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1 januari 2012

Heise onderscheiding voor Jan van Helvoirt
Op nieuwjaarsdag mocht Jan van Helvoirt de Heise
onderscheiding in ontvangst nemen. Nieuwbakken
voorzitter Joost Helsen van de Stichting
Buurtschappen speldde bij Jan het zilveren
heidetakje op, als blijk van waardering voor het vele
vrijwilligerswerk dat Jan al jaren voor de Heise
gemeenschap verricht.

De vrijwilligerscarriere van Jan van Helvoirt begon al
in de jaren vijftig met de organisatie van activiteiten
voor de Jonge Boerenstand. Daarnaast was hij actief
betrokken bij SCMH voor welke club hij
penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris,
leider en grensrechter was. Jan verzorgde ook de
wekelijkse sporttoto. Jan was een zeer actief lid van
het kerkbestuur en schoolbestuur en hij verzorgde de
collecte voor de gezinsbijdrage en beheerde de
administratie van het kerkhof. Bij de KBO verzorgt
Jan al jarenlang het biljarten en hij is 20 jaar
maaltijdbezorger bij 'tafeltje dek je'.
De redactie feliciteert Jan van Helvoirt met deze mooie onderscheiding.
1 januari 2013

Marian Rikken wint fotowedstrijd Heis archief
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in D'n Brak werd de
uitslag bekend gemaakt van de fotowedstrijd die door
het Heis archief was georganiseerd.
Maar liefst 45 foto's waren door 17 verschillende
fotografen ingestuurd. De juryleden, Margot van
Kleef en Harry van Zutphen, hadden de niet
eenvoudige taak om uit de vele schitterende
winterfoto's een selectie van winnaars te maken.
De volgende foto's werden door de jury als best
beoordeeld:
1. Zonsondergang - Marian Rikken
2. Spiegel - Mieke Peters
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3. Trampoline - Marian Rikken
4. Spoor - Anita Schepers
De foto's zijn nog enige tijd te bewonderen in D'n Brak.
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3 januari 2013

Tonnie Kemps neemt na 72 jaar afscheid van koor Sint Cecilia
Tonnie Kemps heeft op 3 januari afscheid genomen van ons koor Sint
Cecilia.
Na 72 jaren onafgebroken met veel plezier te hebben gezongen in ons
koor, vindt ze het nu tijd om op haar hoogtepunt te stoppen., zoals ze
zelf aangeeft.
Geweldig toch om op 87 jarige leeftijd te kunnen zeggen het is nu de
tijd om te gaan.
Ze heeft ons getrakteerd op een lekkere appelflap en hoopt nog vaak
naar ons te kunnen komen luisteren in de kerk.
Tonnie nogmaals bedankt voor je inzet.
5 januari 2013

Gouden bruidspaar Gerard en Thea Dortmans
Gerard (74) en Thea (73) Dortmans-Wijdeven vierden
zaterdag hun 50 jarig huwelijk. Het gouden paar leerde
elkaar kennen op een feest in Uden waar Thea was om te
helpen en Gerard speelde er accordeon.
Het paar trouwde in januari 1963, omdat kruisheer Jan
Verhoeven, een neef van Gerard, naar de missie vertrok
en op dat moment nog in Nederland was. Het paar wilde
graag door hem getrouwd worden. Ze gingen wonen op
Oud-Moleneind. Na 3 jaar verhuisden ze naar de
Duifhuizerweg waar ze nu nog wonen.
Gerard begon als monteur bij Munsters, daarna Boeke-Heesters in Erp. Later was hij leidinggevende
in de technische dienst bij IBN. Daarnaast maakte hij jaren muziek met zijn eigen kwartet. Nu treed hij
nog vaak op met z’n accordeon. Ook geeft hij accordeonles aan accordeongroep `Wilskracht` in zijn
OPA´S Muziekcafé. Hij gaat graag motorrijden met vrienden.
Thea was naaister en ging vaak met de fiets naar Boerdonk om daar verstelwerk te doen in diverse
gezinnen. Later zorgde ze voor hun drie dochters. Nu gaat ze iedere week handwerken, wandelen
met `De Kiezels`, fietsen en helpen bij de kinderen. Elk jaar helpt ze mee bij het ziekentridium. Gerard
en Thea waren in 1988 het prinsenpaar van De Heikrikkels.
Samen gaan ze graag op vakantie naar het buitenland. Maar het meest geniet het gouden paar van
de kinderen en hun zeven kleinkinderen.
11 januari 2013

Vrijgezellen Ringoven op zoek naar liefde van hun leven
Vijf vrijgezelle juffen zijn op zoek naar een man. Het toeval wil dat tien vrijgezelle mannen uit het dorp
Mariaheide ook op zoek zijn naar de liefde van hun leven. Robert brengt hen bijeen en wie weet vindt
een aantal zijn/haar match.
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Gisteravond waren de opnames, zaterdag de uitzending van All You Need is Love

12 januari 2013

Jeugdprinses Chira en adjudante Sara
Mariaheide - In een bomvolle, gezellige Krikkelstal zijn tijdens
de bonte middag Prinses Chira en adjudante Sara onthult.
Geheel in het thema van de bonte middag kwam Prinses Chira
uit de tijdmachine te voorschijn.
Hun motto luidt; Met de Heikrikkels aan de top, lopen chira en
Sara voorop !!!
Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier !!!!

12 januari 2013

Prins Jurgen d’n Urste en Prinses Ank
In een bomvolle krikkelstal is zaterdagavond door vriendengroep “Tap 3” Prins Jurgen d’n Urste en
Prinses Ank onthuld als 45e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. Hij werd onthuld door de knotsgekke
motorbende “Heis Angels” waardoor hij als leider van de bende tevoorschijn kwam als nieuwe prins
van Heikrikkeldurrup 2013.
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Prins Jurgen d’n Urste beter bekend als Jurgen van der
Leest (35) is geboren en getogen in Heikrikkeldurrup.
Jurgen is werkzaam als Sales Manager bij Diamant
Slaapcomfort in Helmond. Zijn hobby’s zijn, wielrennen
en hardlopen. Hij is al vele jaren betrokken bij de
voetbalvereniging SCMH waar hij eerst jaren actief lid is
geweest en de laatste jaren als bestuurslid. Ank (32) is
geboren en getogen in Veghel en werkzaam als kok bij
Teresia van Miert (het klooster) in Veghel. Haar hobby’s
zijn tennissen en hardlopen. Het paar woont in de
Heiakkerstraat in Mariaheide. Samen hebben Prins
Jurgen en Prinses Ank twee zonen, Mees (3) en Loet (1).
Het 45e prinsenpaar heeft als adjudant zijn broer Harold
van der Leest die wordt bijgestaan door zijn vriendin
Joyce van Thiel.
Hun motto voor de komende carnaval luidt :
’Aon ons zal út nie ligge’ !!!

13 januari 2013

Spirit in Paradiso

Wat een belevenis:
zingen in dé poptempel van Nederland; Paradiso.
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De afgelopen weken is er heel hard gewerkt om het repertoire onder de knie te krijgen en er ook
visueel iets moois van te maken.
En dat het een succes is geworden, mag gezegd worden.
De dagpresentator Joost was erg enthousiast over zo'n jonge groep, die met populaire eigentijdse
liedjes op het podium kwam te staan. De kleine zaal was druk bezet en na het eerste nummer A night
like this van Caro Emerald was duidelijk dat het publiek er van genoot en er ook van wilde genieten; je
kon een speld horen vallen.
Hymn, This I promiss you en als afsluiter High werden mooi gezongen en goed uitgevoerd en het
applaus was ook meer dan verdiend.
Wat het extra leuk maakte, waren onze 'fans' uit Mariaheide, trotse vaders, moeders, vriendjes, zus,
familie en ook leden van Popkoor VOYSS die zijn komen luisteren.
Even voel je je een echte ster!!!

17-18-19 januari 2013

Heerlijk bont avondje
Op 17, 18 en 19 januari 2013 hebben vele Heikrikkels weer kunnen genieten van 3 fantastische
Bonte Avonden. Je waande je meteen in hartje Parijs bij binnenkomst in de Krikkelstal. De opening
werd verzorgd door leden van de Raad van Elf en Hoge Raad die als typische Franse personages het
podium betraden, van gele truidrager tot Quasimodo. Prins Jurgen en prinses Ank worden door de
Krikkelbloazers omhoog geblazen en dan kan de avond beginnen. Presentatrice Angelon Peereboom
kondigt het eerste optreden van Passion aan. De strak ingestudeerde dans door een groep jonge
meiden is een lust voor het oog. Op zijn hundjes was de tweede act en de drie viervoeters hadden
de lachers al gauw op hun hand/poot. Non de dieu, een buut op hoog nivaue en perfect uitgewerkt
!!! Na Polly Darton verscheen een prachtige luchtballon waar vanuit de hoogte vanalles te zien en
verteld werd over de Hei. Super !!! Na de pauze zong Kate Blush en liet het publiek versteld staan
met haar lange nagels en hoge tonen.Bij Vive la France was de herkenning voor vele bezoekers
reden om te lachen, prachtig om te zien !!! Hierna trakteerden de Krikkelbloazers ons op een
wervelend optreden met franse chansons die de zaal al gauw deed mee deinen. Dat we in de Hei
talent hebben was te zien bij Hei's got talent. Dans, zang en beeldmatriaal, alles wat te zien in dit
stuk en een groot applaus konden zij dan ook in ontvangst nemen. 15 nonnen kwamen in actie op
het podium met een act vol verschillende dansstylen waar wij van konden genieten. Eindelijk
vakantie met droge humor en goed getimede stiltes wisten zij het publiek smakelijk te vermaken,
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Geweldig !!! Hierna kwam de spectaculaire muzikale afsluiter met prins Jurgen en adjudant Harold.
De zaal gaat plat en het feestje barst al voor de finale los. Tot in de late uurtjes was het nog
keigezillig in de Krikkelstal.
Artiesten, BAK en publiek, Bedankt voor drie geweldige bonte avonden
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23 januari 2013

Installatiebedrijf Vanderlinden schenkt SCMH € 500,00
In het kader van de "goede doelen-actie" van Installatiebedrijf Vanderlinden uit Veghel, heeft SCMH
een bijdrage van € 500,00 mogen ontvangen. SCMH-lid Johan van Asseldonk, werkzaam bij
Vanderlinden, had de toekomstige verbouwing van SCMH bij de directie voorgedragen als goed doel.
Uit de verschillende voordrachten van de medewerkers heeft de directie uiteindelijk gekozen voor
SCMH: de onderbouwing van Johan was dusdanig, dat een keuze snel gemaakt was. Voorzitter Bert
van den Broek is op maandag 14 januari de cheque, wat de symbolische overdracht van het bedrag
betekende, gaan ophalen bij Vanderlinden. Hij dankte de directie van Vanderlinden, dat zij de keuze
op SCMH had laten vallen én hij dankte Johan voor diens SCMH-voordracht.

