier in bad en 
in de ringen. Wat Yuri van Gelder kan, kunnen Gerard en Leo ook! Bijna dan, maar toch veel ‘oehs’ en 
‘aahs’ waren in de zaal te horen. 

Ut Drankorgel zette de zaal op zijn kop. Orgelmannen Maïs Vogels en Jos Verhoeven gingen 
draaidend door heel de omgeving met hun muziek en commentaar terwijl de dames in het orgel Anita 
Scheepers en Marina de Groot wel eens wat vlottere muziek wilden. Bernie Raaijmakers kroop in de 
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ton als medewerkster Tonny Ponny van de keten Dombo. Ze was trots op het feit dat er overal in 
Nederland Dombo’s geopend worden ‘Hallo Dombo, hallo Duiven, Dieren, Ooien, ..’ 

Uitsmijter waren de blazende studenten van Dúbent met de Heise Harm van Zeeland in de gelederen. 
Kei goed en swingend, maar natuurlijk niet zo goed als de Krikkelblaozers, want die vormden het 
cement van weer een goed opgebouwde Bonte Avond van Mariaheide. 
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2 februari 2012 

Prinsenwagen voor Gert-Jan dun Urste 

Al enkele jaren voorziet Frans van den Dungen van het gelijknamige autobedrijf in Veghel, 
carnavalsstichting De Heikrikkels in Mariaheide van een prinsenwagen. Zo ook dit jaar weer.  

Frans en partner Marijke hebben een splinternieuwe beletterde Fiat Bravo ter beschikking gesteld aan 
prins Gert-Jan dun Urste en prinses Sandra. En dit jaar rijden er zelfs twee prinsenwagens rond in de 
regio want ook jeugdprinses Mirelle en adjudante Marloes mogen het gehele carnavalsseizoen 
beschikken over een Fiat Panda. Frans van den Dungen, een echte carnavalsliefhebber, is dit jaar 
toegetreden tot de raad van Elf van Heikrikkeldurrup. 
 

 
 
5 februari 2012 

Variozo verovert de Balans in Uden 
 

Zondag 5 februari verzorgde muziekgroep VARIOZO een bijeenkomst in wijkcentrum “DE BALANS “. Voor de 
bewoners Wilhelminastraat / Beatrixhof had de wijkvereniging een gezellig samenzijn georganiseerd onder het 
motto frühshoppen met muziek. Variozo speelde, onder leiding van Sjef van Liempd, van Zuid-Amerikaans tot 
Italiaanse ballads tot gezellige meedeiners en af en toe een vette knipoog naar carnaval. Een optreden dat erg 
in de smaak viel bij de vele bezoekers. Na ruim 2 uur had men er nog niet genoeg van, maar de bijeenkomst 
liep ten einde met het verzoek van de organisatie om volgend jaar weer terug te komen. Daar wil VARIOZO 
graag aan tegemoet komen, want …. het ging lekker! 

 
 
10 februari 2012 
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Heikrikkels te gast in café Tooske 
 
UDEN - In de aanloop naar de carnaval zijn de deuren van café Tooske weer geopend. De 
goedlachse barvrouw ontvangt deze en volgende week iedere dag een andere carnavalsclub uit de 
regio Uden-Veghel. Gert-Jan en Sandra van Bergen uit Mariaheide zijn vandaag te gast in de studio 
van SkyLine TV. Tooske vraagt Prins Gert-Jan d\'n Urste en Prinses Sandra het hemd van het lijf. Eén 
van de twee moet ook het gevecht aan met Tooskes Spiraaltje.  
Café Tooske is de hele dag, ieder uur, te zien ná het SkyLine TV-Journaal. 
 

 
 
10 februari 2012 

Gouden keurmerk voor Amaliazorg 

Amaliazorg heeft donderdag in Oirschot het Perspekt gouden keurmerk ontvangen. 

De zorgstichting heeft in deze regio een verpleeghuis in Mariaheide. Amaliazorg is door Perspekt 
onderworpen aan een langdurige toets op de kwaliteit van dienstverlening. Het auditteam heeft 
geconstateerd dat in de vijf vestigingen van 
Amaliazorg gemotiveerde en vakkundige mensen 
werken met een goede bejegening. 
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11 februari 2012 

Één nieuwe parochie in gemeente Veghel 

Parochie Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede Raad is één van de negen parochies in de 
gemeente Veghel welk opgaat in een pastorale eenheid. 

In stuur- en werkgroepen worden daarvoor voorbereidingen getroffen. Het gaat om de volgende 
parochies: 

 Parochie H.Lambertus (Veghel centrum) 

 Parochie H. Johannes (Veghel zuid) 

 Parochie Heilig Hart (Vondelstraat) 

 Parochie H. Antonius Abt (Eeerde) 

 Parochie H. Servatius (Erp) 

 Parochie H. Lambertus (Zijtaart) 

 Parochie H. Antonius van Padua (Keldonk) 

 Parochie Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede 
Raad (Mariaheide) 

"Negen geloofsgemeenschappen hun eigen identiteit laten behouden, maar toch één geheel vormen", 
zo legt diaken Hans van Bemmel uit Veghel de vorming van de nieuwe parochie uit. Net voor de 
zomer van 2011 zijn de eerste gesprekken begonnen over de vorming van de nieuwe 
parochie. Dat gebeurt in het kader van streven van het bisdom Den Bosch om de 230 vroegere 
parochies terug te brengen tot zo'n 50 nieuwe parochies in 2015. 

11 februari 2012 

Quiz voetbalvereniging SCMH 

Na een jaar van afwezigheid wordt bij voetbalvereniging SCMH deze winterstop wederom de 
SCMH-quiz gehouden. De voorrondes hebben inmiddels plaats gehad, terwijl de finale nog 
gespeeld moet worden. Deze is op vrijdag 24 februari a.s. in de kantine van SCMH. 

Beide voorrondes kenden een spannend karakter. Geen enkel team eiste op voorhand de overwinning 
op. Iedereen deed zijn of haar best om puntjes te sprokkelen, maar op sommige momenten lieten 
vooral de ‘specialisten’ het afweten. Veel vragen hadden het alom bekende ‘O ja-kenmerk’. 

De resultaten van de voorrondes waren als volgt: 

Voorronde 1: 

1. Team SBC/SCMH 4 met 117 pnt. 
2. SCMH 3 met 110 pnt.  
3. SCMH 1 met 103 pnt. 

In deze voorronde stond SCMH 1 even aan kop. Daarna pakte SCMH 3 het initiatief, maar een sterke 
2e teamopdracht deed Team SBC/SCMH 4 uiteindelijk de overwinning pakken. 

Voorronde 2: 

1. SCMH 2 met 110 pnt. 
2. SCMH 5 met 103 pnt. 
3. Zaterdagteam met 99 pnt. 

Hier begon SCMH 5 als koploper, wat eerst werd overgenomen door het Zaterdagteam en later door 
SCMH 2. Een minder sterke 2e teamvraag deed het Zaterdagteam terugvallen naar de 3e en laatste 
plaats. 
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De finale van deze 12e editie van de SCMH-quiz wordt gespeeld op vrijdag 24 februari. De 
deelnemers hierin zijn SCMH 2 en Team SBC/SCMH 4 als winnaars van de voorrondes en SCMH 3 
als nummer 2 met de meeste punten. We rekenen op zeker zoveel deelnemers als tijdens de 

voorrondes en, indien mogelijk, zelfs op méér! Aanvang: 20:45 uur. 

12 februari 2012 

Mathijs van Bergen in de race voor Koningstitel Vudel 

Mathijs van Bergen, jawel de oudste zoon van onze eigen 
Prins Gertjan I en Prinses Sandra, is in de race voor de titel 
van Koning Vudel. 

Op dit moment heeft hij ruim 4% van de stemmen vergaard, 
maar dat percentage moet natuurlijk rap omhoog. Een Heise 
Prins en een Vudelkoning in een gezin dat zou toch een 
unieke gebeurtenis zijn!! 

Sms KONING MATHIJS naar 4411 en breng je stem uit voor 
Mathijs!! 

 

 
17 februari 2012  

Aftrapbal Carnaval bij SCMH 
 
Sinds enige jaren wordt de aftrap van het jaarlijkse Heise Carnaval gedaan tijdens het Carnavalsbal in 
de kantine van de plaatselijke voetbalclub. Na de donderdagtraining, gingen de vele voetjes van de 
vloer op deze zeer gezellige avond. DJ Hans van de Elzen kreeg iedereen van zijn stoel of kruk en de 
prachtig versierde kantine stond binnen afzienbare tijd op zijn kop. Het bezoek van Prins Gert-Jan, 
Prinses Sandra, Adjudant Henk en diens jarige Jeanne deed de feestvreugde nog eens flink 
verhogen. Tot in de late uurtjes bleef het gezellig en zoals zo vaak, was de avond veel te snel ten 
einde. Maar iedereen was goed warm gedraaid om de rest van de Carnavalsdagen zonder problemen 
door te kunnen komen. 
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22 februari 2012 

Het krult flink in de optocht van de Heikrikkels 
 
Het krulde flink in de Heise optocht die dinsdag door de Heise straten krulde. Opvallende acts waren 
de oermensen die een wildemansdans op straat uitvoerden en erg grappig was het mobiele ki-station 
waar toeschouwers naar binnen mochten om een echt schaap te aaien. Pikant was de sexy 
dansgarde: 'van ons krijgen alle mannen een ...', maar alle deelnemers kregen een welverdiend 
applaus. 
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26 februari 2012 

SCMH 3 wint 12e SCMH-quiz 
 
Geen enkele finale van de 11 voorgaande edities van de SCMH-quiz kende een zo spannend 
slot als die van 2012. Tot en met de laatste vraag had elk team nog zicht op de overwinning. Er 
werd dan ook gestreden op het scherpst van de snede, maar gezegd moet worden, dat de 
gezelligheid niet uit het oog verloren werd. Chapeau aan de deelnemers, want gezelligheid is 
uiteindelijk waar het op zo’n avond om draait. 

De teams begonnen voortvarend en nadat de 10 categorieën voor de eerste keer gespeeld waren, 
stond Team SBC/SCMH 4 met 44 pnt aan kop. SCMH 2 stond op de 2e plek met 34 pnt en SCMH 3 
kende een slechte 2e helft van de 1e ronde en had 32 pnt. 

Met het ontmaskeren van de Mistery Guest scoorden de teams goed. Bernie Raaijmakers maakte het 
de teams best lastig, maar vrij snel werd duidelijk, welke naam gezocht werd. SCMH 2 en SCMH 3 
behaalden 10 pnt en Team SBC/SCMH 4 7 pnt. 

Na een korte pauze kwamen dezelfde 10 categorieën nog eens langs. SCMH 2 maakte een fikse 
spurt en kwam met 94 pnt op kop. Team SBC/SCMH 4 zakte met een tussentotaal van 86 pnt naar de 
2e plek. SCMH 3 volgde op de voet maar bleef met 83 pnt vooralsnog 3e. Alles was echter nog 
mogelijk, want met de 2e teamvraag waren veel punten te verdienen. Met deze teamvraag behaalde 
SCMH 3 maar liefst 38 pnt. Team SBC/SCMH 4 pakte 33 pnt en SCMH 2 25 pnt. Dit deed de zaak op 
z’n kop zetten. SCMH 3 werd met 121 pnt winnaar van deze editie van de SCMH-quiz. Dat het 
spannend was, blijkt wel uit het feit dat zowel SCMH 2 als Team SBC/SCMH 4 op 119 pnt eindigden 
en daarmee allebei 2e werden. Uniek in de quizhistorie!  

