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1 januari 2014 

 
Heise onderscheiding voor Maria van Asseldonk 

 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in D'n Brak is 
bekend geworden dat Maria van Asseldonk de 
Heise onderscheiding voor 2013 heeft 
gekregen. Muziek speelt een enorm grote rol 
in het leven van Maria (55), die overigens zeer 
bescheiden is en reageerde met de voor haar 
typerende opmerking: "Alleen kan ik niets, 
vrijwilligerswerk doe je samen". Zij is al meer 
dan 30 jaar het boegbeeld van het jeugd- en 
jongerenkoor Spirit, staat Bonte Avond 
artiesten met raad en daad terzijde en was 
één van de drijvende krachten achter het 
onlangs gehouden muziekspektakel Sing 
Swing. Daarnaast is Maria actief als 

jeugdleidster bij SCMH en gaat ze als kok mee op pupillenkamp.  

 

 
1 januari 2014  

 

Stichting Buurtschappen wordt Stichting Dorpshuis Mariaheide  
 
Door een enigzins verwarrende aankondiging in de 
Heise krant waren sommigen er bang voor dat de 
naam van gemeenschapshuis D'n Brak zou gaan 
veranderen, een vrees die gelukkig niet 
bewaarheid is.  
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting 
Buurtschappen maakte voorzitter Joost Helsen 
bekend dat de Stichting voortaan door het leven 
gaat als Stichting Dorpshuis Mariaheide, aangezien 
'de vlag de lading niet meer dekte'.  
 

 
7 januari 2014  

Driebanden kampioen Mariaheide open 
bekend.  

 
Tijdens het kerst/nieuwjaars driebanden toernooi 
wist Jan Heerkens de titel op te eisen in een zeer 
spannende finale. Een zeer geslaagd toernooi met 
64 deelnemers waarin Ad Verbruggen met een serie 
van 8 en een partijgemiddelde boven 2,0 een 
opvallende prestatie leverde. Tijdens het buffet was 
er iedereen over eens dat het een geslaagd toernooi 
was en voor herhaling vatbaar.  
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11 januari 2014  

Van Asseldonk Groente & Fruit nieuwe sponsor van Junioren A1!  
 
Zaterdag 11 januari hebben de dames van het juniorenteam van korfbalvereniging SCMH prachtige 
nieuwe trainingspakken ontvangen uit handen van sponsor van Asseldonk Groente & Fruit. Dankzij 
deze sponsor treden onze junioren voortaan elke zaterdag in een mooi en sportief trainingspak de 
tegenstanders professioneel tegemoet.  
 
Wij danken van Asseldonk Groente & Fruit van harte voor deze sponsoring, de meiden zijn er kei blij 
mee!!  

 
 

 
18 januari 2014  

Frietpan in de fik in schuurtje in Mariaheide  
 

MARIAHEIDE - De brandweer werd zaterdagavond rond 18.00 uur uur opgeroepen voor een 
brandende frietpan in een schuurtje aan de Pastoor Sandersstraat in Mariaheide. De brandweer kon 

de brand snel blussen. De schuur heeft veel 
roetschade opgelopen. Mariaheide.nl 3  
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22 januari 2014  

Heise fotografe in race voor Zilveren Camera  
 

MARIAHEIDE – De in Mariaheide geboren fotografe Marieke van 
der Velden is genomineerd voor de Zilveren Camera in de serie 
Buitenland. Onder het thema ‘A Monday in Kabul’ portretteerde 
Van der Velden bewoners op hun favoriete plek in hun stad, die 
normaliter vooral in het nieuws is vanwege oorlog en terrorisme.  
 
Marieke van der Velden (1974) fotografeert in opdracht van 
commeriële partners, maar ook voor onder meer het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, de nationale politie, het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Unicef en HP de Tijd. In 2011 won Van 
der Velden de derde prijs bij de Zilveren Camera met haar serie 
‘Swimming Pools’. Een jaar later won ze de PANL-award voor 
haar serie ‘Bagdad Today’. Ze was in 2007 ook één van de twaalf 
deelnemer aan de Joop Swart Masterclass van de World Press 
Photo.  