23 januari 2013

Bonte avond Zonnebloem
De samenwerking van de Zonnebloem, de Heikrikkels
en de bonte avond commissie
heeft op 23 januari voor een prachtige avond vol
entertainment gezorgd.
Mede door de gastvrijheid van d'n Brak, het geluid van
Ron Breeuwer,
de vele vrijwilligers en natuurlijk de artiesten hebben
leden van de Zonnebloem
kunnen genieten van enkele optredens van de bonte
avond en optredens van de bonte middag.
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26 januari 2013

Twintig jaar Monsters goed gevierd
MARIAHEIDE - Het was de twintigste editie van
Monsters of Mariaheide, afgelopen zaterdag in de
frambozenhal aan de Bolst. En die verjaardag werd
goed gevierd, dit jaar met voor het eerst twee grote
hoofdpodia. Om 14.00 uur barste het festival los,
met 18 bands, waaronder veel toppers uit de
historie als BZB, Peter Pan Speedrock, Green
Lizard, maar ook Musest, The Dirty Denims,
Paceshifters, De Pin Up-club,

29 januari 2013

Het ‘december-gevoel’ van de klanten van BouwCenter Veghel
Samen sterk!
Vanuit die gedachte namen klanten van
BouwCenter Veghel deel aan de
eindejaarsspaaractie van BouwCenter
Veghel voor het steunen van Stichting
Marijn.
De eindejaarsspaaractie maakt deel uit van
het BouwCenter KlantenPas-programma
waarvan vaste klanten van BouwCenter
profiteren. Bij iedere aankoop ontvangen zij
spaarpunten, die zij kunnen inwisselen voor luxe cadeaus en leuke uitstapjes. Tijdens de
eindejaarsspaaractie doneerden zij deze BouwCenter Spaarpunten echter massaal aan de Stichting
Marijn. De opbrengst was fantastisch! Na het opmaken van de balans kon BouwCenter Veghel samen
met Ad van Crey van VCM serrebouw (een van de donateurs) een cheque ter waarde van € 750.overhandigen aan Greetje van Os
van Stichting Marijn
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6 februari 2013

Plaksneeuw!
Hoera, eindelijk plaksneeuw! Zo’n beetje helemaal van huis af heeft Luuk een bal in de sneeuw gerold
en nu is hij bijna op school, maar gaat het niet meer verder. De bal is te zwaar. Wat nu? Zijn moeder
weet het wel. “Kom op, doorlopen, je moet naar
school!” Luuk duwt nog eens tegen zijn sneeuwbal.
“Laat hem maar liggen!”. Luuk schudt zijn hoofd.
“Dan word ie gejat!” Zijn moeder lacht: “Nee, joh.”
Maar ja, het gaat wel dooien! Dus ligt de sneeuwbal
er nog wel als straks de school uitgaat?

8 februari 2013

Herrie optocht door de Hei
In de Krikkelstal was het vanmorgen
de beurt aan de kinderen van de
basisschool om flink los te gaan en
lekker te carnavallen. De leerkrachten
brachten acts zoals K3 op het podium
en meneer Bernhard was even geen
directeur maar de maistro alias André
Rieu.
De ochtend werd afgesloten met een
herrieoptocht rond de school.

9 februari 2013

Tweemaal bezoek op de Hummelhoek
In het kader van het voorleesontbijt hadden wij een gast uitgenodigd. De directeur van de Maria ter
Heide school Bernard Vissers. Hij was voor onze
kinderen niet geheel onbekend want velen
herkende hem als de meneer van de basisschool.
Hij kwam voorlezen uit het boek nog 100 nachtjes
slapen. Het verhaal ging over Doris die allemaal
driehoeken uit kledingstukken knipte en er een
mooie slinger van maakte. Dit verhaal sloot mooi
aan bij ons project kleding. En na afloop van het
verhaal werd er lekker gesmuld van de
meegebrachte boterhammen voor het ontbijt op de
peuterspeelzaal.
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Carnaval werd ook dit jaar gevierd op
Hummelhoek en we werden verblijd met een
bezoek van Prins Jurgen en Prinses Ank die
samen met ons kwamen dansen en hossen Ook
zorgden zij voor een lekkere traktatie dat zeer
gewaardeerd werd door onze peuters.

9 februari 2013

Nieuw prinsenpaar in de Hei
Zaterdagavond is een nieuw prinsenpaar onthuld door de VOUTE RAAT.
Prins Jeroen en Prinses Rian van Alleman.
Deze avond is er de mogelijkheid het kersverse prinsenpaar te feliciteren in
de Krikkelstal

12 februari 2013

Optocht 2013
Dolle dinsdag in Heikrikkeldurrup, een korte maar kleurrijke optocht trok door de straten van
Mariaheide.
De uitslag:
Individuelen; 1 Maarten en Bernie, 2 Willem Raaymakers
Groep volwassenen; 1 Alleman, 2 De lekkere snoepjes
Groep jeugd: 1 De discotrein, 2 De chinees, 3 van Boxmeer
Buurtschappen; 1 Ericastraat
Groep volwassenen; 1 Vat oe kans, 2 Heise pracht, 3 De angry birds, 4 tita tovenaar/superman
Publieksprijs; Alleman
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22 februari 2013

Van Sleeuwen wint award op TuinIdee
MARIAHEIDE - Hoveniersbedrijf Van Sleeuwen uit Mariaheideheeft tijdens TuinIdee in de
Bossche Brabanthallen de award voor de mooiste modeltuin gewonnen. Van Sleeuwen bouwde
drie containers om tot lounge area en ontwierp ook een onderhoudsvriendelijke tuin.
“Het onderhoud beperkt zich tot gras maaien en vormen knippen”, legt André van Sleeuwen uit. “Als
deze tuin in werkelijkheid zou worden
aangelegd heb je er niet veel werk aan.”
Van Sleeuwen is al zeventien jaar een vaste
deelnemer aan TuinIdee. Meerdere keren werd
ook al een award voor de mooiste modeltuin in
de wacht gesleept.
TuinIdee luidt het nieuwe tuinseizoen in en
biedt verschillende voorbeeldtuinen, bijzondere
exposities, presentaties en geeft informatie
over de laatste tuintrends.
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24 februari 2013

Eerste Lustrum Heis Archief
Vijf jaar geleden namen vijf Heise mensen het initiatief om een
stichting in het leven te roepen, die de geschiedenis van ons dorp
vast zou leggen. De directe aanleiding was de fototentoonstelling ter
gelegenheid van het eeuwfeest van de parochie. Ook bij de
samenstelling van het boek ‘Maria-Heide een Kleine honderd jaar’
kwam er veel materiaal boven water. Met name Gerard van
Asseldonk, die al tientallen jaren foto’s had bewaard, wilde zijn
verzameling voor het nageslacht bewaren en voor iedereen toegankelijk maken.
Intussen is het bestand alweer flink uitgebreid. Mede dankzij de welwillende medewerking van heel
veel mensen, die wij benaderen, komt langzaamaan de geschiedenis van Maria-Heide in kaart.
We zijn in maart 2010 begonnen aan de verhalen over oude boerderijen en hun bewoners.
Maandelijks leest u die in de Heise krant. Intussen zijn we al zo’n 34 huizen verder. We krijgen er veel
leuke reacties op en merken dat het goed gelezen wordt. In vervolg daarop verschijnen de verhalen,
soms aangepast en uitgebreid, op de website Mariaheide.nl.
Sinds ruim een jaar houden we ook foto-exposities in de hal van D’n Brak met uiteenlopende thema’s.
Aan de laatste tentoonstelling was een fotowedstrijd verbonden, waar veel animo voor was.
Het is voor ons als werkgroep een leuke hobby en een mooie uitdaging om de verhalen van onze en
uw voorouders vast te leggen in woord en beeld.
De eerste vijf jaar zitten erop, die jaren zijn al weer geschiedenis dus. De datum 5 maart gaat in de
boeken als ons eerste lustrum. We staan er even bij stil en gaan dan weer met veel enthousiasme
door.
De werkgroep: Gerard van Asseldonk - Wilma van de Laar - Gerard Hermes - Maria Raijmakers Harry van Zutphen
Zoals hierboven al is vermeld hebben we in de vijf jaren van ons bestaan ook veel historisch materiaal
mogen ontvangen zoals mappen met krantenknipsels, bidprentjes, foto’s e.d.
Bij de ontvangen foto’s was o.a. onderstaande foto waarvan de namen (nog) onbekend zijn.
Waarschijnlijk zijn er in Maria-Heide wel mensen die deze personen herkennen.
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1 maart 2013

Opening Masagepraktijk de Bolst
Welkom bij massagepraktijk de Bolst.
Mijn naam is Astrid Rijkers.
Na jaren ervaring in de verstandelijke gehandicaptenzorg, ben ik 3 jaar geleden uit interesse
begonnen met een opleiding tot massagetherapeut. Aansluitend heb ik de opleiding HBO medische
basiskennis en sportmassage met goed gevolg doorlopen. Kinesiotaping,
stoelmassage en rugpijn massage waren hierop een mooie aanvulling. Deze
massages kunnen preventief worden ingezet, maar ook voor behandeling
van blessures.
Mijn doel is om bij mensen bewegingsvrijheid te bevorderen, blessures en
klachten te verminderen/weg te nemen. Middels een intakegesprek en
functieonderzoek wordt er een behandeling op maat samengesteld.
1 Maart is de officiële opening van massagepraktijk de Bolst. U bent van
harte welkom tussen 18.00-22.00 uur om mijn praktijk te komen bezichtigen.
Voor iedere bezoeker ligt er een bon klaar in de vorm van een
kennismakingsaanbieding.
Mijn praktijk bevindt zich aan de Bolstweg 13 in Mariaheide, een praktische locatie tussen Uden en
Veghel. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u de website bezoeken:
www.massagepraktijk-debolst.nl of bellen met 06-51959085

2 maart 2013

Directeur verlaat Maria ter Heide school
De Maria ter Heide school moet aan het einde van het schooljaar afscheid nemen van zijn
directeur. Bernhard Vissers gaat zijn horizon verbreden en verlaat na 40 jaar het onderwijs.
"Ik voel een sterke behoefte om mijn hart te volgen en werk te maken van interesses die ik mijn leven
lang al koester. Die drang is de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Nu ben ik nog gezond en
heb de energie om mijn leven een andere wending te geven", zo staat in
een brief die vrijdag aan de kinderen van de school is meegegeven.
Wat Bernhard precies gaat doen, stond niet in die brief. Wel stelt hij dat hij
met veel plezier in Mariaheide gewerkt heeft. "Deze periode heeft me erg
verrijkt."
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2 maart 2013

50 jaar later
Op zondag 2 maart j.l. verzamelen zich in de loop van de middag een grote groep zestigers bij d’n
Brouwer. Een feest zou je zeggen, maar niet zomaar. Een reünie van (oud) Heise mensen die 50 jaar
geleden, dus in 1963, de lagere school verlieten en uitzwermden over de wereld. Meestal in
Nederland, vooral de naaste regio, maar ook naar Amerika. Ook aanwezig was Juffr. Vissers, toen net
van de Kweekschool af en kwam te staan voor een klas van 41 leerlingen. Nu een krasse zeventiger,
die met allen sterke verhalen uit die tijd deelden. Veel onderwijsgesprekken maar vooral de
strafexercities in de donkere kast waren indrukwekkend.
Kortom een geweldige middag die nog tot de vroege avond doorliep.
Een middag waar we allen met een fijn gevoel naar terug kunnen zien.
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3 maart 2013

Schakeltje schenkt 425 euro aan SCMH
De leden van het Schakeltje maken elk
jaar mooie kerststukjes die aan de
mensen in Mariaheide worden verkocht.
De opbrengst hiervan gaat telkens naar
een Goed Doel. Dit jaar kwam de
opbrengst ten goede aan de verbouwing
van de kleedlokalen van SCMH. Op 3
maart waren Nick Vogels en Luuk van
Stiphout naar het sportpark gekomen om
een bedrag van € 425,- te overhandigen
aan voorzitter Bert v.d. Broek, die
uiteraard erg blij was met deze mooie
opbrengst.