De eeuwige roem en het grootste krentenbrood waren derhalve voor SCMH 3. SCMH 2 en Team 
SBC/SCMH 4 konden echter de magen ook gevuld krijgen. Daar was wel voor gezorgd. Aan de 
‘natjes’ was overigens ook geen tekort. 

De 12e editie van de SCMH-quiz was wederom een zeer geslaagde activiteit. Het kan niet anders dan 

dat de voorbereidingen voor de 13e editie kunnen starten.  
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2 maart 2012 

Fietsclub in het nieuw 

Op vrijdag 2 maart was het dan eindelijk zover, na maanden van voorbereiding werd aan de leden en sponsoren 

van TC Mariaheide de nieuwe wielerkleding gepresenteerd in Café zaal D’n Brouwer. 

Na jaren in dezelfde outfit gereden te hebben was het voor 

TC Mariaheide tijd voor vernieuwing. 

De kledingcommissie had het ontwerp van het nieuwe tenue 

goed geheim kunnen houden. Iedereen was dan ook erg 

benieuwd naar het nieuwe tenue waarin ze de komende 

jaren als toerclub over de weg gaan toeren. 

 

Voorzitter Peter Verkuijlen opende de avond en hij 

bedankte de sponsoren, Autobedrijf G. van den Akker BV, 

Café zaal D’n Brouwer, Smulder’s Eeterij –catering, Tikx 

fietsen en accessoires, Wijdeven Timmerwerken BV, voor 

het beschikbaar stellen van de nieuwe kleding voor alle 

fietsende leden en voor de plezierige samenwerking met 

genoemde ondernemers uit Mariaheide. 

Het spannende moment was aangebroken, de onthulling van het nieuwe wielertenue. 

Twee leden van de toerclub, Leo de Wit alias Leo Coppi en Gerard Sigmans, alias Gerard van Est, presenteerden 

de nieuwe outfit op ludieke wijze . 

Na deze presentatie werden de contracten getekend 

door de sponsoren en kregen zij samen met hun partner 

een lijst met daarin het nieuwe shirt en een bos 

bloemen aangeboden. 

John Smulders wenste namens de sponsoren de leden 

van de toerclub vele sportieve jaren toe in het mooie 

briljant blauwe shirt. 

Na het officiële gedeelte van de avond werd er nog 

gezellig nagepraat en klonken er enthousiaste en 

tevreden geluiden van de leden en de sponsoren over 

de mooie nieuwe tenues. 

 
   

 

7 maart 2012 

Vrouwenprijs voor Rinie van de Hurk 

VEGHEL – “ Ze is een vechter en een doorzetter”, vertelt Ferda Angay, voorzitster van Stichting 
Internationale Vrouwendag, over de winnares 
van de Vrouw Actief prijs. Dit jaar gaat de 
prijs naar Riny van den Hurk.  

De zaal zit vol met zo’n 140 vrouwen en hoewel 
de mannen ook elk jaar van harte welkom zijn, 
laten die het afweten. Dit jaar is de vrouwendag 
in een iets ander jasje gestoken en wel in 
combinatie met een theatervoorstelling van 
Femmage. In de Blauwe Kei opent Angay de 
avond met tien feiten over vrouwen. “Van alle 
armen in de wereld is 75 % vrouw, vrouwen 
doen 66 % van al het werk, vrouwen verdienen 
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in Nederland 23 % minder dan mannen”, somt Angay op. Directeur van de Blauwe Kei, Yan van der 
Heijden ‘durft na deze feiten, eigenlijk niets meer te zeggen’. Toch richt ook hij het woord even tot het 
publiek. “We zijn blij dat deze nieuwe formule werkt,” dat blijkt uit de goede opkomst van de avond.  
Het hoogtepunt van de Vrouwendag is natuurlijk de Vrouw Actief prijs. Riny van den Hurk is compleet 
verrast en weet bijna geen woord uit te brengen. “Ik ben sprakeloos maar waardeer het echt”, zegt ze 
met het beeldje en bossen bloemen in haar handen. Uit de verschillende kandidaten sprong Van den 
Hurk er volgens Angay echt uit. “Zij krijgt de prijs om haar doorzettingsvermogen, maar ook omdat ze 
zo veel vrijwillig doet”, licht de voorzitster toe.  
Van den Hurk zit al sinds 1992 bij de vrouwenclub die toen nog Veghelse Vrouwenraad heette. In 
Mariaheide is ze lid van de kerngroep van de kerk, zit ze in het bestuur van de buurtvereniging, 
collecteert ze al jaren voor het reumafonds en zit ze in de redactie van de Heise krant. Zomaar een 
aantal activiteiten waar Van den Hurk zich mee bezig houdt. “Wij kennen Riny als een vechter en een 
doorzetter, want ook bij haar is gezondheid niet altijd vanzelfsprekend geweest. En in die periode 
bleef ze toch vergaderingen van de commissie bijwonen en hoorde je haar nooit klagen”, spreekt 
Angay de zaal toe. 
Van den Hurk wist van niets, ondanks dat ze bestuurslid en penningmeester is bij de Internationale 
Vrouwendag. “Ik had het absoluut niet verwacht. Ik kan niet zeggen dat ik niet actief ben, ik doe ook 
veel dus dit is wel heel leuk. Ik weet dat er heel veel waardering voor is, maar dat dat zo groot was om 
deze prijs te winnen, dat had ik niet aan zien komen”, zegt de kersverse winnares die ondertussen 
gefeliciteerd wordt door familie, vrienden en haar medebestuursleden. 

 

 

8 maart 2012 

Plan Achter d'n Kerck in Mariaheide krijgt vorm 
 
Met veel bombarie werd het 
nieuwbouwplan Achter d'n Kerck in 
Mariaheide in 2009 aangekondigd. 
Eenenvijftig woningen zouden er in totaal 
komen. 

Zeventien huurwoningen van 
woningcorporatie Area, negen 
rijtjeswoning, negen bungalows en acht 
tweekappers zouden er moeten komen op 
de plek van de twee 
appartementengebouw aan het Mariahof. 

Het toen al leegstaande café de Mol moest 
eveneens wijken. 

 
Van het plan is niet veel meer over. De bouw van de zeventien huurwoningen van Area is inmiddels 
gestart en van de woningen voor starters die Alphons Coolen uit Tilburg gaat bouwen, zijn er zeven 
verkocht, nadat de prijzen waren verlaagd. 
Door de bouw van zes tweekappers is inmiddels een streep komen te staan. De gemeente kocht de 
grond in april vorig jaar van de projectontwikkelaar, die de dure woningen niet verkocht kreeg. De 
gemeente Veghel heeft op 22 december 2012 enige voorstellen gedaan om te komen tot een invulling 
van dat gedeelte. Daarop konden bewoners aangeven naar welke optie hun voorkeur uitging. 
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10 maart 2012 

Asbest vrij bij schuurbrand Voorhei 
 
De brandweer, die met enkele tankautospuiten en de hoogwerker arriveerde, heeft de schuur 
gecontroleerd laten uitbranden. Belendende panden bleven bespaard. Er kwam wel asbest vrij. Het is 
nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.  
In de schuur lagen ook materialen opgeslagen van de SJeM, die verloren zijn gegaan.  
De gemeente Veghel heeft dranghekken neergezet rond het gebied waar mogelijk asbestdeeltjes zijn 
neergekomen. Deze worden door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. De Goordonksedijk is 
daardoor enige uren afgesloten geweest doorgaand verkeer. 
 

    
 

    
 

10 maart 2012 

SJeM gedupeerd door brand aan de voorhei. 

De hevige brand aan de voorhei vorige week vrijdagnacht heeft voor de SJeM (Stichting Jeugdwerk 
Mariaheide) de nodige gevolgen. SJeM had hun opslag op dit adres. 

Veel artikelen welke door de jaren heen verzameld en aangeschaft waren zijn daarbij verloren 
gegaan. Het betreft vooral materialen welke nodig zijn tijdens het jaarlijkse bouwdorp. Van 
benodigdheden voor het opbouwen tot aan de horeca materialen. Van de attributen voor sport en spel 
tot creativiteit. 

Na de inventarisatie zal moeten blijken wat er nodig is voor de komende activiteiten waaronder 
bouwdorp. 
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11 maart 2012 

Kv SCMH Senioren 4 Kampioen 
 
De korfbalsters van 
senioren 4, beter 
bekend als het 
midweekteam, hebben 
zondag 11 maart het 
kampioenschap gevierd. 
Na de wedstrijd tegen 
de nummer twee, die 
netjes gewonnen werd, 
kunnen zij zich 
ongeslagen kampioen 
noemen! Gefeliciteerd 
dames! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11 maart 2012 

Wellie feest zeer geslaagd 

Het was volle bak en 
super gezellig in zaal 
d`n Brouwer 
zondagmiddag met 
geweldige optredens 
Mid Live uit Veghel,van 
WELLIE uit de Hei, 
Trug in de ted uit 
Beneden Leeuwen,De 
Dommelklanken uit st 
Oedenrode en als 
afsluiting de 
Nederlandsetalige 
zanger Olaf uit Veghel 
Het publiek was zeer 
enthousiast en deed 
heel goed mee met de 
meezingers van toen 
en nu.  

 

Voor volgend jaar is de datum al bekend (10 maart 2013). 
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25 maart 2012 

Martien Jansen winnaar Bandstoten 2012 
 

Op zondag 25 maart werden in d’n Brak de finale 
wedstrijden gespeeld voor de Heise 
biljartkampioenschappen bandstoten 2012. 
De voorrondes waren gestart op dinsdag 20 maart. Zowel 
in de voorrondes als bij de finale wedstrijden waren 
diverse spannende maar ook verassende wedstrijden te 
zien. Vooral de finale in poule B van het hoofdtoernooi 
werd in de laatste carambole beslist in het voordeel van 
Jasper van Boxmeer. 
 
De uiteindelijke uitslag was als volgt: 
Hoofdtoernooi: 
Poule A:  1e plaats Martien Jansen 

2e plaats Tonny van de Tillaart 
3e plaats Hans Vogels 
4e plaats Jo de Wit  

 
Poule-B:  1e plaats Jasper van Boxmeer 

2e plaats Albert van de Beeten 
3e plaats Mart van Goor 
4e plaats Rien Breeuwer  

 
Verliezerronde: 
Poule A:  1e plaats Martien van der Wijst 

2e plaats Mari Vogels 
Poule B:  1e plaats Eric van de Velden  

2e plaats Albert van der Aa 
 

 

 
31 maart 2012 

Actie Paasbest 2012 
 

Afgelopen vrijdag middag (30 maart) hebben zo’n 50 
kinderen samen met hun leerkrachten en ouders de kom 
van Mariaheide weer schoongemaakt. De kinderen zijn 
zo actief bezig geweest dat het eind resultaat niet in een 
container kon en dat de gemeente het afval met een 
kleine vrachtwagen moest komen ophalen. 
 
 
 
 
 
 
 

De wethouder Annemieke van de Ven ondersteunt deze 
actie van harte. Daarom kwam ze zelf even poolshoogte 
nemen en heeft ze samen met de leden van de 
Dorpsraad de uitvoering gade geslagen. Zij deelde mede 
dat er heel actief werd opgeruimd (’t is maar goed dat 
die fietser alert was en op tijd uitweek.  
Jongelui ouders en leerkrachten bedankt voor jullie 
vrijwillige inzet. 

Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide. 
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1 april 2012 

Opening Tentoonstelling 50 jaar korfbalclub SCMH 

Op 1 april werd om 19.00 uur de tentoonstelling geopend in D’n Brak over 50 jaar korfbalclub in 
Mariaheide. De vier ereleden Adriaan van de Linden, Marietje van de Velden, Riek van Boxmeer en 

Albert Daniëls openden 
officieel met het 
doorknippen van het 
groene korfballint de 
tentoonstelling. 