De uitreiking van de Zilveren Camera is op 26 januari en geldt als één van de meest toonaangevende 

prijzen binnen de Nederlandse fotojournalistiek.  

 
23 januari 2014  

Oma vertelt  
 
Amy,bijna vier jaar, huppelt de ruime gang van Kinderopvang ’t Klavertje in 
Mariaheide heen en weer. Ze wacht op Oma die zo meteen komt voorlezen 
voor al haar vriendjes en vriendinnetjes.  
  
Gisteren zijn de nationale voorleesdagen weer begonnen en dat zullen ze op ’t 
Klavertje weten. Lieke, pedagogisch medewerker van ’t Klavertje vertelt dat er 
allerlei leesactiviteiten zijn georganiseerd. Zo mogen de kinderen hun favoriete 
boek van thuis meenemen om te laten zien aan al hun vriendjes. “Het is leuk 
om te zien hoe enthousiast de kinderen binnenkomen met een boek onder hun 
arm.” Aankomende dinsdag worden de voorleesdagen afgesloten met een 
bezoek aan het voorleesontbijt in de Bibliotheek. “We besteden altijd al veel 
aandacht aan lezen maar nu nog een beetje extra. Daar kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen!”  

Even later zitten er twaalf kinderen heel aandachtig te luisteren naar Oma Arno, die 

voorleest uit Amy’s lievelingsboek. Amy 

zit met rode wangen naast haar, 

helemaal trots!  
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28 januari 2014 

Heise wint Zilveren Camera 
 
MARIAHEIDE - De uit Mariaheide afkomstige Marieke van der Velden heeft in de categorie 
Buitenland - Serie de Zilveren Camera gewonnen.  

Van der Velden portretteerde voor haar serie ‘A Monday in Kabul’ bewoners van de stad Kabul op hun 

favoriete plek in hun stad. Marieke van der Velden (1974) fotografeert in opdracht van commeriële partners, 

maar ook voor onder meer het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de nationale politie, het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, Unicef en HP de Tijd. In 2011 won Van der Velden de derde prijs bij de Zilveren Camera 

met haar serie ‘Swimming Pools’. De stichting De Zilveren Camera heeft als taak de kwaliteit van de 

fotojournalistiek in Nederland te verhogen. Kijk voor de winnende foto\'s op www.zilverencamera.nl 
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1 februari 2014 

Bonte Middag betovert de Krikkelstal 

Tijdens een gezellige bonte middag Prins Jonne Nooijen en adjudant Daan van de Laar onthuld 

door de raad van elf. Hun motto is; 

 

Met dit stel, staat niemand buitenspel. 

 
 

Tijdens de bonte middag verzorgden alle groepen van de Maria ter Heide-school een prachtig 

optreden. 
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1 februari 2014 

Prins Floyd d’n Urste en Prinses Agnieszka 

Het nieuwe Prinsenpaar 2014 van het Heikrikkeldurrup 

In een bomvolle krikkelstal is zaterdagavond door de Tourclub Mariaheide ” Prins Floyd d’n Urste en 

Prinses Agnieszka onthuld als 46e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup.  

Dit jaar kwam de Tour de France door Mariaheide waar onze nieuwe kersverse prins aan mee deed. 

Bij de finish werd hij ontmaskerd, en daar kwam Floyd Dekkers tevoorschijn. 

Prins Floyd d’n Urste beter bekend als Floyd Dekkers (24) is geboren in Vorstenbosch. Floyd is een 

zoon van Peter en Marjon Dekkers, Floyd is werkzaam als vrachtwagenmonteur bij de BAS Groep in 

Veghel. Zijn hobby’s zijn, voetballen en voetbaltraining geven.  