3 maart 2013

Wandeltocht voor Kenia groots succes!
Afgelopen zondag 3 maart starten 75 wandelaars in Mariaheide en 63 wandelaars in Vorstenbosch,
om geld op te halen voor de stichting Jambo Hakuna Matata. Ze liepen een 15 km lange tocht door de
Bedaf en omgeving. Een van de wandelaars vertelde; ‘Ik kom hier uit de buurt, maar heb op stukken
gelopen waar ik nog nóóit ben geweest!’ Met dank aan de Dagwinkel uit Vorstenbosch, die alle
broodjes, boter en beleg heeft gesponsord, kregen de wandelaars halverwege de tocht een lekkere
lunch.
Wij ( Marthe Lomans en Eveline v/d Heijden) zijn echt super blij met de geweldige opkomst. Alle
wandelaars waren enthousiast, maar het belangrijkste, we hebben een ontzettend mooi bedrag bijeen
gehaald. In totaal hebben de wandelaars en sponsoren 1585,- euro weten binnen te halen. We willen
alle wandelaars en sponsoren ontzettend bedanken.
In de zomer gaan we ons volledig
inzetten voor de stichting Jambo
Hakuna Matata en hopen mooie dingen
te kunnen doen met het sponsorgeld!
Wil je ons volgen tijdens onze reis en zo
zien wat er met het sponsorgeld
gebeurd?
Volg ons op:
www.marthenaarkenia.reismee.nl en
www.evelinekenia.reismee.nl
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9 maart 2013

Kv SCMH E2 Kampioen
Zaterdag 9 maart zijn de meiden van Kv SCMH E2 kampioen geworden in de zaal

14 maart 2013

OVM verwelkomt 50e lid
Tijdens een informatieve en gezellige bijeenkomst in de Fiat garage van Frans en Marijke v.d. Dungen
maakte de Ondernemers Vereniging Mariaheide bekend dat een nieuwe mijlpaal is bereikt: het
ledental van de vereniging is opgelopen tot het mooie aantal van 50 leden. Henk v.d. Brand van AEC
Uden b.v. meldde zich onlangs aan en werd meteen in het zonnetje gezet. Het bestuur had voor het
bedrijf van Henk een unieke spiegel met authentieke foto\'s van Heise gebouwen laten maken. Een
mooie blikvanger voor het Udense kantoor van AEC.
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22 maart 2013

Kinderen Maria ter Heide in actie voor Paasbest
Vrijdag 22 maart om twee uur was het weer de jaarlijkse schoonmaak dag paasbest. De kinderen van
de Maria ter Heide school stonden klaar om aan de slag te gaan.
Eerst sprak Directeur Bernard Vissers de kinderen toe. Daarna nam Wethouder Caroline van de Elzen
het woord, om toch de kinderen bewust te maken dat je alles netjes achterlaat. Afval van eten en
drinken wat je gebruikt hebt hoort in de daarvoor bestemde afvalbakken en niet op straat.
Jammer dat er niet meer ouders waren, en opa's en oma's.
De kinderen gingen heel spontaan aan de slag, en raapten echt alles op.
Er waren weer heel wat zakken gevuld met afval.
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19 t/m 24 maart 2013

Uitslag Heise Biljart Kampioenschap Bandstoten 2013.
In de periode 19 t/m 24 maart werden in d’n Brak de Heise Biljart Kampioenschappen
bandstoten 2013 gespeeld.
Van dinsdag t/m zaterdag werden door de 38 deelnemers, welke in 2 poules, A en B, waren
ingedeeld, de voorrondes afgewerkt.
Op vrijdag kwam er een schaduw over dit kampioenschap door het bericht dat Grard van der
Velden was overleden. Grard was een vaste deelnemer aan dit kampioenschap en
daarnaast was Grard vele jaren de mede organisator van de Heise Biljart
kampioenschappen Libre.
Met het overlijden van Grard verliest Maria-Heide een actieve maar vooral ook een gezellige
biljartvriend.
Elke poule A en B was weer verdeeld in 4 subgroepen. De beste 2 spelers per subgroep
speelden op zondag voor de finale wedstrijden.
Na diverse spannende wedstrijden kwamen uiteindelijk de volgende finalisten te voorschijn.
Poule A: Joost Breeuwer en Mari Vogels, met als winnaar Mari Vogels.
Poule B: Harrie Dobbelsteen en Hans Vissers, met als winnaar Harrie Dobbelsteen.

De finalisten poule A:
Joost Breeuwer en Mari Vogels
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. De finalisten poule B:
Harrie Dobbelsteen en Hans Vissers
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27 maart 2013

Hummelhoek maakt wandeling naar de lammetjes
Op een koude lenteochtend gingen we met onze peuters een wandeling maken.
We gingen goed “gemutst” op weg naar de Fam. Donkers waar de schapen lammetjes hadden
gekregen.
In de stal was het lekker warm en al onze peuters keken hun ogen uit naar de vele dartelende
lammetjes en moeder schapen. We mochten ze aaien en vasthouden en een paar van onze peuters
hebben zelfs de lammetjes de fles mogen geven. Na het bezoek in de stal stond er voor ons een
lekker glaasje ranja en beschuit met muisjes klaar en wandelde we samen weer terug naar de
speelzaal.
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19 april 2013

Dhr. Verrijdt nieuwe directeur Heise basisschool
Paul Verrijdt wordt de nieuwe directeur van de Maria ter Heideschool.
Hij volgt Bernard Vissers op die na twee jaar de Heise basisschool
verlaat. Verrijdt is nu ook al directeur van
basisschool Bernadette in Veghel.
Vissers geeft aan ondanks het plezier in zijn vak de wens te hebben, na bijna
veertig jaar in het onderwijs actief te zijn geweest, zijn horizon te verruimen. “Ik
voel een sterke behoefte om mijn hart te volgen en werk te maken van
interesses die ik mijn leven lang al koester. Nu ben ik nog gezond en heb de
energie om mijn leven een andere wending te geven.”
De Veghelse onderwijsman geeft aan geen moment spijt te hebben gehad van
zijn stap naar de Heise basisschool. “Ookal is de periode op de Maria ter Heideschool van korte duur
geweest, ik heb hier met veel plezier mijn steentje bijgedragen aan de ontwikkelingen.” Vissers geeft
aan dat de periode in Mariaheide hem heeft verrijkt.
Paul Verrijdt neemt na de zomervakantie het stokje over van zijn voorganger. Hij zal zijn aandacht
gaan verdelen tussen Veghel en Mariaheide.
24 april 2013

Adriaan van der Linden schrijft boek: ‘Weet je nog van vroeger?’
VEGHEL – "Ik ben bang dat er straks dingen zijn die we helemaal niet meer weten en dat vind
ik jammer", vertelt Adriaan van der Linden (78) die
ruim dertig jaar in Mariaheide woond. Hij schreef
daarom het boek ‘Weet je nog van vroeger?’ "Het
gaat over de tijd dat ik jong was en hoe het was
om in Veghel op te groeien."
Een boerenzoon was Adriaan. Hij groeide op aan
Beukelaar, lang voordat het woonwijk de Bunders
werd. "We woonden aan een zandweg met diepe
karrensporen, waar je je fiets nog eerder moest
dragen dan dat je kon fietsen. Veertien kinderen, we
sliepen met zessen op één kamer, met drieën in één bed en we hadden geen waterleiding of
elektriciteit, maar ondanks dat voelden we ons toch hartstikke goed." Het zijn dan ook vooral mooie
herinneringen die Adriaan in zijn boek beschrijft en ook rijkelijk met foto’s zichtbaar maakt. "Het gaat
over het boeren, maar ook over hoe de bakker of de melkboer hun waren aan de man brachten, hoe
we vroeger speelden of hoe gezellig het was bij de Jonge Boerenstand."
Boerenknecht
Minder breed had Adriaan toen hij als 14-jarige moest gaan
werken als boerenknecht en ook bij die boer moest gaan
wonen. "Dat had ik beter niet kunnen doen. Mijn andere broers
gingen studeren om priester te worden, maar tegen de tijd dat
ze zover waren, stapten ze eruit en kregen een goede baan."
Ondanks allerlei landbouwdiploma’s is de Veghelaar ook geen
boer geworden. "Toen het er op aankwam, is de boerderij

Mariaheide.nl

23

verkocht aan mijn broer. Toen wilde ik emigreren, heb Engelse les gehaald en honderd gulden
aanbetaald voor de reis, maar toen kreeg ik verkering en ging het niet meer door. Diny wou niet mee.
We hebben toen wel gezocht naar een boerderij, maar waren te bang."
Adriaan ging wel werken bij zijn broer Toon in het loonbedrijf en schreef daar twee jaar geleden een
boek over. "Een jaar later begon het te kriebelen en nu wilde ik over Veghel schrijven. Over de
schillenboer die aardappelschillen en oud brood voor het vee ophaalde, over ‘de drie wegescheien’,
waar woonwagens stonden die door politieman Baardmans weggejaagd werden en veel meer van
zulke dingen die bewaard moeten blijven. Het boek is niet alleen voor ouderen maar ook voor de
jongeren. De jeugd is ook nieuwsgierig naar hoe het vroeger ging!"
‘Weet je nog van vroeger?’ kost 14,95 euro en is verkrijgbaar bij de boekhandel Schellen in Veghel, bij
D’n Bakker in Mariaheide, bij de schrijver zelf en op Ringoven 2a in Mariaheide. Zaterdag 27 april om
15.00 uur presenteert Adriaan zijn boek in De Hertoghof aan de Burgemeester Kuijperlaan in Veghel,
waar iedereen welkom is om aan de hand van foto’s met de schrijver
herinneringen op te halen aan Veghel.

27 april 2013

Vet Zat kampioen
Door Boerdonk met 2-0 te verslaan werd het zaterdagteam van SCMH, VETeranen ZATerdag,
afgelopen zaterdag kampioen in hun klasse.
Na de bloemenhulde volgde een rondrit met een heel groot uitgevallen platte wagen en uiteraard
mocht een balkonscene niet ontbreken.
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27 april 2013

C1 kampioen
Door een prima 5-1 overwinning op Mulo uit Mierlo Hout werd C1 afgelopen zaterdag overtuigend
kampioen in haar klasse.
Uiteraard werd het kampioenschap uitbundig gevierd met een zegetocht op de platte kar en de
onvermijdelijke balkonscene.