Een kleine vitrine is 
ingericht met oude 
attributen uit vervlogen 
tijden en er hangen vele 
foto’s over een halve 
eeuw korfbalsport in de 
Hei. Vele leden en 
oudleden kwamen kijken 
en al gauw kwamen de 
discussies en verhalen 
over vroeger op gang.. 
De werkgroep Hei’s 
archief heeft er werkelijk 
een schitterende 

tentoonstelling van gemaakt. 

Voorzitter Jos van den Tillaar sprak nog een woordje en bedankte de werkgroep hartelijk. De 
tentoonstelling kan iedereen komen bezichtigen tijdens de normale openingsuren van D’n Brak. 

 
15 april 2012 

Nieuwe tassen voor SCMH 3 
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Een heuglijke dag was het vandaag voor de heren van SCMH 3. Ploeggenoot Rein Leenders van 
Rein Leenders Metselwerken verblijdde zijn medespelers namelijk met prachtige nieuwe tassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
20 t/m 22 april 2012 

50-jarig jubileum Kv SCMH was een geslaagd weekend 
 
MARIAHEIDE - Sportpark 
Spoorzicht stond afgelopen 
weekend in het teken van 
het 50-jarig bestaan van 
korfbalclub SCMH. Om de 
diverse activiteiten goed te 
kunnen vieren was er een 
speciale feesttent geplaatst. 
Daarin werd gefeest, een 
receptie gehouden en een 
smakelijke brunch 
geserveerd. Heel bijzonder 
was echter toch wel de 
wedstrijd op zondagmiddag 
tussen een team van Heise 
prominenten, met onder 
meer wethouder Jan van 
Burgsteden, Ruud van 
Schie, v.v. SCMH-voorzitter 
Bert van den Broek en raadslid Theo Raijmakers binnen de gelederen en het eerste seniorenteam. 
Het leverde diverse spannende, mooie en vrolijke momenten op. (foto: Margot van Kleef) 

Beste feestcommissie, 
bedankt voor jullie inzet en 
doorzettingskracht om zo’n 
mooi weekend 
te maken. Wij zijn trots op 
jullie omdat jullie een 
weekend in elkaar hebben 
geknutseld voor alle leden en 
oud-leden van onze 
vereniging. 
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Mede bedanken wij alle sponsoren en alle vrijwilligers. We kunnen terugzien op een zeer geslaagd 
weekend. 
Vrijdagavond was er een dansworkshop voor de jeugd. 
Zaterdagmiddag heeft de jeugd een creatieve middag beleefd, waarin ze opgemaakt konden worden 
en er activiteiten rondom haarstyling, make-up en nagelversiering waren. 
Voor de liefhebbers was er ook de mogelijkheid cakejes te versieren. 
Zaterdagavond was de feestavond voor de leden en oud- leden, trainers, coaches en scheidsrechters 
van onze vereniging. De avond begon met heerlijke en mooie taarten en werd definitief geopend met 
een quiz over SCMH. 
Zondagochtend was er dauwstappen en daarna genieten van een gezellige heerlijke brunch.  
De korfbalwedstrijd tussen de selectie en het prominententeam was de laatste activiteit van het 
weekend. Deze wedstrijd werd in de tent onder het genot van een drankje nog lang geëvalueerd. 
Al met al het was een zeer geslaagd feest, nogmaals bedankt. 

Groeten het bestuur 

 
27 april 2012 

Lintje voor Bert van den Broek 
 

Bert van den Broek heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen van burgemeester 
Adema. 

SCMH en Bert van den Broek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 56-jarige 
inwoner van Mariahedie is al sinds 1970 actief voor de voetbalclub. Daar bekleedde hij 
functies als trainer van de D-pupillen, typte hij maar liefst 38 jaar het clubblad en is hij nog 
altijd betrokken als scheidsrechter. Sinds 2008 is Van den Broek voorzitter van v.v. 
SCMH. Ook is hij vrijwilliger bij de Heise Krant. Enkele jaren fungeerde hij als redacteur 
en sinds 1984 als secretaris. Van 1986 tot 1993 was van den Broek secretaris van St. 

Buurtschappen Mariaheide. ‘Decorandus neemt al zijn vrijwilligerstaken zeer serieus. Hij zet zich voor 
honderd procent in en is dan ook zeer regelmatig buiten reguliere taken om, op het sportpark in 
Mariaheide te vinden 
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29 april 2012 

Nieuwe Mariakapel in de kerk 
 
Vanmorgen werd na de mis de nieuwe Mariakapel 
in de kerk ingezegend door Pastoor Hendriks.  
De Mariakapel is achteraan in de kerk ingericht en 
kan voortaan dagelijks bezocht worden. De kerk is 
sinds kort namelijk ook voorzien van een nieuw 
hekwerk. 

 

 

 

Oud-Mariaheidenaar Gerard van Os maakte van de 
gelegenheid gebruik om een kruisbeeld te 
schenken wat hij vijftig jaar geleden van Pastoor 
Sanders had gekregen. En zo is het kruisbeeld na 
een omzwerving van een halve eeuw weer terug op 
de plaats waar het vroeger hing: op de preekstoel. 

 
 
 
 

 
30 april 2012 

Variozo op het Dobbelsteenplein 
 
Muziekgroep VARIOZO zorgde op Koninginnedag voor een muzikaal intermezzo tijdens de viering op 
het dobbelsteenplein. 
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4 mei 2012 

Voor het ongeluk was alles anders 
 
UDEN – ‘De Zoek’ heet het boek dat Dave van de Louw (38) uit Uden en opgegroeid in 
Mariaheide op 16 mei presenteert. Het is een bundel met verhalen over zijn leven dat een 
enorme wending kreeg door een auto-ongeluk: "Ik deed alles, ik kon alles en nu loop ik overal 
tegenaan." 
"Het was in december 1993 en het was glad", vertelt Dave. "Er lag ijs op de weg en we gleden uit in 
een flauwe bocht. We reden rechtdoor tegen het Philips-stadion aan in Eindhoven." Het drietal wilde 

die avond gaan stappen, maar van drank was 
geen sprake. "Het was dikke pech", weet Dave 
die achterin zat: "We raakten alle drie in coma. 
De anderen ongeveer drie weken en ik het langst 
met drie maanden." 
Dave weet nog dat hij ontwaakte. "Ik keek rond 
en zag witte lichten, een wit gebouw: ben ik 
dood? Waar ben ik?" 
De dokter werd erbij gehaald en die vertelde wat 
er was gebeurd. En dat Dave hersenletsel had 
opgelopen. "Het korte termijn geheugen was 
eerst helemaal weg, maar is langzaamaan beter 
aan het worden. Ik merk aan mijn taalgebruik en 
de woordspelingen dat ik gegroeid ben. Maar het 
wordt nooit meer helemaal beter." 

Toch geeft Dave niet op. "Door het ongeluk is een deel van mijn hersenen afgestorven, maar het 
andere deel van de hersenen neemt het over. Omdat je 80 procent van je hersenen niet gebruikt kun 
je vermeerderen. Maar het leren is moeilijk vanwege het hersenletsel. De verbinding maken tussen 
denken en onthouden, dat kan ik niet. Ik kan niet leren, maar ik kan wel dingen aannemen, maar hoe 

ver gaat dat?" 

 
6 mei 2012 

Ponyclub en rijvereniging organiseren Outdoor Mariaheide 
 
Tweehonderd pony's en vierhonderd paarden kwamen dit weekend in actie op het concoursterrein 
aan de Duifhuizerweg. 
Op zaterdag trotseerden de ponyruiters de vele regenbuien en zondag was het de beurt aan de 'grote' 
ruiters en amazones. 
Vanaf tien uur was het een komen en gaan van trailers en vrachtwagens op het prachtige, wel wat 
natte terrein. Het secretariaat maakte voor het eerst gebruik van een nieuw digitaal systeem waardoor 
de uitslagen zeer snel op het grote scherm in de tent te lezen waren. Dit betekent nog meer service 
voor de deelnemers. 
Het wachten is nu nog op de invoering van de concours-app voor de Iphone of Ipad. 
 



Mariaheide.nl 29 
 

 

 
09 mei 2012-05-10  

Woningen Ericastraat in de verkoop 
 
De aftrap voor verkoop vindt plaats op zaterdagochtend 12 mei 2012 tussen 10.30 en 12.00 uur. Op 
deze dag is het voor iedereen mogelijk om vrijblijvend alle 7 woningen van binnen en van buiten te 
bezichtigen. Op deze dag is ook de informatiebrochure beschikbaar waarin alle benodigde informatie 
is opgenomen over de woningen met plattegrondtekeningen, de bijzondere bepalingen en de 
verkoopvoorwaarden. Bij de informatiebrochure treft u ook deze verkoopprocedure en een 
inschrijfformulier aan waarmee u uw interesse kenbaar kunt maken. Er zijn of worden géén opties 
verstrekt. 
Op woensdagavond 16 mei 2012 tussen 18.30 en 20.00 uur is er eveneens gelegenheid om alle 
woningen van binnen te bekijken. Buiten deze openstellingtijden van de woningen is het mogelijk om 
een individuele afspraak voor bezichtiging te maken met Dragt Makelaars tot en met uiterlijk 
woensdag 23 mei 2012. 
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09 mei 2012 

Molen Windlust draait voor Maria ter Heideschool 

Op woensdagochtend 9 mei brachten de groep zessers van BS Maria ter Heide uit Mariaheide 
een 1,5 uur durend bezoek aan Molen Windlust in Vorstenbosch. Eerder kwam molenaar Marcel 
Voorneman al in de klas voor een gastles rondom het lespakket “Zo gaat de molen”. 

Molen Windlust waaide de leerlingen al 
tegemoet toen zij aankwamen met de 
fiets. Eindelijk zagen de leerlingen de 
molen van dichtbij, nadat ze er al veel 
over hebben gelezen en geleerd m.b.t. 
het lespakket "Zo gaat de molen" van 
Erfgoed Brabant. Plein23, de marktplaats 
voor cultuureducatie bracht een 
ontmoeting met de molenaar tot stand. 
Bij de aftrap van het project kregen de 
leerlingen een gastles op school en als 
afsluiting brachten zij een bezoek aan de 
molen. De leerlingen kregen tekst en 
uitleg van molenaar Marcel Voorneman, 
maar het leukst was dat ze zelf mochten 
helpen: graan malen, het verdraaien van 
de kap, het tillen van meelzakken.. als 
echte molenaars, wat een krachtpatsers! 

 

11 mei 2012 

Ondernemersvereniging schenkt €1000 voor AED 

EHBO Mariaheide is blij dat Ondernemersvereniging Mariaheide (O.V.M.) het verzoek voor een 
bijdrage voor een AED ter harte heeft genomen. O.V.M. heeft een bedrag van €1000,- geschonken 
om een aanzet te maken voor de laatste twee AED’s die nodig zijn om de kern van Mariaheide 
‘hartsave’ te maken. 

Hartsave wil zeggen dat er bij een hartstilstand binnen zes minuten een AED beschikbaar is en 
aangebracht moet zijn op het slachtoffer, om goede hulp te kunnen bieden voordat de ambulance 
gearriveerd is. 

Het geeft een goed gevoel dat de 
Heise ondernemers hiervan het 
belang inzien en dat zij dit belangrijk 
vinden voor de gemeenschap van 
Mariaheide. 

EHBO Mariaheide zal zich blijven 
inzetten om voldoende AED’s te 
kunnen plaatsen. Elke gift is natuurlijk 
ook belangrijk én welkom. Dit mag en 
kan altijd. Neem hierover contact op 
met Henk Verstraten, telefoon: 0413-
362547. 