30 april 2013

Zeer geslaagde Koninginnedagviering Dobbelsteenplein
Onder een stralend zonnetje, gingen dinsdag na het
startsein 150 oranje ballonnen de lucht in voor de
ballonnenwedstrijd.

Na deze spectaculaire opening begonnen 80
kinderen aan de sportieve zeskamp waarin diverse
luchtkussenattracties centraal stonden. Jong en oud
konden zo genieten van een geslaagde
Koninginnedag op het Dobbelsteenplein in
Mariaheide.
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5 mei 2013

B2 kampioen
Door een denderende 12 - 0 overwinning werd B2 zaterdag in eigen huis kampioen. Na
veteranenteam Vet Zat en C1 nu dus de derde SCMH kampioen die gehuldigd kon worden. Een
succesvol seizoen dus voor de voetbalclub.

9 t/m 11 mei 2013

'Jungle' een superkamp van Kv SCMH
Het was ook dit jaar weer een super kamp!
Met redelijk goed weer en heel veel zin
vertrokken we donderdagochtend om negen
uur vanaf het sportpark naar onze Jungle in
Nistelrode. Op de kampeerboerderij
aangekomen gingen alle meiden hun hangmat
in orde maken. Na het voorstellen van alle
leiding begonnen we met de eerste activiteit,
het versieren van onze Jungle. Er werden
mooie dieren maskers en verrekijkers
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; een spectaculair fotospel waar iedereen enthousiast over was. Er waren
hele leuke, grappige en creatieve foto’s gemaakt.
Mariaheide.nl
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Ook dit jaar konden natuurlijk de pannenkoeken niet ontbreken. Er waren weer hele lekkere
pannenkoeken gebakken. Alle pannenkoekenbakkers super bedankt, we hebben er heerlijk
van gesmuld. In het bijzonder onze pannenkoekenbakker Sara!
Het avondprogramma was gevuld met een Ja/Nee spel waarbij we niet alle kinderen op het
verkeerde been konden zetten, een pyjamaparty voor de kleinste en het nachtspel voor de
oudste. De oudste moesten zoveel mogelijk dierengeluiden proberen te vinden in de
donkere jungle, maar ze werden soms in de war gebracht door een papagaai…..
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 door onze
B1. Zij waren zelf de vossen en wij moesten
ze vinden en tikken. Dit was nog niet zo
makkelijk want onze B’s hebben een erg goede conditie! Maar het was een super leuk spel,
B’s bedankt voor het organiseren.
Na het middag eten werd er weer tijd
gemaakt voor het altijd leuke ‘Ren je
rot’. Verschillende meiden en leiding
moesten weer snoephappen, rebussen
oplossen, drop eten, rekensommen
uitrekenen enz. Hierna gingen we nog
even de jungle in voor Levend Cluedo,
dit was een groot succes. Daarna was
het tijd voor friet! Dat smaakte ook dit
jaar weer goed. 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. Deze keer
wel heel speciaal, zij waren helemaal gekleed op het thema ‘Jungle’. Ze kwamen ons
vertellen dat de ziekte Malaria was opgedoken, maar gelukkig hadden zij hier ook speciale
pilletjes voor bij zich zodat wij niet ziek zouden worden. Het was toch maar goed dat het
bestuur zo goed op let! Bestuur heel leuk dat jullie er waren, hopelijk hebben jullie net
zoveel genoten van de mooie stukjes als wij.
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Het was wel te zien dat alle meiden veel tijd in de dansen
hadden gestoken. De volumeknop ging hierna wat verder open
en er brak een feestje los. Janne v.d. Boogaard had haar gitaar
mee genomen naar de jungle, dit zorgde voor een hele muzikale
avond. Ze speelde vele nummers op haar gitaar en we zongen
met z’n alle de liedjes mee. Zo werd het een hele leuke en
gezellige avond!
Terwijl de kleinste lekker naar hun hangmat gingen, bereidden
de oudsten zich voor op een spannende spooktocht door de
jungle. Er was weer heel wat af gegild daar in de donkere jungle,
ze kwamen dan ook echte apen tegen. Gelukkig kwam iedereen
met een lach terug. En sloten we de dag af met een tevreden gevoel, het was geslaagd.
De volgende en laatste morgen waren de
meiden niet wakker te krijgen, dus
daarom hebben de meiden het ontbijt in
hun hangmat gekregen. Toen iedereen vol
zat kon niemand ontkomen aan het
opruimen van de hangmatten. 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,
helaas gooide het weer roet in het eten
en moesten we het toernooi stopzetten. Gelukkig hadden we in onze boomhut nog hele
leuke spellen zoals tafeltennis, tafelvoetbal en twister.
Hierdoor konden de meiden zich toch nog goed vermaken ondanks dat er veel regen viel.
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, namelijk Levend Kwartet. Hierna waren we klaar om de jungle te verlaten en
terug te fietsen naar Mariaheide. In Mariaheide werden we door enthousiaste ouders,
broertjes en zusjes opgewacht. Het was een super Junglekamp!
We willen alle mensen waarbij we lege flessen
op hebben gehaald bedanken, ook de Emte
Uden willen we nog bedanken, zij hebben ons
boodschappen gesponsord. Ook zeker niet te
vergeten zijn de pannenkoekenbakkers. Heel erg
bedankt allemaal.
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In het speciaal willen we Iris en Aniek bedanken voor al de jaren dat zij mee op kamp zijn
geweest. Het was dit jaar namelijk het laatste jaar dat ze mee gingen.
En meiden………… Tot volgend jaar!!
Groetjes de Kampcommissie
11 t/m 14 mei 2013

Hart van Mariaheide zweeft weer
Hij is terug op de kermis van Mariaheide, de zweefmolen! Decennialang was de zweefmolen de
bekendste attractie van de Heise kermis die gisteravond begon, maar een aantal jaren geleden
was \'de zweef\' verleden tijd, maar niet voorgoed verleden tijd dus!

De plek van de zweefmolen is wel een paar
meter opgeschoven, want hij staat nu op de
plek waar vroeger de stoplichten stonden,
maar sinds de A50 geopend is, mag de
kermis het complete hart van Mariaheide
vullen. Uiteraard draaien er tot en met
dinsdag nog veel meer attracties zoals de
autoscooter, de grijpkraantjes, draaiende
vliegtuigjes, eendjes vissen, de rups en de
Aquablasta. Voor het stillen van de lekkere
trek kunnen de kermisbezoekers terecht bij
de vis-, snoep- en frietkraam. Als extraatje
brengt clown Desalles dinsdag om 19.00 uur
een bezoekje aan het kermisterrein. Deze
vriendelijke clown maakt van ballonnen de leukste figuren. Maandag en dinsdag start de kermis ná
schooltijd, om 16. 00 uur.
25 mei 2013

Kv SCMH pupillen E1 Kampioen!!!
Op zaterdagmiddag 25 mei zijn de pupillen E1 van korfbalvereniging SCMH kampioen
geworden.Dames PROFICIAT!!!
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24-25-26 mei 2013

SCMH beleeft spetterend weekend met veel hoogtepunten
De feestavond op vrijdag was met ruim 300 feestvierders uit alle geledingen van het dorp de
eerste zeer geslaagde activiteit van dit weekend. In de fraai aangeklede feesttent op het
sportpark was het alleen maar gezelligheid wat de klok sloeg. De Nederlandstalige coverband
Staal met Glazen verzorgde met verve de muzikale zijde van deze avond. Voorman Dennis
Bakker, voor SCMH geen onbekende, gooide echt alles in de strijd om de gasten een
onvergetelijke avond te bezorgen. Met een donatie van € 200,00 van de band voor de
verbouwing, heeft hij er zelfs een toetje bovenop gedaan. Klasse! Tijdens de ‘rustpuntjes’ was
er de Party & Koos Discoshow die de voetjes van de vloer kreeg. Het was een prima aanvulling
op de band. Overigens heeft ook zij voor een ‘vriendenprijs’ opgetreden. Wederom, klasse! Zo
zie je maar, dat iedereen onze club een warm hart toedraagt.
De ‘aftrap’ van het feestelijke activiteitenweekend was daarmee in alle opzichten goed gegaan. Met
een goed gevoel gingen er nog twee dagen komen. De zaterdag was er voor de rust. Aanvankelijk
zou de Goederen- en Dienstenveiling dan plaatsvinden, maar deze was verschoven naar een later
tijdstip. Een genomen besluit, waarop uiteindelijk door iedereen zeer positief en begripvol is
gereageerd. Doordat eerst nog de veiling van de zondag naar de zaterdag was verschoven, werd de
BUITenSPEL-dag afgelast. Deze beslissing kon helaas niet meer teruggedraaid worden, zodat er
geen sportieve activiteiten plaatsvonden. Gezien de vele inspanningen met de voorbereidingen door
het veteranenzaterdagteam en het prachtige weer, was dit heel erg jammer. Nu was er deze dag
gelegenheid om gezellig wat te buurten onder het genot van een drankje. ’s Avonds was de
mogelijkheid om de finale van de Champions League in de tent te volgen. Een kleine 30 man maakte
hiervan gebruik.
Zondag was een dag met enige leuke programmaonderdelen. Onder de muzikale noten van Variozo
werd men welkom geheten voor de buffet-brunch. Vanaf 11:00 uur schoven ca. 120 personen aan
voor deze brunch (de dames van kv SCMH 1 en 2 hadden later op de dag een na-brunch in de
kantine). De organiserende dames van de korfbalclub hadden een heerlijk buffet geregeld. Na het
welkomstwoordje van de voorzitter, maakte Willeke een ‘rondje’ langs de diverse stands, alwaar men
onbeperkt kon (laten) opscheppen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt en na anderhalf uur was men
nagenoeg ‘los’. Tijdens de brunch verzorgde Ellen Schepens enige optredens, wat zeer in de
(muzikale) smaak viel. Een extra toetje was de veiling van een prachtige taart in de vorm van een
voetbalveld, compleet met belijning, goals en spelers, gemaakt door John van Boxmeer. Die had de
verschillende ingrediënten reeds ingeslagen, vóórdat bekend werd dat de veiling uitgesteld zou gaan
worden. Deze taart moest dus de deur uit! Veilingmeester Mark Leenders bespeelde de aanwezigen
handig en uiteindelijk verwisselde de taart voor € 50,00 van eigenaar.
‘Prominent’ Henri van Zeeland (voorzitter Dorpsraad) schonk de taart overigens aan de spelers en staf
van SCMH 1, wat later op de middag zou promoveren.
De aansluitende Gala-wedstrijd werd er eentje van een hoog en vermakelijk niveau. Het
prominententeam was een verzameling van toppers uit vroegere SCMH-jaren, bijzondere leden uit het
heden, aangevuld met enige mensen, die zich voor de Heise gemeenschap inzetten. De tegenstander
was een team van de Heikrikkels, wat qua leeftijd veel lager lag en qua loopvermogen véél hoger. Dit
hadden de coaches van de Prominenten ook gezien en hun advies was dan ook: “laat je niet gek
maken en laat ze maar lopen, als je ze niet kunt houden…” Deze ‘tip’ werd goed opgevolgd en de
Heikrikkels stonden met de rust op een 4-1 voorsprong. De ‘lopers’ zaten bij de Carnavalsclub, maar
het ‘voetbal’ bij de prominenten. De combinaties tussen Ben van den Berg, Jos Hurkmans en Bard
van den Boogaard waren een genot om naar te kijken. Het bestuurlijke niveau zat bij aanvang van de
wedstrijd in de defensie. ‘Mister’ SCMH en oud-secretaris Peter Verkuijlen vormde samen met de oudvoorzitters Theo Raijmakers en Jan van Burgsteden en huidig voorzitter Bert van den Broek (de derde
met de initialen BvdB!!) een (minder) solide achterhoede, met daarachter oud-bestuurslid Will Kemps
op doel. Invaller Hans van Asseldonk speelde als rechtsback of ie nooit anders gedaan had: rustig,
soepel en met veel inzet. Het middenveld met Ben en Jos, bestond verder uit boem-boem Mart van
Goor en kilometer-vreter bloemenman Ruud van Schie. Voorin had Bard clubicoon Patrick van der
Burgt aan zijn zijde. Met zijn techniek en balvastheid uit zijn SCMH 1-periode verstuurde hij menig
pass op een presenteerblaadje naar zijn medespelers. Andere ‘wissels’ Wim Frits Slies van Lieshout
(geeft de ballen nóg steeds allemaal buitenkant voet), Ron van de Laar (maakt bijna van zijn eigen
acties de foto’s) en Henri van Zeeland (kopt de meest onmogelijke ballen… de verkeerde kant uit!)
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stonden gereed om de moegestreden prominenten te vervangen. In de tweede helft bleef het 0-0,
daar het Heikrikkels-leider Pieter van den Berg (mét carnavalsmuts… sorry, -steek) niet meer lukte
zijn spelers de juiste richting te geven. Pieter was in vroegere tijden jarenlang leider bij SCMH en was
vandaag helemaal in zijn element. De uitblinkers aan de zijde van de Carnavalsvierders waren
overigens Peter van Berlo (niet af te stoppen) en Mark van Dinther, die achterin alle gaatjes dichtlaste.
Na twee keer ongeveer 25 minuten, stuurde scheids Hans van Kleef met zijn laatste fluitsignaal de
spelers naar de douche en de derde helft! Een leuke wedstrijd, die bij andere evenementen best nog
eens herhaald mag worden.
Tijdens deze wedstrijd was er nog een loterij, waarbij men het aantal ballen in de PSV-promotiewagen
kon raden. De winnaar mocht één weekend over een cabrio (eveneens aanwezig op ons sportpark)
beschikken, welke daarvoor door ASV beschikbaar was gesteld. Het aantal was 94 en na loting ging
de prijs naar Ferry van Steenbergen uit Heeswijk-Dinther (maat van SCMH-trainer Mayk van Driel).
Met deze loterij had het zondagveteranenteam een mooie bijdrage voor de verbouwing geleverd.
De spelers van het vaandelteam waren inmiddels aan de warming up begonnen, want voor hen stond
de, op papier, pittige promotiewedstrijd tegen Ollandia op het programma. De winnaar zou
promoveren naar de 4e klasse. Het was een van de weinige wedstrijden in de regio, waardoor velen
de weg naar Mariaheide zochten. Ruim 700 mensen waren toeschouwer bij deze spannende pot,
waardoor er deze middag ca. 1000 mensen op ons sportpark waren geweest. Een absoluut
clubrecord! SCMH liet er geen gras over groeien en stuurde Ollandia met een eclatante 6-2 nederlaag
terug naar ‘hun’ dorpsfeest.
Gerechtigheid had gezegevierd en, nadat de taart van Henri zijn beste tijd had gehad, ging het dak
eraf! Velen bleven ‘hangen’ om het feest mee te vieren en de sfeer was fantastisch. Helaas zijn er dan
toch enkele (volwassen) jongens, die menen te moeten roken in de tent, ondanks dat er een
rookverbod geldt.
Om 22:00 uur kwam er dan toch een einde aan deze prachtige dag, waarvan iedereen (behalve de
mensen uit Olland) heeft genoten. Het SCMH-bestuur dankt dan ook alle medewerkers en vrijwilligers,
die dit weekend mede hebben mogelijk gemaakt. Vooraf, tijdens en ná de dagen. Het ‘werk’ moet
allemaal gebeuren en gelukkig zijn er mensen die daar graag aan meewerken. Heel, heel veel dank
daarvoor! Ook dank aan de diverse sponsors, die op een of andere manier hun steentje hebben
bijgedragen in de vorm van een financiële bijdrage dan wel in de vorm van goederen. Hier komen we
later nog op terug.
Als laatste is onze voorzitter nog zoekende… naar zijn stem!
27 mei 2013

Banieren bij de kerk onthuld
Op maandagavond onthulde ontwerper Hans van Hoof,
samen met zijn zoontje Skip en Moos de banieren die
voortaan de vlaggenmast bij de kerk zullen opfleuren.Enige
tijd geleden nodigde de dorpsraad de bewoners van Mariaheide
uit om ontwerpen voor een vlag in te dienen. Hans van Hoof
ontwierp geen vlag, maar een banier. "Een schot in de roos."
aldus waarnemend dorpsraad voorzitter Henri van Zeeland. En
inderdaad, het banier met daarop een afbeelding van Maria en de
tekst: Mariaheide, heden, verleden en toekomst is een aanwinst
voor het Heise straatbeeld. Hans ontwierp nog twee andere
banieren met daarop de vroegere Heise schaapsherders en
eentje met een afbeelding van Hell's Highway. De laatste zal in
september, ten tijde van de bevrijding van Mariaheide, zijn plek
aan de vlaggenmast vinden en de eerste kan bij andere
gelegenheden worden gebruikt. De banieren werden vervaardigd
door GF producties uit Veghel.
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29 mei 2013

Dammen, darten en dippen voor de school
Hapjes van heel gezond tot lekker vet, plantjes
voor de sier en om op te eten, zwemmen in het
geld, blik gooien, darten, dippen in
kruidenmengsels, verzoeknummers bij de
discotheek, prijsschieten op krulstaarten, het kon
woensdag allemaal tijdens de kraampjesmarkt
van de Maria ter Heide school. De school zette de
talenten van de kinderen in om wat extra centjes
binnen te halen voor de school
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30 mei 2013

Traumahelikopter biedt hulp in Mariaheide
Mariaheide – De traumahelikopter werd
vanavond even na 21 uur opgeroepen voor
hulpverlening aan de Steenovenstraat te
Mariaheide. Het traumateam, wat als eerste ter
plaatse was, verleende assistentie aan het
ambulancepersoneel. Na enige tijd op het
bewuste adres binnen te zijn geweest, vertrok
de ambulance naar het ziekenhuis, tezamen
met een vrouw en een kindje.
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1 juni 2013

Winnaar ballonwedstrijd
Het oranjecomitee, feliciteert de winnaar van de ballonwedstrijd van koninginnedag
Thomas Driessen 7 jaar
Zijn ballon kwam in Kirchlinteln, Duitsland terrecht.
Thomas was blij met zijn prijs, want hij had nog nooit
eerder iets met een ballonwedstrijd gewonnen.

2 juni 2013

Heise Jeu de Boules Kampioenschappen 2013
Met 60 teams werd dit jaar het 12e Heise Jeu de
Boule kampioenschappen gehouden. En deze keer
zonder regen en volop zon!
Nadat Jan op zeer inspirerende wijze de dag
opende, werd er gestart met de voorrondes.
Dit jaar werd er gespeeld op het hoofdveld van
SCMH en dat bleek een uitstekende zet te zijn: een
goed zicht vanaf het terras en een betere
ondergrond om te gooien.
Nadat de deelnemers voorzien waren van enkele
hapjes, stokbrood met Franse kaas of met paté,
werd om 13.00 gestart met de eindrondes.
Na diverse spannende wedstrijden waren om 16.00 uur de finalisten bekend en speelden zij in een
zinderende finale om de eindoverwinning.
De uitslagen waren als volgt.

Poule A:
1e plaats én Hei’s Kampioen 2013:
William vd Velden en Toine vd
Boogaart.
2e plaats Wouter vd Tillaart en Hans vd
Broek.
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Poule B:
1e plaats Harold vd Burgt en Patrick vd
Burgt.
2e plaats Rob Rauh en Bea van Delst.

Poule C:
1e plaats Willem Donkers en
Erik Kanters.
2e plaats Rieky Raaymakers
en Jan vd Laar.

De organisatie wil SCMH én het kantine personeel wederom hartelijk bedanken voor het mede
mogelijk maken van deze mooie dag!
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12 juni 2013

Marieke van der Velden in Altijd Wat van de NCRV
Een portret van fotografe Marieke van der Velden was gisteren te
zien in Altijd Wat van de NCRV. In haar fotoserie ‘A Monday in
Kabul’ portretteert zij gewone Afghanen op hun lievelingsplek in
Kabul. Rijdend in hun auto, zittend in het park of tijdens de
vrijdagse picknick.
Kijk hier voor de tv-reportage van Marieke

22 juni 2012

Rock Am Ringoven geslaagd muziekfeest
De tent stond er zaterdag niet voor niets op de Wij, want het regende af en toe behoorlijk
tijdens Rock Am Ringoven. Maar niemand die niet wilde werd nat, al konden velen de
verleiding niet weerstaan om voor bij het podium uit hun bol te gaan. Ach een paar druppels
voel je dan niet.
Het programma begon al vroeg in de
avond met Mandy van den Berg en haar
muzikale vrienden, DJ Cody en Janne
van den Boogaard. De rockbands Five
Lane Highway, Wolfpack, Buckle Up,
FMP en Fatburger stuwden het festival op
naar een waar rockfeest. De
presentatrices Angela en Chany waren
om op te vreten, als je tenminste van
Duitse rockchicks houdt.
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22 juni 2013

Plaquette voor linde op Ringoven
Wethouder Annemieke van de Ven en Geert Jansen, lid van bijenvereniging St. Ambrosius, onthulden
zondagmorgen de plaquette bij de linde aan de Ringoven in Mariaheide.
De linde staat al meer dan vijf jaar op die plek, maar het plaatsen van de plaquette was er nog nooit
van gekomen. In november 2007 schonk de Veghelse bijenvereniging Ambrosius ter gelegenheid van
haar honderdjarig bestaan aan elk Veghels kerkdorp een linde. Indertijd is voor de lindeboom gekozen
omdat die in de lente een mooi aanzicht geeft vanwege de vele bloesems. Deze bloesems leveren
ook nog eens veel nectar, die de bijen tot honing verwerken. Voorzitter van de bijenvereniging Ad van
der Heijden gaf aan dat het goed gaat met de lindes die vijf jaar geleden zijn geplant. "Eentje is
inmiddels op een andere plek gezet, maar ze leven gelukkig allemaal nog."
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5 juli 2013