EHBO Mariaheide bedankt O.V.M. 
voor het mooie bedrag van €1.000,-, 
dat voor dit doel bijeen is gebracht. 
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12 mei 2012 

Kermis meteen flitsend van start 
 
De eerste kermis van het seizoen, dus stonden veel liefhebbers te trappelen. Even na zeven uur 
gingen vanavond de attracties open van de kermis in Mariaheide en niet veel later was het botsen, 
draaien, vissen, snoepen, gokken, grijpen, eten en wie wilde drinken kon bij D\'n Brouwer terecht. De 
kermispret duurt nog tot en met dinsdag in het hartje van Mariaheide. Wie door Mariaheide rijdt, kán 
de kermis niet missen, want wat eens de drukke weg was, is nu afgesloten voor het verkeer vanwege 
de kermispret. 
 

       
 

    
 

    
 
17 mei 2012  

Woonboerderij Goordonk in Brand. 
 

Mariaheide - Om 11:07 uur zijn de brandweerlieden van Erp, Uden, Veghel, Oss en Landerd 
opgeroepen voor een grote uitslaande brand aan de Goordonk in Veghel. Het vuur zou zijn begonnen 
in een schuur naast het woongedeelte, welke als werkplaats werd gebruikt en waar zich diverse 
scooters zouden bevinden. De bewoner zou een scooter aan het repareren zijn geweest toen deze 
vlam vatte. Ook de man zijn kleren vatte vlam. Toen het slachtoffer zichzelf probeerde te redden bleek 
de brand plots al uitslaand te zijn. Hij wist ongedeerd uit het brandende pand te vluchten. De 
brandmuur die staat tussen de woning en de schuur kon niet voorkomen dat het vuur even later 
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oversloeg naar het woongedeelte van het pand. Even na 13 uur werd het sein brand meester gegeven 
en konden enkele brandweervoertuigen terug naar hun kazerne. Het groot watertransport zal nog 
enige tijd ingezet blijven vanwege de moeilijke waterwinning ter plaatse. Het bluswater word mede uit 
de Leijgraaf onttrokken. Mogelijk zou bij de brand asbest zijn vrijgekomen. 
 

     
 

     
 
16-19 mei 2012 

Tenniskamp op de Krekel met letterlijke hoogtepunten! 

In het weekend van Hemelvaart waren 
er tal van kinderen een paar dagen lang 
in de zevende hemel bij De Krekel. Het 
jaarlijks terug kerende tenniskamp 
evenement was ook dit jaar weer een 
mega succes. De kinderen zijn 4 dagen 
en 3 nachten lang bestormt met 
fantastische activiteiten als 
bosspelletjes, tennistoernooien, 6-
kampen, spelshows, een echte rodeo 
stier en alle kinderen hebben zichzelf 
naar een persoonlijk hoogtepunt 
geklommen door een klimwand van wel 
21 meter te bestormen. 

Ieder kind kon armbandjes verdienen door groepslieveling, party animal, talentje, slijmbal of Henny 
huisman te worden. Floor Bergmans, 7 jaar, kwam hierbij als beste uit de bus en kreeg de 
eer KAMPKAMPIOEN 2012 en werd beloond met een heus oranje EK pakket. 

Al met al het was een succes en we kijken nu al weer uit naar het volgend jaar! 
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16-19 mei 2012 

Voetbalkamp in Heeswijkse bossen 
 

Ongeveer 40 pupillen van voetbalvereniging SCMH uit Mariaheide beleefden tijdens het 
Hemelvaartweekeinde een heerlijk voetbalkamp in Heeswijk. Drie dagen en lange nachten duurde het 
programma met als hoogtepunten de kussengevechten, de strijd om de snoeppan met de grote oren, 
het bezoek aan de friettent en natuurlijk de spellen in de bossen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16-19 mei 2012 

Korfbalkamp 2012 

‘Op de camping’  

Het was ook dit jaar weer een super kamp! 
Met ontzettend goed weer vertrokken we 
donderdagochtend om negen uur vanaf het 
sportpark. Het thema van dit jaar was ‘Op de 
camping’, dus iedereen was op z’n mooist 
gekleed. Op de kampeerboerderij 
aangekomen gingen alle meiden hun 
slaapplek in orde maken. Na het voorstellen 
van alle leiding begonnen we met de eerste 
activiteit, het versieren van onze camping. 
Er werden mooie vliegers en vissen van 
ballonnen gemaakt. De meiden hadden 
hiervan veel honger gekregen. Voordat we 
op het kamp gaan eten wordt er altijd het 
traditionele kamplied gezongen. Na het eten 

maakten we ons klaar voor het eerste dorpspel; het boodschappenspel. Dit was weer een groot 
succes. De B’s mochten dit jaar ook een activiteit verzorgen, hier hadden ze veel werk van gemaakt 
en het spel was ontzettend leuk! Nogmaals complimenten dames!! 
 
Ook dit jaar konden natuurlijk de pannenkoeken niet ontbreken. Er waren weer hele lekkere 
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pannenkoeken gebakken. Super bedankt, we hebben er heerlijk van gesmuld. Het avondprogramma 
was gevuld met een Party & Co spel, een pyjamaparty voor de kleinste en het nachtspel voor de 
oudste. De oudste werden dit keer zelfs met de handen aan elkaar vast gebonden, wat voor extra 
moeilijkheden zorgde. Verder was de eerste nacht voor sommige van de leiding niet heel rustig 
verlopen, de meiden waren namelijk niet moe te krijgen en bouwde boven op hun campingbedjes nog 
een feestje. Gelukkig duurde het niet de hele nacht en heeft iedereen nog een beetje nachtrust gehad.  
 
De volgende ochtend stond de leiding weer om negen uur paraat om de meiden wakker te maken. 
Deze dag werd ingeluid met een sportieve 
bosloop. Tijdens het ontbijt konden de 
meiden even bijkomen van al dat rennen 
maar daarna moesten ze al snel weer op 
de fiets naar het dorp. Daar was een 
vossenjacht georganiseerd. Sommige 
groepjes vonden dat een aantal vossen erg 
moeilijk te vinden waren, of hadden zij niet 
goed rondgekeken?? Na het middag eten 
werd er weer tijd gemaakt voor het altijd 
leuke ‘Ren je rot’. Verschillende meiden 
moesten weer snoephappen, rebussen, 
drop eten, rekensommen uitrekenen enz. 
Hierna gingen we nog even het bos in voor 
een strijdlustig levenkwartet en toen was 
het tijd voor friet! Dat smaakte ook dit jaar 
weergoed. Omdat ook deze avond de 
Miniplaybackshow was werd er tijd gemaakt voor de meiden om te tutten. De haren werden heel mooi 
gedaan, nagels werden gelakt en de meiden kregen mascara. Ze zagen er prachtig uit. Er kwam nog 
hooggeëerd bezoek; het bestuur kwam kijken. Jos, Ria, Simone, Susanna heel leuk dat jullie kwamen 
kijken. Hopelijk hebben jullie net zoveel genoten van de mooie stukjes als wij. Het was wel te zien dat 
alle meiden veel tijd in de dansen hadden gestoken. De volumeknop ging hierna wat verder open en 
het feest brak los. Er werd volop gedanst en gelachen. De kleinste mochten vandaag wat langer op 
blijven, maar toen ze in bed lagen sliepen ze erg snel. Goed teken dus! Terwijl de kleinste lekker lagen 
te slapen gingen de oudste het bos in voor een spannende spooktocht. Er was weer heel wat af gegild 
daar in de bossen, maar gelukkig kwam iedereen met een lach terug. 
 
De volgende en laatste morgen waren de meiden niet wakker te krijgen, dus is de leiding met 

pannendeksels naar boven gegaan om 
ze toch even goed wakker te schudden. 
Tijdens de ochtendgymnastiek was te 
merken dat ze nog niet helemaal wakker 
waren, maar gelukkig zijn ze allemaal 
weer fit geworden. En waren ze klaar om 
aan het ontbijt te beginnen. Na het ontbijt 
kon niemand ontkomen aan het 
opruimen. Wat kwam de leiding veel lege 
chips en 
snoepzakken tegen! Toen de zware klus 
van het opruimen voorbij was begon het 
korfbaltoernooi. Er werd leuk gespeeld. 
De meiden hadden het verdiend om even 
lekker te eten, er was heerlijke 
tomatensoep en brood met knakworst. 
Iedereen had zijn buik weer lekker vol en 
was klaar voor het aller laatste spel. 

Hierna waren we klaar om onze camping te verlaten en terug te fietsen naar Mariaheide. In 
Mariaheide aangekomen werden we door enthousiaste ouders, broertjes en zusjes opgewacht. Het 
was een super campingkamp! 
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We willen alle mensen waarbij we lege flessen op hebben gehaald bedanken en ook de Emte Uden 
willen we nog bedanken, zij hebben ons boodschappen gesponsord. In het speciaal willen we Astrid 
bedanken voor al de jaren dat zij mee op kamp is geweest. Het was dit jaar namelijk het laatste jaar 
dat ze mee ging. 

En meiden………… Tot volgend jaar!! 

Groetjes de Kampcommissie 

21 mei 2012 

Cody inspireert klas: '24 uur naar school voor KiKa' 
 

VEGHEL – Cody Nooijen uit Mariaheide werd in 
november geconfronteerd met de diagnose acute 
lymfatische leukemie. Voor gymleerkracht Paul 
van Gogh van het Zwijsen College was dit bericht 
aanleiding om – samen met klasgenootjes en 
vrienden van Cody – in actie te komen voor KiKa 
(Kinderen Kankervrij). 

 
Het gaat goed met Cody. Na de nodige kuren en 
behandelingen is zijn prognose goed. “Gelukkig valt 
Cody in een lage risicogroep. Vanaf nu is het te 
overzien,” aldus zijn moeder Berdine. 
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23 Mei 2012 

Hoogste punt 'Achter d'n Kerck' bereikt 

Woensdag 23 mei werd het hoogste punt in het 
project 'Achter d'n Kerck' in Mariaheide bereikt. 
Wethouder Jan van Burgsteden, die zelf in 
Mariaheide woont, hijste samen met mevrouw 
Schepers, toekomstige huurster van een 
multifunctionele woning en Mickey van 
Asperen, zoontje van kopers in het project, de 
vlag in top. Wooncorporatie Area laat door 
aannemer Alphons Coolen in dit plan 17 
huurwoningen bouwen. Zelf bouwt deze 
aannemer op dit moment 9 
eengezinskoopwoningen, waarvan alleen de 
hoekwoningen nog niet zijn verkocht. 

Wethouder Van Burgsteden haalde aan dat, ondanks dat het plan oponthoud heeft gekend, de bouw 
nu voorspoedig verloopt. De aannemers startte in week 48 van het vorig jaar met de bouw en nu is het 
hoogste punt al bereikt. Als de bouw zo doorgaat, kunnen de huurders van de multifunctionele 
woningen na de zomervakantie hun nieuwe woningen betrekken. 

 

27 mei 2012  

FMP schittert op Knipoog rockfestival 

Rock am Ringoven, was het zaterdag, want de 
mannen van FMP repeteerden een keer niet per 
koptelefoon, maar met echte versterkers en 
trommels. Het klonk gisteren al hard en goed, maar 
vandaag in Boekel was het nog harder en beter en 
het publiek dat er was, reageerde uitbundig. 

 
 
 
 
 
 
 

 

29 mei 2012  

Heise kinderen rennen voor Kika 
Afgelopen dinsdag, 29 mei, hebben alle 140 kinderen van basisschool Maria ter Heide hun beste 
beentje voorgezet in de loopactie voor KiKa. 