Pannaveld in aanleg
Deze week is men begonnen met de aanleg van het lang verwachte pannaveld op het
sportpark.
In 2011 heeft de SJeM in samenwerking met de dorpsraad een subsidie binnengehaald van ruim €
20.000,- Deze subsidie was toegekend door streek impuls Peel en Maas voor verbetering van de
leefbaarheid in de dorpen.
Doel was een pannaveld voor de jeugd in
Mariaheide. Dit wilde de werkgroep realiseren op
“de WIJ”. Dit bleek niet mogelijk te zijn. Daarna is in
overleg met de gemeente en SCMH naar de
mogelijkheden gekeken om dit op het sportpark te
realiseren.
Door de positieve medewerking van zeer veel
mensen is dit gelukt en nu is men aangevangen met
de realisatie. Het pannaveld komt op het verharde
veld te liggen.
Tevens wordt er een nieuwe fietsenstalling
gemaakt. Als alles volgens planning verloopt zal de jeugd hier over een paar weken gebruik van
kunnen maken en is Mariaheide weer een mooi speelveldje rijker.
11 juli 2013

De Krekel kiest voor duurzame energie
MARIAHEIDE - Op de tennishal van Tennispark de Krekel in Mariaheide zijn in juni 402
zonnepanelen geplaatst. Hiermee is De Krekel voorloper van sportverenigingen met duurzame
energie.
Bij de bouw van de tennishal was al gekozen voor LED-verlichting en nu zijn de zonnepanelen
operationeel. Autarco is de leverancier van de zonnepanelen. Een merk dat in Shanghai is opgezet
door een jonge en ambitieuze inwoner uit Erp, Roel van den Berg.
Autarco is wereldwijd actief en is de eerste
leverancier van complete zonnestroominstallaties
onder één merk, met één garantie en met een
unieke wisselstroomopbrengstgarantie.
Van den Heuvel elektrotechniek/Technitrexx
heeft de zonnepanelen geplaatst.
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25-07-2013

Nachtopvang Mariaheide lijkt van de baan
MARIAHEIDE - Buurtbewoners weten het zo goed als zeker: er komt in Mariaheide geen
nachtopvang voor zwerfjongeren uit de regio. Omwonenden halen opgelucht adem: het plan
was van meet af aan omstreden.
Initiatiefnemer Erik Callaars is, ondanks
eerdere afspraken, niet bereikbaar om dat
bericht te bevestigen of te ontkrachten.
Desondanks wijst alles erop dat de
nachtopvang niet doorgaat.
Wethouder Jan van Burgsteden laat 'BD en
route' donderdag weten dat de aanvraag voor de
nachtopvang is vervallen wegens het
verstrijken van de termijn om aanvullende
stukken aan te leveren bij de gemeente. Alice
Baart, van de kringloopwinkel die ruimte zou
verhuren aan de nachtopvang, weet ook zeker dat het plan van de baan is. "Het is ze niet
gelukt om dingen goed te regelen."
25-07-2013

Kringloopwinkel blijft in Mariaheide
MARIAHEIDE - Het huurcontract dat de kringloop in Mariaheide heeft voor het oude
Heijzoo-pand aan de Pastoor van Haarenstraat loopt over een jaar af. Eigenaresse Alice Baart
beraadt zich over de toekomst.
Het pand geeft nu al problemen. Zo is de
bovenverdieping onbruikbaar omdat het
volgens Baart te veel geld kost om die
brandveilig te maken. Wat er na volgend jaar
gebeurt? "Niemand kan in de toekomst kijken.
Laat ik zeggen: de kringloop is in Mariaheide
en blijft er." Waar precies is de vraag.
Volgens bezoekers aan 'BD en route' overweegt
de eigenaar van het pand, Paul Raymakers,
oude plannen voor appartementen op die plek
weer uit de mottenballen te halen. Hijzelf: "Dat
moet de toekomst uitwijzen. Ligt er ook aan of de gemeente mee wil werken."

26-07-2013

Bankje bij speelveldje Steenovenstraat – Heiakkerstraat
Vandaag is er een extra bankje geplaatst op het speelveldje op de hoek Steenovenstraat/
Heiakkerstraat/Eikenwal.
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Dit bankje was nog over van de opgeheven Jeu de
Boulebaan op Driehuizen. Het eerste bankje is in
november reeds geplaatst tegen over het
hertenkamp bij Theo Hoevenaars. Naar aanleiding
van de vraag van de dorpsraad waar beheofte was
aan nog een bankje is deze plaatst als voorstel naar
voren gekomen.
Na overleg met de gemeente en de goedkeuring is
dit bankje vandaag geplaatst.

27-07-2013

Boomvalkjes geringd bij Tonnie Kemps
Zaterdagochtend klom de klimmer in een populier
vlakbij het huis van Tonnie Kemps om de
Boomvalkjes uit hun nest te halen en in een fietstas
af te laten zakken naar de grond.
Daar werden ze geringd, gewogen, gemeten,
bewonderd en uitgebreid gefotografeerd. Een paar
gelukkigen zoals Luuk en Jonne mochten met de
kleintjes poseren voordat ze weer retour de boom in
gingen.
De jonkies kregen een aluminium ring van het
ringstation en een wat grotere zwarte ring met witte
letters met daarop bijvoorbeeld J4. Aan de kleuren
(zwart met wit) kan je van een afstand zien dat deze Boomvalkjes in Brabant geboren zijn.
Elke provincie heeft zijn eigen kleuren. Hopelijk worden de ringen nog eens afgelezen en weten we
hoe het deze jongen vergaan is. De Boomvalkjes vonden het allemaal prima en ondergingen het
avontuur gelaten
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31 juli 2013

Er leiden veel wegen naar Rome

MARIAHEIDE – Hij had bijna alle uitdagingen op wandelgebied in Nederland wel gehad toen hij
in 2007 besloot om naar Santiago de Compostella in Spanje te lopen. Maar ook dat stilde zijn
wandelhonger niet. In april van dit jaar begon hij aan zijn volgende avontuur, te voet naar
Rome. Stadskrant Veghel ging 'in gesprek met' Louis Janssen (70) uit Mariaheide.
Drie maanden, 2374 kilometer en een flinke
baard verder is hij weer terug in Nederland. “Ik
heb geen minuut spijt gehad”, zegt de Heise
wandelaar met een grijns op zijn gezicht. "Mijn
vrouw wilde helaas niet mee, de tocht was te
zwaar voor haar en ze wilde niet zo lang weg
van de kinderen en kleinkinderen. Samen
liepen we op 14 april naar Maastricht. Daar
scheidden onze wegen weer. Ik liep gemiddeld
30 kilometer per dag, en dat elke dag zonder
een dag rust. Uiteindelijk heb ik 2.374
kilometer gelopen, 14 kilometer minder dan de
GPS aangaf. Ik doe het overigens niet voor het geloof maar voor de sport, natuur en gebouwen. Het is
verrassend mooi dat ieder plaatsje haar eigen historie en rituelen heeft.”
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5-9 augustus 2013

Bouwdorp: Hout in Afrika
Maandag tot en met vrijdag vindt de jaarlijkse Kindervakantieweek plaats op de WIJ. Het thema
van dit jaar is ‘Hout in Afrika’.
Bij het thema Afrika waren vele activiteiten te verzinnen en daar is dan ook voor gekozen. De kinderen
kunnen onder andere op zoek naar ‘schatten’ in de enorme zandhopen van de Sahara,
zandsculpturen maken en natuurlijk hutten bouwen.
Er doen dit jaar 134 kinderen mee en ook zijn er weer vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen
steken. Er zijn zowel ouders als junioren die meehelpen. Bijna alle kinderen uit het dorp doen mee,
iedereen kent iedereen en bovendien is het een happening in het dorp.

5 augustus 2013

'De overnachting is het leukste'
MARIAHEIDE – De negentiende editie van de Kindervakantieweek in Mariaheide is vanmorgen
van start gegaan op De WIJ, met het thema 'Afrika'. "Voor de 134 kinderen wordt dit een week
vol lol, spelletjes en veel hutten bouwen natuurlijk", vertelt voorzitter Ron Janssen.

De dag begon zoals gewoonlijk met het bouwen van hutten. Veel van de hutten zijn nu al bijna af. De
kinderen hebben nog drie dagen om hun hut helemaal klaar te maken voor de overnachting van
donderdagnacht. Voor de meeste kinderen is dit dan ook echt een feest. Er mag tot laat opgebleven
worden, er is muziek, kampvuur en nog veel meer.
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Mandy Donkers (10) en Elle Moorsel (11)
zitten in het zonnetje te kletsen. “Wij zijn niet
zo handig met de hamer, dus we kijken
vooral”, vertelt Mandy. “We kunnen niet
wachten tot de hut af is om erin te slapen,
want dat is het leukste. We hopen dat het
niet gaat onweren.” Maar er wordt niet alleen
getimmerd op het terrein. Kinderen kunnen
zich laten schminken bij een schminkbus of
een stoere tatoeage laten zetten. Speciaal
voor de meiden is er een nagelstudio en een
kapsalonnetje. Voorzitter Ron Janssen is weer
erg blij met het enthousiasme van de kinderen en natuurlijk ook de vrijwilligers. "We hopen alleen
nog dat het lekker weer blijft, want dan hebben we weer een geslaagde editie."
8 augustus 2013

Bouwdorp Mariaheide in de ban van Shakazulu
MARIAHEIDE – ‘Not good!’, roept Shakazulu, ‘Not good!’. De koning van Afrika is niet zo blij.
Désirée, Véronique en Annie kijken geschrokken. De koning van Afrika, Shakazulu, eist een
volgende test. Zo begint de vierde en laatste dag van de kindervakantieweek in Mariaheide.

Elke dag wordt het bouwdorp in Mariaheide geopend met een toneelstuk. Het verhaal gaat over de
zussen Désirée en Véronique en stiefzusje
Annie. De drie zijn ontvoerd en zijn in Afrika bij
koning Shakazulu beland. Donderdagochtend
beseft de koning dat hij de dames het beste
kan testen voordat hij er eentje tot zijn vrouw
kroont. De dames zien in de koning ook wel
een potentiële echtgenoot. “Misschien is hij
wel veel rijker dan die boerenpummels uit de
Hei”, zegt Véronique. De dames mogen laten
zien wat ze kunnen, de Shakazulu-dans gaat ze
niet zo goed af, houthakken blijkt ook niet
helemaal hun ding en water dragen op het
hoofd? Nee hoor, uiteindelijk ligt er meer water op
de grond dan dat er nog in het bakje zit. Alleen
Annie lukt het een paar stappen te zetten. “Jij
boerentrien”, roepen de stiefzussen jaloers. Maar
het is toch niet naar de zin voor koning Shakazulu.
“Vanavond mogen jullie lekker in een heel warm
bad”, belooft hij. Als dat maar goed gaat..
De hutjes zijn woensdagavond allemaal ingepakt
met plastic, klaar voor de overnachting van
vanavond. Maar eerst is er nog een programma
met spelletjes en twee spannende luchtkussens.
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24 augustus 2013

Verkeersbord doormidden bij ongeval A50
Bij een botsing op de snelweg A50 ter hoogte van de
afslag Driehuis is een
verkeersbord doormidden geknakt. Twee auto\'s
botsten op elkaar waarna ook een
ANWB-bord naast de weg werd geraakt. Het is niet
bekend of er personen gewond
zijn geraakt.