Het weer was prima, de muziek gezellig, de 
aanmoedigingen van ouders, opa\'s en oma\'s 
waren hartverwarmend en de stemming was 
super. In de bijna autovrije straten achter de 
school liepen de jongste kinderen zes rondjes 
en de oudsten tien. Sommigen konden er 
geen genoeg van krijgen en liepen er stiekem 
bijna twintig. Een mooi evenement waarvan de 
opbrengt op 12 juni aangeboden wordt aan 
een vertegenwoordiger van KiKa. 
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1 juni 2012 

Bruno Appels schitterde bij Jopak Gege penaltybokaal 
 
Op 1 juni sloot de jeugdafdeling van SCMH traditioneel het voetbalseizoen met de Jopak/GeGe 
penaltybokaal. Onder grote belangstelling namen de jeugdleden van SCMH dit jaar Bruno Appels van 

FC Den Bosch onder vuur. 
Van mini-pupillen tot en met meisjes A zorgde ervoor dat Bruno al zijn 
klasse moest tonen om het scoren te beletten. Regelmatig moest hij de bal 
uit het net halen of had hulp nodig van paal en lat. Bruno moest na afloop 
dan ook erkennen dat er bij SCMH vele scherpschutters rondlopen. 
Als afsluiting verdeelde Bruno de prijzen voor de penaltybokaal en de 
sportman van het jaar. Vele trotse ouders maakte gebruik van de 
mogelijkheid om hun kinderen samen met Bruno op de foto te zetten. 
Voor de jeugdafdeling van SCMH was het dan ook een geslaagde avond. 
Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door GEGE Machinebouw en 
JOPAK Packaging Solutions 

 

 
8 juni 2012 

Eindejaarsactiviteit schakeltje 
 

Vrijdagavond 8 juni genoten 54 kinderen onder leiding van het schakeltje van een gezellige 

en sportieve eindejaarsactiviteit. 

Om 5 uur vertrokken ze op de fiets naar de stuw bij de AA waar de kano\'s al klaar lagen om 

naar het dorshout te varen. De tocht was ongeveer 4 km en niet iedereen kan de kano recht 

houden..... en kwamen de meegenomen droge kleren goed van pas want wat was het koud en waaide 

het hard !!! Op het dorshout stonden de fietsen alweer klaar om te vertrekken naar de Bult waar 

men kon tokkellen, mountainbiken, steppen, handboogschieten e.d. Rond 22.00 uur gingen we met 

een goed gevulde maag richting mariaheide en konden we terug kijken op een geslaagde 

eindejaarsactiviteit.  
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Iedereen bedankt !!! 

 
 

 
14 juni 2012 

Afscheid Mhr Ries van Maria ter Heide school 
 

Donderdag 14 juni willen we met de hele school even stilstaan bij al die jaren dat 

Mhr Ries op de Maria ter Heide heeft gewerkt en na de zomervakantie op de Ark gaat 
werken. We doen dat met een feestelijk programma. Dat duurt van 14.00 uur tot 
16.30 uur. Het belooft mooi weer te worden zodat we mhr Ries op de speelplaats in 
het zonnetje kunnen zetten. 
 
Ouders, oud leerlingen en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom 

om mee te kijken of om mhr Ries de hand te schudden. De optredens zullen tot drie 
uur/ half vier duren. Daarna is er volop tijd voor een praatje en een drankje. 

 

 
14 juni 2012 

Dorpsraad Mariaheide herdenkt Frans Verhoeven 

Graag wil de Dorpsraad stilstaan bij het overlijden van haar eerste voorzitter Frans 
Verhoeven. Wij betreuren zijn vrij plotselinge overlijden op veel te jonge leeftijd. 
Frans stond nog midden in het leven en droeg nog steeds zijn steentje bij aan de 
Heise gemeenschap. 

Onze Dorpsraad is in 1994 opgericht. Een van de grondleggers was Frans . Hij is bij 
de oprichting als voorzitter gekozen en is dit tot november 2007 gebleven. 

 
Waar in de jaren onder zijn voorzitterschap aan werd gewerkt was vooral een verbetering van de 
overlegstructuur tussen de gemeente Veghel en de bewoners van Mariaheide. Dat was in die tijd de 
allereerste doelstelling. Zaken waar de Dorpsraad gesprekspartner was waren ondermeer het nieuwe 
gemeenschapshuis D’n Brak en de aanleg van de A-50. Naar aanleiding van de aanleg van deze 
snelweg kon de kern van Mariaheide een reconstructie ondergaan en werd ons dorp bevrijd van de 
verkeersdrukte. Persoonlijk voor Frans ook een belangrijk moment. In die beginjaren was er ook veel 
aandacht voor de Structuurvisie, de nieuwbouw aan de Ringoven en de oprichting van een 
dorpsmonument. Het zijn maar enige zaken uit de agenda, die Frans in die dertien jaar beheerde. 

Mariaheide en haar Dorpsraad is Frans zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet. Hij kon zijn 
standpunten goed verwoorden, maar luisterde ook naar de mening van zijn medebestuurders. Zodat 
er altijd een eenstemmig besluit kon worden genomen. Frans, vaarwel. 

We wensen Carla, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte en steun voor elkaar in 
de komende tijd. 
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16 juni 2012 

Harm Peerenboom wint NK sneldammen 

Op zaterdag 16 Juni speelde Harm Peerenboom uit Mariaheide voor 
het NK sneldammen in het Gelderse Laren ( nabij Zutphen/Lochem ). 
Harm ( lid van Damclub DOG uit Uden ) speelde in de ochtendronde 
niet zo goed als anders, had wat pech en kwam hierdoor niet in de A 
finale, maar in de B finale. 

Na de pauze, wat bijgekomen van de lange autorit en de openingsronde, 
stroopte hij de mouwen op en werd na het spelen van een barrage de 
nummer 1 in de B finale. Voorwaar een zeer goede prestatie van deze 
jeugdige dammer. In een veld van 22 deelnemers mag je dan spreken van 
een succesnummer. Felicitaties zijn dan ook meer dan op zijn plaats voor 
dit damtalent. Harm gefeliciteerd met dit mooie resultaat, want een 1ste 
plaats in de B finale is een goede prestatie waar je mee voor de dag kunt 

komen. 

17 juni 2012 

De ster ZLM tour door Mariaheide 
 
Een brede lach stond op het gezicht van Mark Cavendisch tijdens zijn 
bezoek aan Mariaheide. De wereldkampioen wielrennen passeerde de Hei 
dan ook in de gele leiderstrui van de Ronde van Nederland die tegenwoordig 
Ster ZLM Toer heet. Erg lang bleven hij en de rest van het wielerpeloton niet 
in Mariaheide, want nadat het Duifhuis gepasseerd was lieten de wielrenners 
Uden links liggen en reden verder naar Boekel. 
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30 juni 2012  

Sjem actief in 'Het Hof van Ed(t)en' 

Niet te missen is tijdens het Slokdarmfestival het 
fraaie parkje in het grote park van Veghel dat 
'Het Hof van Ed(t)en' genoemd is. Het Heise 
aandeel hierin is groot, want André van 
Sleeuwen maakte de tuin, maar ook zijn er veel 
Heise bekenden die aardbeien van Arnoud 
verkopen voor het goede doel en dat doel is de 
Sjem. Vrijwilligers verkopen aardbeien, 
frambozen én beschuitjes met aardbeien, om zelf 
te smeren en gezellig op te peuzelen in het 'Het 
Hof van Ed(t)en' . Het is er prachtig en de handel 
floreert! 

In de Hoogstraat zijn ook nog een heleboel Heise tekeningen te zien en morgen om 12.45 uur spelen 
de Heise Tornado's. 

Vanavond speelt om 23.00 uur FMP en vanmiddag dirigeerde Maria van Asseldonk een groot koor op 
het grote podium in het park. 
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4 juli 2012 

Kringloopcentrum in pand Heijzoo 
 
MARIAHEIDE –Moeder Alice Baart, dochter Femke Essens en goede vriendin Patricia Pardoel 
beginnen een kringloopwinkel: stichting De Banken. Ze vestigen zich in het verwaarloosde 

Heijzoo pand in Mariaheide. 
 
Het pand van de Heijzoo in Mariaheide krijgt 
eindelijk een nieuwe bestemming. En wel Stichting 
"De Banken" kringloopcentrum. De kringloop is 
ontstaan in samenwerking met de gemeente Veghel. 
Het pand staat al geruime tijd leeg en is zwaar 
verwaarloosd.  
Maandag krijgen wij de sleutel en wij gaan er eerst 
voor zorgen dat het straatbeeld weer netjes wordt en 
gaan dan binnen aan de slag. De Stichting maakt 
geen winsten! 
  

Stichting de Banken heeft als doel :  
* ontlasten van het milieu  
* steunen lokale en regionale doelen  
* mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen  
* etc 

 
Hoe we dat doen? 
Wij verzamelen allerlei spullen, Knappen die op en verkopen deze in de winkel. 
Opknappen moet vaak wel omdat wij echt een goede kwaliteit willen leveren. 
  
Mocht er iemand nog tijd over hebben, neem dan contact op. Alle hulp is welkom. 
En heeft u spulletjes - boeken - meubilair of kleding over, kom maar brengen.  

 

 

 07 juli 2012  

Dùbent officieel Nederlands Kampioen 

 
Voorthuizen- Voor de vierde keer op rij werd dùbent uitgenodigd om te mogen spelen op het 
Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in Voorthuizen. Vorig jaar greep dùbent net mis wat de 
1steplaats betreft. Dit jaar is het hen dan eindelijk gelukt: Feestband dùbent uit Veghel is Nederlands 
Kampioen weilorkesten geworden! 

 
 
Begin dit jaar hebben ze nog opgetreden tijdens de bonte avonden in 
Mariaheide! 
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19 juli 2012 

Mariaheide in de vierdaagse actief 
 
Natuurlijk lopen er ook dit jaar Heise mensen mee in de Vierdaagse 
van Nijmegen, zoals Louis Jansen. 
 
 

 

 

 

 

 

20 juli 2012 

Planken weg van oude Heise winkel 

MARIAHEIDE - ‘JO vd HEIJDEN TEXTIELHANDEL en 
GROS’ staat er nog te lezen op het huis aan de 
Pastoor van Haarenstraat, maar de ooit lichtgevende 
koeienletters op het pand er achter zijn al verdwenen. 
De textielgroothandel, die later plaatsmaakte voor 
springkussens, hennepplanten en Polen, maar sinds 
enkele jaren flink aan het verpauperen was, krijgt een 
opknapbeurt. Een doorn in het oog van de Heise 
mensen, wordt opnieuw tot leven gewekt. De planken 
gaan van de ramen, want hier opent binnenkort een 
kringloopwinkel. Drie struise dames zijn er aan begonnen én ze hebben er mankracht bij gekregen! 
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6-10 augustus 2012 

Bouwdorp 2012 Sjors en Sjem-mie (dorp) 
 
Stichting Jeugdwerk Mariaheide heeft weer hard gewerkt, samen met vele vrijwilligers, om het 
bouwdorp 2012 op maandag te kunnen aanvangen. De WIJ is omgetoverd in een waar Sjors en Sjem-
mie dorp. Deze week zal er weer volop getimmerd worden aan de hutten en zullen de nodige 
activiteiten plaats vinden voor de jeugd van Mariaheide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
12 augustus 2012 

Klaver van Mariaheide 

Bij ideaal zomerweer werd onze Klaver van 

Mariaheide verreden. Terwijl de hoofdmacht van de 

toer club om 8 uur al weg was onder leiding van Jan 

van Boxmeer, verzamelden de gastrijders zich om 9 

uur aan de Eikenwal bij Pieter. Ook dit jaar een 

goede opkomst: 10 gasten. Jammer genoeg was 

Harm Sigmans er niet bij. Die brak een paar dagen 

geleden zijn onderarm. Een opvallende deelnemer 

was de vader van John Smulders. 

Huub van Boxmeer, onze koersspecialist, gaf uitleg 

over het fietsen in een grotere groep en de regels die daarbij horen. Om kwart over 9 vertrokken we 

voor een ronde van 50 kilometer. Prima koersweer dus, maar de groep was aan de grote kant: 10 

gastrijders begeleid door 12 leden van de club; een peloton van 22. De toertocht verliep toch zonder 
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problemen. Voor enkelen lag het tempo hoog 

genoeg, voor anderen kon het niet hard genoeg 

gaan. Op het einde moest een gast uit Veghel 

zelfs teruggefloten worden: niet te houden. 

Na afloop koffie en een bruin biertje onder een 

stralende zon. Sponsorbezoek was er ook. 

Geert v. d. Akker fietste zelf mee en Peter 

Brouwers kwam op de koffie. (Nog excuses voor 

het ontbreken van het logo van D’n Brouwer in de 

Heise Krant van juni bij de aankondiging van de 

Klaver.) 

Dank aan allen die hebben meegeholpen met begeleiden of opruimen. Extra dank aan sponsor John 

Smulders, die voor ons het terras regelde en voor de koffie zorgde, waardoor iedereen kon 

genieten van deze geslaagde Klaver-editie..... die ons waarschijnlijk weer nieuwe leden gaat 

opleveren. 

TCM wordt ook gesponsord door Tikx fietsen & accessoires en Wijdeven timmerwerken. 

De klavercommissie. 

16 augustus 2012 

Openluchtmis op Knipperdul druk bezocht 

De traditionele openluchtmis bij het kapelleke op de Knipperdul is donderdagavond druk bezocht. Ook 

pater Cor Goorts was daarbij aanwezig. Het was ter ere van zijn priesterwijding in 1949 dat de buurt 

het kapelleke bouwde en na zijn pensionering als pastoor hield Cor Goorts er elk jaar een mis. 

Tegenwoordig is het pastoor Van Osch die voorgaat in de viering die bijzonder blijft, zo blijkt elk jaar 

weer, want veel mensen komen graag naar de Knipperdul.  
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19 augustus 2012 

Brommers kieken in Mariaheide 

MARIAHEIDE - De verhalen vroeger toen ze nog tussen de 16 en 18 jaar oud 
waren, werden zondag weer volop verteld door de deelnemers aan het 
Bromfietstreffen bij D'n Brouwer in Mariaheide. Zündapp of Kreidler, Tomos 
of Puch, het waren keuzes die gemaakt moesten worden. 

Toen nog zonder helm, maar zondag moest het hoofd met ijzer bedekt zijn 

voordat er door 324 bromfietsers aan een tachtig kilometer lange tocht door de 

regio werd begonnen. Het rookte en het rook zoals vroeger en het was dan 

ook een mooi gezicht, daar bij de Bromvliegers op het plein in Mariaheide. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
26 augustus 2012 

Robbertjes Jeu de Boule in de regen 

Ondanks het slechte weer, was iedereen netjes komen opdagen en zat de stemming er wederom 

goed in dit jaar. Op de velden werd een menig robbertje jeu de boules uitgevochten en in de kantine 

en onder het luifel was het een gezellig boel. De commissie wil daarom ook iedereen bedanken voor 

het trotseren van de buien en de SCMH kantine met haar personeel voor de geleverde 

inspanningen!!! 

De uitslagen: 

A poule: 

1. André van Sleeuwen en Antwan vd Wijst 

2. Ruud Sikkens en Martien van Kleef 

 

B poule: 

1. Maikel van Rijbroek en Mark Donkers 

2. John van Boxmeer en Pietje van Asseldonk 
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C poule: 

1. Marion Rauh en Anick Habraken 

2. Leon vd Graaf en Corné Kanters 
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2 september 2012 

Gelukzaaiersdag oogst veel bezoekers 
 

MARIAHEIDE - De Gelukzaaiersdag in Mariaheide oogst vandaag veel bezoekers. Het is 

genieten geblazen in het fraaie park van de familie van Os. Heerlijk wandelen tussen kunst en 

natuur of genieten van de muziek van La Vita. 

Minder goed hebben de kinderen het in Nicaragua het en die worden vandaag ook niet vergeten. 

Sterker nog, heel de dag staat in het teken van de Stichting Marijn, om te benadrukken hoe goed het 

werk is dat gedaan wordt voor die kansarme 

kinderen en natuurlijk ook om geld in te zamelen. 

Veilingmeester Tiny van de Sanden deed dan ook 

zijn uiterste best om de spullen en diensten van 

Veghelse ondernemers voor de hoogst mogelijke 

prijs te slijten. 

 

 

Gelukzaaiersdag brengt ruim 6 mille op 

Zondag 2 september 2012 organiseerde Stichting Marijn de Gelukszaaiersdag. Het was een erg 

feestelijke dag én de doelstellingen van de stichting zijn ruim behaald. De reden van de open dag was 

dat de stichting haar achterban persoonlijk wilde 

informeren en bedanken voor de steun. Daarnaast 

werd het vijfjarig jubileum van de stichting in 2012 

gevierd. Speciale aandacht was er voor de 

bibliotheek waarvan de bouw het afgelopen 

voorjaar is afgerond. Om het aanbod van de 

bibliotheek uit te kunnen breiden en educatieve 

projecten op te starten, is de stichting op dit 

moment bezig met fondsenwerving. De ruim 500 

bezoekers hebben samen maar liefst € 6.335,40 

geschonken! Van dit bedrag kwam ruim € 3.500,- 

voort uit de veiling. Veel Veghelse ondernemers schonken daarvoor een product/dienst, met als 

hoogtepunt kaarten voor PSV die ruim boven hun daadwerkelijke waarde werden verkocht. 

Stichting Marijn bedankt alle bezoekers voor hun geweldige blijk van waardering. Daarnaast bedankt 

de stichting iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het mogelijk maken van deze feestelijke, 

succesvolle dag! 
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07 september 2012 

Kastelein Martijn trouwt met zijn Nicole 

Een sprookjeshuwelijk is het, want de liefde van Martijn Brouwers en Nicole Kemps wordt 

vandaag bezegeld met een bruiloft. Even voor twee uur kwam het bruidspaar in een open mini 

aan bij de Heise kerk en kon iedereen het stralende bruidspaar bewonderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijn en Nicole vieren vandaag hun trouwerij 

natuurlijk in D\'n Brouwer, want daar zijn ze heel vaak 

te vinden. Vooral achter de bar, maar vandaag op de 

dansvloer, want vandaag zijn zij hét paar! 

 

 
 
 
 
 

 

 
16 september 2012 

Duizenden roze dames op de fiets 
 
Het centrum van Mariaheide kleurde zondagmiddag roze toen duizenden dames het dorp kruisten 
tijdens Leontiens Ladies Ride. Veel dames stapten even af in dit levendige dorp en genoten van het 
zonnetje. 
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16 september 2012 

Nieuwe tenues voor SCMH 5, zondagveteranen 

Voorafgaande aan de eerste thuiswedstrijd van het zondagveteranenteam van SCMH werden alle 

spelers in het nieuw gestoken. De komende seizoenen zal het team trots de namen van 

Stukadoorsbedrijf Peter van Doorn en FIAT Garage Frans van den Dungen op de shirts dragen. Beide 

heren, zelf speler van SCMH 5, overhandigden de tenues aan hun medespelers in de wetenschap dat 

hun namen/logo’s in positieve zin naar buiten uit worden gedragen. SCMH 5 is bij veel verenigingen 

een graag geziene gast. Namens SCMH 5 en het bestuur dankte voorzitter Bert van den Broek, óók 

lid van dit illustere gezelschap, Peter en Jeanne, en Frans en Marijke voor hun 

geste en onderstreepte dit met een bloemetje 

22 september 2012 

Zaterdagteam SCMH in het nieuw 

Heren 1, veteranen zaterdag in het nieuw/ Na een succesvol eerste seizoen, was na de laatste 

wedstrijd van het eerste seizoen (uit in St Oedenrode) een spontaan feestje ontstaan. Hier zijn o.a. 

ook de ideeën voor de toekomst uitgestippeld en een aantal van de aanwezigen zouden heel graag de 

komende jaren het veteranen team willen sponsoren. Ze kwamen als geroepen, want de outfit was 

aan vernieuwing toe. 

De sponsors zijn: 

Arnoud van Asseldonk - Het Broek Softfruit 

Willem Donkers - Widontec 

Gert-Jan van Bergen en Peter Daandels - Roosagro 

Ze hebben echt overal aan gedacht: T-shirts met broeken en sokken, trainingspakken, jassen voor de 

leiders en zelfs verschillende maten handschoenen. Om alles mooi en origineel op de outfit gedrukt te 

krijgen is Hans van Hoof ingeschakeld om een ontwerp te maken. Afgelopen zaterdag is voor de 

wedstrijd de presentatie geweest. Het resultaat mag er zijn!! 

Sponsors en iedereen die hieraan bijgedragen heeft, BEDANKT!! 

Hier kunnen we de komende jaren weer mee vooruit 
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22 september 2012 

Burendag op het Heiveld 

 

Ook dit jaar werd er op het heiveld weer burendag gevierd 

De handen werden uit de mouwen gestoken door groot en klein . 

Het Heiveld plantsoen werd grondig onderhanden genomen . 

Ook werd er een nieuw terras aangelegd achter de Jeu de Bouls baan , waar men later kon genieten 

aan een picknick tafel . 

Het was weer super gezellig ,volgend jaar weer! 

Iedereen bedankt die zij steentje bijgedragen heeft . 
 

     

     

     

25 september 2012 

Variozo 12,5 jaar 

Muziekgroep VARIOZO is een 16-koppige band uit het Brabantse Maria-Heide e.o. met een breed 

muziekrepertoire. De nummers liggen lekker in het gehoor en worden vaak herkend en meegezongen. 

Van evergreen tot meedeiner.. van regionaal tot mondiaal..  
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VARIOZO, ontstaan in 2000 uit een vriendengroep, bestaat nu uit gezellige en enthousiaste 50-

plussers en de groep wordt begeleid door de heer Sjef van Liempd, zelf een veelzijdig muzikant met 

jarenlange ervaring in diverse bands.  

VARIOZO speelde al tijdens o.m. Boekel Rond Uit, Leontiens Ladies Ride, kerstbijeenkomsten en in 

buurthuizen en winkelcentra. VARIOZO is geen carnavalsorkest en heeft in die periode dan ook geen 

volle agenda. De agenda wordt gevuld in onderling overleg. 

Afgelopen weken had VARIOZO een druk 

programma. 

Leontiens Ladies Ride, en een optreden bij “De 

Pastoor ruimt op” in Veghel. 

Maar ook het jubileum van 4 leden van het eerste 

uur moest gevierd worden. 

Dit gebeurde zaterdag j.l., gecombineerd met een 

fietstocht, een optreden onderweg en aansluitend 

een BQ, waar de 4 personen op passende wijze onderscheiden werden.  

VARIOZO heeft er zin in! 

 

 

 
30 september 2012 

Heijse Biljartkampioenen bekend. 

                    

Joost Breewer A-klasse        Erik van de Velden B-klasse Piet de Wit C-klasse 
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5 oktober 2012 

Burgemeester opent kringloop De Banken 

MARIAHEIDE – Nog meer glunderend dan bij de officieuze opening door de wethouder, staan 

Alice Baart, Femke Essens en Patricia Pardoel te luisteren naar de burgemeester. 