24 augustus 2013

Korfbaltoernooi zeer geslaagd
Maar liefst 77 teams kwamen afgelopen zaterdag naar sportpark Spoorzicht om tegen elkaar te
korfballen in diverse klassen. Zoals vanouds werd het een gezellig en sportief toernooi. Tijdens de
prijsuitreiking gooide het weer roet in het eten zodat voorzitter Jos v.d. Tillaar haast moest maken om
geen nat pak te krijgen.
De organisatie kan terug kijken op een zeer geslaagd evenement.
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26 augustus 2013

Brand in het krekelbos
De brandweer van Uden heeft maandagavond korte tijd haar handen vol gehad aan een brand
in het bosje achter tennispark De Krekel in Mariaheide.
Rond half zes kreeg de brandweer de melding van de buitenbrand aan de Pastoor van Haarenstraat.
Omdat het bosje lastig te bereiken was, werd het sein middelbrand gegeven. Hierdoor arriveerden er
meerdere brandweerwagens voor de waterbevoorrading. Een flink stuk bos brandde af. Het vuur is
waarschijnlijk anagestoken. Er werden meerdere brandhaarden gevonden.
er de toestand van de kabouters is geen bericht ontvangen
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01 september 2013

Elja van Doorn Reserver kampioen van Nederland

Hubertusruitertjes Mariaheide:
Elja van Doorn is, met haar pony Marieton's Vivaldi,
afgelopen weekend in Ermelo op de Nederlanse
Kampioenschappen, "Reserver-Kampioen van
Nederland" geworden in de klasse C-Z1/Z2,
Op 11 Augustus j.l. werden ze eerder ook al
uitgeroepen tot "Brabantse Kampioen", in de klasse
C-Z1
Geweldige prestatie's van deze succesvolle
combinatie!

03 september 2013

Wandelroutenetwerk in Mariaheide
Vorige week is Mariaheide gezamenlijk met o.a. Veghel en de overige kerkdorpen opgenomen in het
wandelroutenetwerk van de provincie Noord Brabant.
Het wandelroutenetwerk is een netwerk van mooie
bewegwijzerde wandelpaden, uitgestippeld over
de provincie. Ieder knooppunt van wandelpaden
heeft een nummer. Door van het ene knooppunt
naar het volgende te lopen, creëer je jouw eigen
wandelroute. Op elk knooppunt kun je kiezen uit
minimaal twee richtingen. De route naar het
volgende knooppunt staat aangegeven op de
geelgroene stickers of paaltjes met pijlen langs het
pad. Je kunt de route in beide richtingen lopen.
15 september 2013

Nieuwbouw Maria ter Heide

Gemeente investeert fors in huisvesting
De gemeente Veghel is van plan de komende jaren 5,7 miljoen euro in vervangende nieuwbouw voor
basisscholen Maria ter Heide (Mariaheide) en de Vijfmaster inclusief gymvoorziening (Veghel-Zuid) te
investeren. Dat staat in een voorstel dat het college van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad voorlegt. Voor het college is kwalitatief goed onderwijs van groot belang en een goede
huisvesting levert daar een belangrijke bijdrage aan. Voor beide scholen is vervangende nieuwbouw
de beste oplossing.
In 2011 is een onderzoek uitgevoerd, waar de noodzaak voor de vervangende nieuwbouw van beide
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scholen vast is komen te staan. In 2013 is een voorbereidingsonderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden om de vervangende nieuwbouw te realiseren.
Maria ter Heide
Ook voor Maria ter Heide is vervangende nieuwbouw als beste optie uit de bus gekomen. Met de
nieuwbouw van de basisschool in Mariaheide (naar verwachting gereed in augustus 2015) ontstaat
zowel onderwijskundig als ruimtelijk meerwaarde. De maatschappelijke voorzieningen in het dorp
worden geclusterd door de positionering van de
school in de directe omgeving van het
gemeenschapshuis D’n Brak en de combinatie met
de peuterspeelzaalvoorziening in het dorp.
Aan het onderzoek dat vooraf is gegaan aan dit
voorstel werkten naast de gemeente Veghel en het
schoolbestuur ook de peuterspeelzaal, de
dorpsraad en de Stichting Buurtschappen
Mariaheide mee.
De investering in de nieuwe basisschool Maria ter
Heide bedraagt bijna 2 miljoen euro. “Veel geld”, erkent verantwoordelijk wethouder Caroline van den
Elsen. “Maar met deze voorziening steekt het college, net als het schoolbestuur, in op het
levensvatbaar houden van de school in het dorp, ondanks de teruglopende leerlingenaantallen.”
Kwalitatief goed onderwijs
Wethouder Van den Elsen benadrukt dat de huisvesting van scholen in de eerste plaats moet leiden
tot kwalitatief goed onderwijs. “Daar zijn we als gemeente samen met het schoolbestuur
verantwoordelijk voor. En als we bovendien in staat zijn om kansen van samenwerking en slimme
combinaties te benutten, ontstaan toekomstbestendige voorzieningen waar we ook maatschappelijk
gezien nog lang plezier van kunnen hebben.”
29 september 2013

John van de Heuvel Heise kampioen biljarten Libre
Mariaheide: Na een zeer spanende finale tussen John van de Heuvel en Rien van Helvoort is
afgelopen zondag John van de Heuvel de Heise biljart kampioen Libre. Hij zal Mariaheide
vertegenwoordigen tijdens de supercup.
In de B-klasse werd Ties van Os
kampioen en in de C-klasse Jasper van
Boxmeer.

Poule A:
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1e John Van de Heuvel

3e Martien Jansen

2e Rien van Helvoort

4e Ad Verbossen

Poule B:

1e Ties van Os

Mariaheide.nl

2e Martien van de Wijst

50

3e Harrie Dobbelsteen

4e Martien Heesakkers

Poule C:

1e Jasper van Boxmeer

2e Hans Vissers

3e Henri van Zeeland

4e Harrie van de Berg
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2 oktober 2013

Bokito naar WK hondensport
MARIAHEIDE – Ad Vissers en zijn Duitse herder Bokito hebben zich gekwalificeerd voor het
wereldkampioenschap hondensport. Samen
met vier andere deelnemers vertegenwoordigt
hij Nederland in het Amerikaanse Philadelphia,
waar het WK dit jaar van woensdag 16 tot en
met zondag 20 oktober plaats vindt.

7 oktober 2013

Avondje Voetbal International

Op maandag 7 oktober was het dan zover! Samen met 11 vrienden mocht ik naar Voetbal
International. Kerverse papa Ruud vd Sanden had mij opgegeven en vorige week werd ik gebeld met
de vraag of ik als Kantineheld naar Vi wilde. Hier kon ik natuurlijk geen nee
op zeggen.
Na een tochtje sightseeing Hilversum, hadden we dan eindelijk het Media
Park gevonden. De studio vinden ging makkelijker. Ik werd meteen apart
genomen en mocht een kijkje nemen in de studio. Ziet er toch een stuk
kleiner uit dan op televisie! Daarna mocht ik me weer bij de rest voegen en
moesten we wachten tot we werden geroepen voor de eerste opnames.

Een kwartiertje later gingen we dan eindelijk
met z’n allen naar de studio. Na ff snel
gepoederd te zijn, moesten we voor de
camera met een big smile de studio binnen
wandelen, op naar de bar en de stamtafel. Ik
maakte kennis met de beeldschone barvrouw
Escha en kreeg kort instructies. Vervolgens
meteen aan het werk. Pilsjes tappen voor
iedereen, want er moest geproost worden.
Dit mochten ze nog een keer overdoen, maar
toen was het goed. Ze maakten een paar
shots van mij en daarna ging de filmploeg
verder met shots maken van Wilfred Genee,
Johan Derksen, René vd Gijp en de gast van deze avond Hans Kraaij Jr.

Mariaheide.nl

52

We hadden toen een kwartier de studio voor ons
alleen, maar we keken zo onze ogen uit dat we hier
geen ‘misbruik’ van hebben gemaakt en braaf een
pilsje hebben gedronken. Om 20.15 uur kwamen ook
de andere gasten binnen. Iedereen had snel een
plaatsje en daarna werd ik weer aan het werk gezet.
De mensen hadden dorst! Snel een paar minuten
tappen en toen kon de uitzending beginnen. Het was
natuurlijk weer dezelfde slappe klets als altijd, maar
leuk om dat eens in het echt te zien. Bij mij begonnen
de zenuwen ondertussen steeds erger te worden,
want het kon ieder moment mijn beurt zijn.
Na ruim een half uur was het dan eindelijk zover. Mijn filmpje werd gestart en ik ging er maar eens
goed voor staan. Wilfred Genee stelde me daarna een paar vragen, waar ik voor mijn gevoel goed
antwoord op kon geven. Er kwam tenminste meer uit dan alleen ja en nee zoals sommige
voorgangers gepresteerd hadden. En na one minute of fame namen René vd Gijp het gesprek al weer
over. Jammer, maar ik was tenminste niet in de maling genomen.
Daarna ging de uitzending verder zoals
iedere andere uitzending. In de pauzes moest
ik als barman weer voor het bier zorgen voor
alle gasten, zo’n 80 in getal. Dus in die paar
minuten had ik hard te werken. Zeker ook
omdat mijn vrienden aardig dorst hadden.
Zoveel zelfs dat ik nog een reprimande kreeg
om niet meer door te tappen, maar dat mocht
de pret niet drukken.
Om 22 uur zat de uitzending er weer op. We
moesten ons haasten om buiten te komen,
want de uitzending van het darten begon meteen daarna. Een foto met het gezelschap aan tafel zat er
hierdoor helaas niet in. Maar ik moet zeggen dat het een heel leuke ervaring was en ik er ondanks de
zenuwen enorm van heb genoten! Ook leuk zijn de vele reacties die ik heb ontvangen. Volgens mij
heeft heel de Hei (en omstreken) voor de televisie gezeten.
19 oktober 2013

Grafitti-artist versiert Heise skatebaan
MARIAHEIDE - Een skatebaan is natuurlijk pas
een skatebaan als er ook grafitti op zit en dus
nodigde SjeM4Teens vrijdag de Udense grafittikunstenaar Jeroen Hoogaars uit om de \'ramps\'
op De Wij te verfraaien met zijn spuitbussen.
Een klus die Jeroen prima klaarde, zo vond de
Heise jeugd.
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24 oktober 2013

Grando keukens Van der Wijst en Van Sleeuwen hoveniers steken selectie
SCMH in het nieuw.
De selectie van SCMH is de komende seizoenen
weer voorzien van nieuwe shirts, broeken, sokken,
tassen en trainingspakken.
Grando keukens Van der Wijst was de afgelopen
jaren al de sponsor van het vaandelteam. Het bedrijf
gelegen in Uden en gespecialiseerd in
kwaliteitskeukens met een advies op maat heeft een
sterke band met Mariaheide. Directeur/eigenaar Ivo
van der Wijst woont namelijk met zijn gezin in
Mariaheide, daarnaast voetballen zijn zonen bij de
jeugd van SCMH.
Van Sleeuwen hoveniers is wel een echt Mariahei’s bedrijf. Dit hoveniers bedrijf wat zich onderscheid
door bijzonder originele tuin ontwerpen, zal zich de komende jaren ook aan SCMH binden. Ook de
twee zonen van Andre van Sleeuwen (eigenaar) voetballen bij de jeugd van SCMH.
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25-26 oktober 2013

Sing Swing in uitverkochte concertzaal
MARIAHEIDE - Sing Swing Mariaheide, oftewel de Heise proms en alles was uit de kast gehaald om
een verrassend en gevarieerd muzikaal spektakel op de planken te brengen van een tot concerthal
omgetoverde gymzaal.