Vrijdagmiddag is namelijk de échte, officiële 

opening van hun kringloopwinkel, Stichting De 

Banken. 

 

 

“Eén van de eerste dingen die mij opviel toen ik 

naar Veghel kwam, was dat er niet zoiets als een 

kringloopwinkel in de gemeente was”, zegt 

burgemeester Ina Adema, “ik ben er dan ook erg blij mee dat we er nu wél eentje hebben.” Ze 

feliciteert de drie met het resultaat en bedankt ook 

alle vrijwilligers die hebben geholpen om dit voor 

elkaar te krijgen. Bij de ingang wordt vervolgens de 

echte ‘openingshandeling’ verricht. Samen met een 

aantal vrijwilligers onthullen zij een tekening op de 

muur. Een tekening van een rode bloem, met de 

tekst: ‘Stichting De Banken bedankt haar 

vrijwilligers, gemaakt door een van de vrijwilligers 

die er vanmiddag niet bij kon zijn. Onder het genot 

van een hapje en een drankje en op de achtergrond 

live muziek, praten de mensen nog even na. Dat dit 

pand twee maanden geleden nog het oude en verwaarloosde Heijzoo-pand was, dat is al bijna weer 

vergeten. 

 

7 oktober 2012 

Danny v.d. Graaf Vrijwilliger van het Jaar van SCMH 

Tijdens een gezellige vrijwilligersavond van SCMH werd Danny v.d. Graaf gehuldigd als vrijwilliger van 

het jaar. Danny is al jarenlang actief als jeugdleider, begeleider bij het voetbalkamp, bestuurslid, 

voorzitter van de kantinecommissie en nog veel meer. 
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24 oktober 2012 

Van bejaardenbond naar seniorenvereniging 

“Vroeger werden we de bejaardenbond genoemd, tegenwoordig zijn we belangenbehartigers 

voor senioren”, vertelt Mart van Goor, voorzitter van KBO Mariaheide, lachend. En daarmee vat 

hij 50 jaar KBO kort samen. Het begon allemaal op woensdag 24 oktober 1962 met een groepje 

mannen die besloten een kaartje te leggen. Vandaag de dag is het een actieve vereniging voor 

senioren die allerlei verschillende activiteiten doen. 

Vandaag vierde de seniorenvereniging haar 

vijftigjarige jubileum voor alle leden. De dag startte 

vanochtend met een speciale mis in de Heise kerk 

met het thema ‘vertrouwen in elkaar’. “Dit thema 

hebben we gekozen omdat wij het als ouderen 

belangrijk vinden om elkaar te steunen, er voor 

elkaar te zijn en om ervoor te zorgen dat we niet 

achter de geraniums wegkwijnen. Daarop moeten 

we elkaar vertrouwen”, legt Van Goor uit. 

Vervolgens ging het gezelschap naar 

gemeenschapshuis Den Brak waar een heerlijk 

buffet klaar stond. Zangeres Pearl uit Erp zorgde voor een muzikale omlijsting, hier en daar werd er 

meegezongen, ingehaakt en een aantal echtparen durfden een dansje te wagen. Volgens de 

voorzitter zijn er zo’n 175 van de 215 leden deze middag aanwezig. 

Als afsluiting van de middag wordt het jubileumboek gepresenteerd. Het is aan Van Goor om het 

allereerste exemplaar te overhandigen aan het oudste, en waarschijnlijk ook langste, lid, Dina 

Raaijmakers (97). Zij neemt het boek belangstellend in ontvangst. 

 

KBO 50 jaar 

Woensdag 24 oktober heeft de KBO haar 50 jaar bestaan gevierd. Een feestdag die begon met een 

zeer goed bezochte heilige Mis in onze kerk, een H. Mis ter intentie van alle leden en overleden leden 

van de KBO. Daarna een gezellig samenzijn in de d’n Brak die feestelijk versierd en aangekleed was 

door van Schie Bloemen en planten en de leden van de carnavalsvereneiging de Heikrikkels . 168 

KBO leden waren aanwezig om te genieten van deze ochtend/middag van het optreden van zangeres 

Pearl uit Erp en daarbij het koude en warme buffet van John Smulders goed lieten smaken. Ook het 

dessert-buffet was een plaatje om te zien en smaakte meer dan voortreffelijk. Dank aan de heren van 

Schie en Smulders voor deze extra aandacht aan onze Heise seniorenvereniging. Ook de leden van 

de c.v. hartelijk dank voor de versiering. 

Het hoogtepunt van deze middag was de benoeming van het Eerste “ ERELID” van de KBO-

Mariaheide - Mevr. Marietje van der Velden- Rovers. Ruim 10 jaar is Marietje als bestuurslid 

verbonden geweest aan de KBO. Als secretaris heeft zij een belangrijke en drukke taak binnen het 

bestuur vervuld. Ook staat zij als een zeer gewaardeerde en goede bestuurder bekend binnen de 

KBO verenigingen van de cluster Veghel en de verenigingen daarbuiten . 
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Een bijzonderheid is natuurlijk dat Marietje de dochter is van de eerste voorzitter van de KBO – 

Mariaheide Dhr.Piet Rovers. Marietje is nu nog dagelijks in de weer om op een of andere manier bezig 

te zijn voor de KBO. Als commissielid van de organisatie “50 jaar jubileum “ heeft zij ook hier veel 

belangrijk werk verzet om deze dag tot een goed einde te brengen. Door haar grote ervaring heeft ze 

een belangrijk aandeel gehad in de samenstelling van het jubileumboek. Veel is terug te zien in de 

tentoonstelling in de hal van d’n Brak. 

Nadat het eerste exemplaar van het jubileumboek door voorzitter Mart van Goor aan het oudste KBO 

lid Dina Raaijmakers was aangeboden, kon de tentoonstelling, die geheel opgezet is door de leden 

van “het Hei’s Archief” bewonderd worden . Deze is zeker nog enkele weken te zien. 

Na een goed bezochte receptie voor bedrijven, verenigingen en instellingen , de media uit Veghel en 

Uden, werd het “ 50 jarig jubileum” afgesloten met een avondprogramma. 

Het avondprogramma was een ruim twee uur durende voorstelling van amusement, cabaret en zang 

van “Kwartjesvolk” uit Zeeland. Een prachtige muzikale groep uit Zeeland die “het Brabantse “ hoog in 

het vaandel hebben. Onze eigen Heise Krikkelbloazers sloten op hun eigen manier, die perfect paste 

in het geheel , deze feestdag op deskundige wijze af. 

De commissie jubileum 50 jaar KBO. 

27 oktober 2012 

Schoorsteenbrand in Steenovenstraat 

 

De brandweer van Veghel moest zaterdagmiddag 

in actie komen bij een schoorsteenbrand in de 

Steenovenstraat in Mariaheide. De brandweer 

kwam ter plaatse met een tankautospuit en een 

hoogwerker om de vlammen te doven. De 

schoorsteen werd vakkundig geveegd. 
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31 oktober 2012 

Van Asseldonk Groente en Fruit reikt prijs uit van ClemenGold mandarijnen 

Prijswinnaars van de landelijke actie van ClemenGold 

mandarijnen zijn bekend. Ook van Asseldonk Groente 

en Fruit in Mariaheide deed mee met deze actie. De 

afgelopen twee maanden kreeg je bij aankoop van 

ClemenGold mandarijnen een actie code die je kon 

activeren via de website van ClemenGold. 

Verschillende prijzen waren er te winnen waaronder een 

reis naar Afrika. De aangekochte mandarijnen bij van 

Asseldonk Groenten en Fruit vielen ook in de prijzen. 

De gelukkige winnaar is de familie van Rijthoven uit 

Veghel. Zij hebben een weekendarrangement voor 6 

personen gewonnen in de Beekse Bergen t.w.v. €439,-. 
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3 november 2012 

Burgemeester opent nieuwe tennishal De Krekel 

Door een bal over het net te meppen, opende burgemeester Ina Adema de nieuwe tennishal bij 
tennispark De Krekel.  

Vanaf nu kunnen de leden van De Krekel ook bij 
slecht weer droog tennissen op een baan die 
dezelfde kwaliteit heeft als de banen van de US en 
Australian Open. 

 

 

 

 

4 november 2012 

Jongens vernielen bushokje aan Hintelstraat 

Het bushokje aan de Hintelstraat in Mariaheide is vannacht weer het slachtoffer geworden van 
vandalen. Zes jongens uit Mariaheide werden hiervoor aangehouden. Het is niet de eerste keer dat 
het bushokje schade opliep. 

 

 

 

 

 

 

4 november 2012 

Winnaars uit de Hei bij het Tafeltennistoernooi 

Zondag 4 november werd weer het jaarlijkse 
Tafeltennis toernooi voor basisscholen in Veghel 
gehouden. 

Dit jaar was de Maria-ter-Heide school wel erg 
succesvol! In de ochtend bereikte Pim van de Berg 
en Luud Kusters de 2 plaats. 

‘s Middags stond het hele ereschavot weer vol met 
deelnemers uit de Hei. Tycho en Robin derde, 
Sam en Rowdy pakte de tweede plaats, Gijs en 
Moos gingen met de kampioen trofee huiswaarts. 
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5 november 2012 

Afscheid Jos van den Tillaar als voorzitter Dorpsraad. 

Tijdens de openbare dorpsraad vergadering van 5 november heeft Jos van de Tillaar afscheid 
genomen als voorzitter van de Dorpsraad. 

Wethouder Annemieke v d Ven is namens college en raad aanwezig om de scheidende voorzitter te 
bedanken. 

Zij staat stil bij de periode vanaf 1994 dat Jos in de Dorpsraad zat, daarna 
raadslid van de gemeente was en tot slot 6 jaar voorzitter van de Dorpsraad. 

“Hij komt op voor het dorp, gaat er desnoods dwars voor liggen, soms wat kort 
door de bocht, maar dan bereik je ook veel. Hij is dus steeds gepromoveerd, 
wordt nu zelfs koster in de kerk.” 

Henri bedankt de vertrekkende voorzitter namens de Dorpsraad. Hij benoemt 
een groot aantal zaken die onder zijn leiding zijn gerealiseerd. Zoals verlichting in de Hintelstraat , 
verkeersremmende maatregelen in van Haarenstraat, bouwactiviteiten achter de kerk en het 
binnenhalen van subsidies. Hij noemt zijn vasthoudenheid, vooral bij gemeente ambtenaren. 

Jos draagt de voorzittershamer over aan Henri, de vice voorzitter. 

9 november 

Jeugd opende nieuwe tennishal 

Op vrijdagavond  9 november was het dan eindelijk zo ver……. de eer was aan de jeugd om de 
nieuwe tennishal feestelijk te openen. 

Hanneke gaf een korte toespraak  en uitleg over de vloer van de banen. Gevolgd door  een video 
presentatie van de opbouw van deze prachtige hal. De 
champagne werd uitgedeeld om gezamenlijk te 
proosten op deze opening.  DJ Hanzibar zette de 
muziek in, en aan de slag!!!! 

Aan de slag met verschillende spelletjes. En niet alleen 
tennisspelletjes! Met twister mochten ze zich in alle 
bochten wringen om te winnen. Met darten zo veel 
mogelijk punten scoren.  Zorgen dat je in een 
bomparcours niet op de bom gaat staan, maar natuurlijk 
ook WII tennis. Een snelheidsmeter voor het meten van 
de service snelheid. Even uitblazen bij het versieren van 
cakejes, of het chips diner, al hoewel je daar je best 
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moest doen om snel zes te gooien om zoveel mogelijk chips 
te mogen eten, met mes en vork dat dan weer wel! En 
vervolgens weer door naar het volgende spel. 