De Krikkelbloasers aangevuld met een combo lieten blijken een
strakke big band te vormen die als een stevig fundament diende
voor diverse solisten als Prins Jurgen en Lucy van Dinther, die
over sterke zenuwen bleken te bezitten.
Ellen Schepens praatte de boel aan elkaar terwijl ze eigenlijk in
bijvoorbeeld Volkel een beroemde zangeres is. Maar Heis
zangtalent bleek er nog voldoende in alle delen van het dorp te
zijn en Sing Swing Mariaheide werd een topavond. Morgen is er
weer een uitvoering, maar ook deze is met 250 bezette stoelen
een uitverkocht huis.
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27-10-2013

Voetballer gewond bij SCMH in Mariaheide
MARIAHEIDE - De ambulance werd
zondagochtend rond 10.30 uur opgeroepen
voor een voetballer die gewond raakte na een
val bij voetbalclub SCMH in Mariaheide. De
brandweer van Uden werd opgeroepen om
een afgesloten toegangspoort door te
knippen. Eenmaal ter plaatse had de
beheerder de poort al open gemaakt. De
voetballer is per ambulance naar het
ziekenhuis gebracht.
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6 november 2013

Contractverlenging Mayk van Driel bij vv SCMH
Het bestuur van SCMH en trainer Mayk van Driel zijn overeen gekomen, dat Mayk ook in
seizoen 2014-2015 aan het roer zal staan bij de hoofdmacht van de vereniging.
De trainer uit Heeswijk begint dan aan zijn derde seizoen bij de Heise voetbalvereniging.
Beide partijen hebben een goed gevoel bij
een contractverlenging. De samenwerking
en het wederzijdse vertrouwen is goed en
het bestuur verwacht dat Mayk nog veel
kan bijdragen aan een succesvol nieuw
seizoen. Mayk, op zijn beurt, ziet nog
potentie in de spelersgroep, wat voor hem
reden was om zich voor nóg een seizoen
aan SCMH te verbinden.
Vorig seizoen promoveerde SCMH met
Van Driel van de vijfde klasse naar de
vierde klasse. Op dit moment staat de club
op een zevende plaats.
16 november 2013

Veertig jaar nieuws uit Mariaheide ingeplakt
“Daar heb je geen erg in, dat er in zo’n klein dorp zoveel gebeurt”, vertelt Tonnie Hoevenaars (75)
uit Mariaheide. Ze bladert door één van haar plakboeken vol met krantenknipsels over
Mariaheide. Grote artikelen, foto’s, kleine blokjes tekst, verslagen van SCMH, alles ging erin. Het
resulteerde in een dikke 26 albums met bijna veertig jaar nieuws uit Mariaheide.
Of het 1974 of 1975 is geweest, dat kan ze zich niet meer herinneren maar het moet in die tijd
geweest zijn. Hoevenaars weet het nog goed: “Er stond iets over Mariaheide in de krant, dat
gebeurde in die tijd niet zo vaak. Toen dacht ik, ik zal het eens uitknippen, anders wordt het
weggegooid en dat is ook zonde.” Bij het
tweede of derde bericht ging ze het in een
plakboek plakken, leuk voor later. “Al was
het maar een klein blokje, ik knipte álles uit!
Zodoende is het een hele verzameling
geworden." Toen in 2006 de honderdste
verjaardag van Mariaheide gevierd werd
onder het motto ‘laat zien wat je kunt, laat
zien wat je hebt’, dacht de Heise dat ze daar,
op aandringen van haar man, wel iets aan
kon dragen. Gewapend met haar 22 boeken
vol krantenknipsels, kreeg ze veel bekijks.
“Iedereen kwam vragen of ie erin stond”,
vertelt ze lachend. Komende dinsdag vertelt Tonnie Hoevenaars om 09.30 uur over haar
knipselmappen in het Onderonsje in d’n Brak in Mariaheide.
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17 november 2013

Giro 555
In de klas van groep 5 was er besproken wat er in de Filipijnen gebeurd
was.
Samen hadden Syl, Guusje en Marijntje het idee om ook iets te moeten
doen voor de Filipijnen.
Ze hebben zelf cakjes en chocolaatjes gebakken en langs de deur
verkocht.
Samen hebben ze € 23,27 opgehaald. Dit bedrag zal op giro 555 gestort
worden.

24 november 2013

Pauselijke onderscheiding voor Tonnie Kemps
Tonnie was maar liefst 72 jaar lid van het gemengd
koor en werd daarom tijdens het Ceciliafeest
onderscheiden met de pauselijke onderscheiding '
Pro ecclesia et pontifice' .
" Ik heb altijd met veel plezier gezongen en wilde
geen repetitie overslaan. Ik heb helemaal geen
onderscheiding verdiend." merkte Tonnie
bescheiden. Uit de ovatie en het spontane ' lang
zal ze leven' bleek dat de aanwezigen het
helemaal niet met haar eens zijn.
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17 december 2013

Jan van Burgsteden blijft boegbeeld DDB
Jan van Burgsteden blijft ook de komende gemeenteraadsverkiezing het boegbeeld van DDB. De
wethouder uit Mariaheide voert de lijst van de dorpenpartij aan. Hij wordt op plek twee gevolgd door
huidig wethouder Caroline van den Elsen.
De ledenvergadering stemde maandagavond in met de kieslijst. Wern van
Asseldonk, die onlangs de raadszetel overnam van Marc Nouwen, staat op
plek drie. Huidig fractievoorzitter Cor van der Aa is niet bij de eerste vijftien
kandidaten terug te vinden. Christ van Eerdt en Nico van Hoof (plek 11)
geven hun raadsperiode geen vervolg. De eerste Veghelse kandidaat is het
huidige raadslid Abdulkadir Evlek op plaats vier. Pascal Timmers uit
Boerdonk is ook een nieuw gezicht en staat op de vijfde plaats. Verder
worden de eerste tien kandidaten gevormd door Maurice van den Ende
(Keldonk), Marja van der Heijden (Zijtaart), Marie-José van de Graaf

(Mariaheide), Paul Cuppen (Erp) en Geert van de Ven (Eerde).

18 december 2012

Kinderen Maria ter Heide verrassen bewoners van Haarenstate

Woensdagochtend hebben alle kinderen van de Maria
ter Heide school geknutseld voor de bewoners van
Van Haarenstaete. Voor alle bewoners werd een
kerstkaart, een kerststukje en een kerstlichtje
gemaakt. Donderdagmiddag hebben een aantal
kinderen deze attenties persoonlijk overhandigd.
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24 december 2013

Dan maar zelf een boompje geplant
De gemeente Veghel heeft besloten om dit jaar geen
kerstbomen in de dorpskernen te plaatsen. "Heel
jammer.", vindt Leo de Wit en hij besloot om zelf het
heft in handen te nemen en een mini kerstboompje
te plaatsen op het Dobbelsteenplein. En zo werd het
toch nog gezellig.

27-28 december 2013

D'n Brak in Mariaheide lacht om ellende in crisistijd

Van niets iets maken. Dat was het thema van de zevende Heise Conference die vrijdagavond
in D'n Brak in Mariaheide gehouden werd.
Het uitverkochte gemeenschapshuis zag hoe Bernie en Willem Raaijmakers overtuigend hun
optreden vol spraakverwarring en dubbelzinnigheden neerzetten. Met eenvoudige middelen
zetten zij een programma neer dat kon rekenen op veel lachsalvo's uit de zaal.
Sidekicks René van de Burgt en Mark van de Biggelaar zorgden voor bijpassende beelden en
geluid. De presentatie was in handen van Joost Helsen. De band Quatz verzorgde de muzikale
aankleding. Zaterdagavond is de tweede voorstelling. Deze is eveneens uitverkocht.
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Bekendmaking opbrengst dienstenveiling Heise conference
Tijdens de dienstenveiling t.b.v. de viering van het 107-jarig bestaan van Mariaheide is afgelopen
vrijdag en zaterdag, tijdens de zevende Heise conference, een dienstenveiling gehouden.
De opbrengst van de verschillende kavels is als volgt:
Vrijdag:
Kavel 1 - gesigneerd shirt korfbalclub opbrengst € 5
Kavel 2 - ontbijt verzorgd door conference commissie opbrengst € 5
Kavel 3 - grote knuffel opbrengst € 2
Kavel 4 - negatief reisadvies opbrengst € 0.20
Kavel 5 - een mini opbrengst € 3
Kavel 6 - middag spoorzoeken op de Hintel opbrengst € 0.20
Kavel 7 - balkonscene opbrengst € 3
Kavel 8 - vogelhuisje in elkaar timmeren opbrengst € 4.75
Kavel 9 - bekant een kuub kachelhout opbrengst € 1
Zaterdag
Kavel 1 - gesigneerd shirt korfbalclub opbrengst € 5
Kavel 2 - ontbijt verzorgd door conference commissie opbrengst € 2.50
Kavel 3 - grote knuffel opbrengst € 0.50
Kavel 4 - negatief reisadvies opbrengst € 0.40
Kavel 5 - een mini opbrengst € 10
Kavel 6 - middag spoorzoeken op de Hintel opbrengst € 0.30
Kavel 7 - balkonscene opbrengst € 4.50
Kavel 8 - vogelhuisje in elkaar timmeren opbrengst € 0.75
Kavel 9 - bekant een kuub kachelhout opbrengst € 0.40
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De totale opbrengst komt hiermee op het prachtige bedrag van € 49.20.
De conference commissie had niet durven dromen dat de dienstenveiling zo\'n enorm bedrag op zou
leveren en gaat enthousiast aan de slag met de organisatie van de viering van het 107-jarig bestaan
van Mariaheide, op een nog nader te bepalen datum in 2014, als het niet zo koud is.
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