Als afsluiter was er voor iedereen een helium ballon, die 
gezamenlijk werden  opgelaten.  De ballon die wordt 
gevonden  en de langste reis heeft afgelegd is de winnaar 
van 2 uur tennissen in de hal! Na het oplaten van deze 
ballonnen was er de prijsuitreiking. De winnaars mochten 
een prijs uitzoeken die uitgestald lagen op de 
prijzentafel.  Voor iedereen was er nog een kleine attentie bij 
vertrek aan het eind van deze gezellige leuke avond. 

Alle deelnemers bedankt!!!  

16 november 2012 

Bankje tegenover hertenkamp 

Vandaag is er langs het fietspad, tegenover het 

hertenkamp bij Theo Hoevenaars een bankje geplaatst. 

Regelmatig stonden daar fietser stil om te kijken naar de 

hertjes. Nu kunnen ze dus ook gebruik maken van het 

bankje om naar de hertjes te kijken. 

Dit in overleg met de gemeente en de dorpsraad. 

 

 

 

25 november 2012 

Cecilia huldigt trouwe leden 

Het Sint Ceciliakoor uit Mariaheide hield zondag haar jaarlijkse Ceciliafeest. In gemeenschapshuis D’n 

Brak werden dit jaar zelfs vijf trouwe leden in het zonnetje gezet. 

22 November is de feestdag van de heilige Sint Cecilia. Zij is patrones ofwel beschermheilige van 

muzikanten, instrumentenmakers en zangers. En daarom zijn veel muziekverenigingen en koren naar 

haar vernoemd, evenals ons eigen gemengd kerkkoor. 

Na een mooie viering op zondag 25 november werden tijdens een feestelijke bijeenkomst de 

jubilarissen gehuldigd. 

50 jaar geleden heeft Bert van Hoof zich al aangemeld bij het koor. Naast het zingen van de tenor-

partij zorgt hij ook tijdens de viering dat de communie gehaald wordt voor alle koorleden. En voor de 

repetitie is hij altijd tijdig aanwezig om de tafels en stoelen op de juiste plaats te zetten. 

Adrie van Helvoort en Theo Hoevenaars zijn beide 40 jaar geleden overgehaald door Meester van 

Son en Janus van Lieshout, de toenmalige orgelnist en respectievelijk dirigent, om zich aan te sluiten 

bij het koor. 
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Beiden waren toen nog erg druk met hun bedrijf maar hebben uiteindelijk deze ontspanning, hobby als 

zanger niet willen missen. 

 

De tweelingzussen Joke van de Burgt en Annie Drissen zijn beide 25 jaar lid van het Sint Ceciliakoor. 

Ze zijn erg trouw, repetities en het opluisteren van vieringen worden zelden overgeslagen. Zelf zeggen 

ze daarover: “als je ergens bij bent, moet je er ook voor gaan”. En dat doen ze, beiden zijn op meer 

fronten actief in de kerk. Annie en Joke ontvingen beiden een mooi kettinkje met de sol sleutel eraan. 

En de heren een mooie kaars. 

Han Hulsen heeft namens het kerkbestuur alle jubilarissen bedankt met een mooie bos bloemen. 

 

28-11-2012 

Ellen Schepens wint Albert Schweitzer Prijs 

UTRECHT - Ellen Schepens uit Mariaheide is de winnares van de Albert Schweitzer Prijs 2012. 

Ze ontvangt de prijs, een startsubsidie van 5.000 euro, voor haar project Medical3T in Nairobi, 

Kenia. De prijs werd vandaag door gastjurylid Martin Teunissen van Impuls uitgereikt in het 

Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. 

Medical3T betreft de opzet van EHBO-trainingen voor middelbare scholieren in Nairobi, Kenia. Tijdens 

het project \'Verover de wereld in 80 dagen\' van de Hogeschool Utrecht werd Schepens getroffen 

door de situatie in Kenia en nam ze het initiatief om in samenwerking met lokale partijen een EHBO-

training op te zetten, die niet alleen zal bijdragen aan meer kennis bij scholieren over EHBO, maar ook 
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de medische basiskennis zal vergroten. De startsubsidie die zij met deze prijs heeft gewonnen zal 

besteed worden om daadwerkelijk met de cursussen te beginnen en instructeurs op te leiden en te 

betalen. â€œMedical3T illustreert op perfecte wijze de intentie van de Albert Schweitzer Prijs: het 

vertalen van een bijzondere belevenis in Afrika in een gerichte en effectieve actie. Het is een 

innovatieve interventie door iemand die tijdens haar bezoek aan Kenia betrokken en enthousiast 

raakte en deze ingrijpende ervaring omzette in gerichte acties, aldus Frits van der Hoeven, voorzitter 

van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. 
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5 december 2012 

'Piet op het witte paard' zoekt geliefde op school 

MARIAHEIDE - Het moet niet gekker worden met die Pieten. Alles doen ze om het hartje van 

hun de vrouw van hun dromen te veroveren. Piet Philippo ging dinsdagochtend wel heel ver.  

 

Niet alleen had hij zijn pietenmuts 

voorzien van twee hartjes op 

stokjes, ook had hij Sinterklaas zo 

ver gekregen dat hij gezeten op 

Amerigo naar de Maria ter Heide 

school mocht rijden. Op die school 

zit namelijk zijn grote liefde: “En 

dan ziet ze mij aan komen rijden 

als de ‘Piet op het witte paard’.” De 

vraag was natuurlijk op wie 

Phillippo verliefd is, maar dat was 

voor enkele kleuters wel duidelijk: 

"Op het paard!" 

 

 

 

7/8 december 2012 

Ellen Schepens schittert in Volkel in Harmonie 

Ellen Schepens was 

vrijdag en zaterdag één 

van de sterren van 

Volkel in Harmonie. 

Begeleid door de 

harmonie van Volkel en 

een combo zong ze 

onder meer Car Wash 

van Rose Royce en 

Rolling in de deep van 

Adèle. Ze deed het kei 

goed 
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13 december 2012 

D’n Brouwer viert 12,5 jarig bestaan 
 
MARIAHEIDE – “Horeca heeft er altijd ingezeten bij ons”, lacht Peer Brouwers en in 2000 maakte 
hij zijn grote droom waar. Een eigen café op het mooiste punt van Mariaheide. 12,5 jaar later is D’n 
Brouwer niet alleen het levendig middelpunt van Mariaheide, maar ook de regio Uden-Veghel 
komt er vaak samen. 

Om te darten, of om met een 
toertocht van brommers of 
oude Dafjes te vertrekken. Het 
plein voor de Heise kerk is een 
‘ideaal punt’, voor een 
dorpscafé, en dat had Peer 
Brouwers natuurlijk allang 
gezien voor hij, zijn vrouw Tiny 
en de zonen Joris en Martijn 
de knoop doorhakten. Het 
thuiscafé ‘De Witte Wolk’ in 
garage werd een donkerbruine 
kroeg in het voormalige 
bankgebouw. “De kluisdeur zit 
er nog steeds”, wijst Martijn 

die met zijn vader de zaak leidt.  
Na hard werken werd Café- Zaal D’n Brouwer in juni 2000 geopend om te bloeien en te groeien. Het 
oude bankgebouw werd een statig pand met een grote zaal, geschikt voor alle feest, partijen, 
koffietafels, vergaderingen of andere bijeenkomsten. “Ook kwamen er steeds meer verenigingen. We 
hebben elf dartclubs, enkele koren, een linedance-vereniging, de ‘ridders’ op dinsdagavond. En in het 
weekend is hier veel jeugd hier te vinden.” 
 
Terras 
Op zo’n mooie plek, ‘met uitzicht 
op de Heise monumenten’, 
ontbreekt natuurlijk het terras 
niet. Een aanleghaven voor 
fietsers, wandelaars of toerrijders, 
weet Martijn. “Mensen vragen 
weleens: ‘missen jullie de omzet 
niet van de grote weg?’ Nee, hoor 
dat was een bottleneck!” 
Om het jubileum te vieren, houdt 
D’n Brouwer een groot feest op 
donderdag  
20 december van 20.00 tot 01.00 
uur. “We willen iets doen voor 
onze klanten en daarom: voor 12,5 
euro onbeperkt bier, wijn of fris. Maar mensen die alleen even een kopje voor 1,25 euro willen 
drinken, zijn ook welkom.” 
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19 december 2012 

Afscheid van Will Pepers als peuterleidster op peuterspeelzaal Hummelhoek. 

Na 23 jaar werkzaam te zijn geweest op de peuterspeelzalen in de gemeente Veghel heeft Will vlak 

voor kerst afscheid genomen van de peuterspeelzaal. Will was vooral onafscheidelijk van 

peuterspeelzaal Hummelhoek. De peuters en ook de collega’s zullen haar zeker missen want Will was 

een lieve, behulpzame leidster en een gewaardeerd collega. 

Will heeft 22 jaar gewerkt op Hummelhoek en heeft veel van onze Heise jeugd voorbij zien komen in 

haar groep. En omdat ze in Mariaheide woont ook zien opgroeien. 

Er is binnen de peuterspeelzaal in de afgelopen 23 jaar veel veranderd. Van het vrije spelen en het 

leren omgaan met leeftijdsgenootjes ligt nu meer de nadruk op VVE (Voor- en Vroegschoolse 

Educatie). En ook de voorbereiding op de basisschool en het vroegtijdige ontkennen van 

ontwikkelingsachterstanden is belangrijker geworden. Dit gebeurt allemaal wel op een speelse manier 

in een voor jonge kinderen uitdagende speel- en leeromgeving. Alle leidsters hebben onlangs na een 

cursus van 1 ½ jaar het certificaat gehaald voor de methode Piramide die op alle peuterspeelzalen 

gebruikt wordt. 

Tijdens het kerstontbijt op 19 december op de speelzaal nam Will afscheid van de kinderen en hun 

ouders/verzorgers. Will werd door de peuters in het zonnetje gezet en kreeg van hen een mooi 

tafelkleed, een schort en een dienblad dat door de peuters zelf gemaakt was. 

Op het einde van de ochtend waren de ouders uitgenodigd om afscheid van Will te nemen. Onder het 

genot van een kopje koffie en kerstbrood werd hier volop nagepraat over de mooie tijd die Will de 

kinderen gaf op Hummelhoek en hoe zij zelf al die jaren genoot van de kinderen die bij haar in de 

groep zaten 

 
 
19 december 2012 

Sfeervolle kerstviering Maria Ter Heide school 

Woensdagavond hebben alle kinderen van de Maria Ter Heide school genoten van een geweldige 

kerstviering. 

De door de kinderen (en ouders) zelfgemaakte hapjes zagen er geweldig uit, en de kinderen hebben 

er heerlijk van gegeten. 

Daarna liepen de kinderen samen met de leerkrachten in een lampionnen optocht richting de kerk 

voor de kerstviering. Langs de route veel belangstelling van ouders, opa en oma’s. 

In de kerk waren een aantal kinderen die een kerstlied lieten horen op hun instrument. 
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Samen in een volle kerk werd er gezongen en gekeken naar een mooi kerstspel. 

De kinderen uit Mariaheide wensen iedereen een fijne Kerst en alle goeds voor 2013 

          

 

31 december 2012 

Boom vat vlam, brandweer rukt uit 
Mariaheide - De Veghelse brandweerlieden werden om kwart voor 3 in de middag 

opgeroepen voor een buitenbrand aan de Steenovenstraat te Mariaheide. Aldaar stond een 

prullenbak in brand en had ook een boom vlam gevat. 

 

 
 