Agnieszka (25) is geboren in Volkel en is een dochter van Tonny en Marysia Kuijpers.  

Zij werkt als pedagogisch medewerkster bij Kinderdagverblijf Humpie Dumpie.  

Ook Agnieszka is veel op het voetbalveld te vinden bij RKSV Volkel, waar zij bij Dames 1 speelt. 

Daarnaast houdt ze heel erg van zingen en heeft een eigen band. 

Het adjudantenpaar voor het komende carnavalsseizoen is Gertjan en Sandra van Bergen. 

Hun motto voor de komende carnaval luid : ’Mè ons loopt ut gesmeerd’ !!! 

Eerder op de avond werd op gepaste wijze door vriendengroep “Tap 3” afscheid genomen van Prins 

Jurgen d’n Urste en Prinses Ank waarna zij als nieuw lid werden toegelaten tot de Hoge Raad. 
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04 februari 2014 

Vijfde AED voor Mariaheide 

Dankzij de inspanningen van de onlangs, te vroeg, overleden Henk Verstraten heeft Mariaheide 

haar vijfde AED. Deze hangt bij Jan van den Tillaart aan de Krekelshofstraat 34. 

Ook bij de bekostiging van de vorige drie Automatische Externe Defibrillatoren nam Verstraten het 

voortouw en heeft hierdoor gezorgd dat Mariaheide ‘hartveilig’ is. Verstraten was namens de EHBO-

vereniging in de eerste vijf jaar tevens contactpersoon, namens alle EHBO-verenigingen in de 

gemeente Veghel, verbonden aan de Stichting Veghel HartSave.  

“De bevolking van Mariaheide en Veghel HartSave is hem dankbaar voor zijn nimmer aflatende inzet 

en betrokkenheid”, aldus Hart Save-voorzitter Klaas Haan.  

De nieuwe AED is gesponsord door De Gezondheidszorg Veghel, ’t Schakeltje, 

Ondernemersvereniging Mariaheide, Dorpsraad en EHBO-vereniging Mariaheide.  

De AED is door het Faciliteitenteam van Veghel HartSave geïnstalleerd bij de woning van Jan van den 

Tillaart aan de Krekelshofstraat 34. Hij is tevens contactpersoon voor Stichting Veghel HartSave. 

Het onderhoud van de AED, die bij de bakkerij aan het Dobbelsteenplein hangt, wordt de komende 

jaren gesponsord door de Firma Van Mensfoort. 
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6-7-8 februari 2014 

Bonte Avonden boordevol vrolijk vermaak! 

De Bonte Avonden in de Krikkelstal hebben weer drie dagen lang veel mensen vermaakt. Met 

Tonpraoter Hannes van Gummiegalluge, met rundje Mariaheide op de fiets, en horizontale acrobatiek 

die verticaal te zien was. Showgroep Return danste zijn best en Prinses Agnieszka bleek een dijk van 

een stem te hebben. 

Visueel hoogstandje was de horizontale acrobatiek die verticaal te zien was. Ook het decor, de grime, 

licht en geluid, het was allemaal prima bij de Heikrikkels en mte natuurlijk de grote vraag wie de 

Mystery Guest was die er als koning leeuw een showtje weggaf. 
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februari 2014 

MOMfest staat en klinkt als een huis 

MARIAHEIDE – MOMfest zoals Monsters of Mariaheide heeft weer een prima editie beleefd. De 
organisatie had alles goed voor elkaar en de vele bezoekers genoten van heel de dan nog stop 
rockmuziek op drie podia. 
 
'Van kuubkisten kun je alles maken', zongen ze afgelopen week, de vele vrijwilligers van Momfest. Ze 
hadden weer hard gewerkt en de grote frambozenhal was verbouwd tot een indoor festival met niet 
alleen meerdere podia, maar ook een camping. 
De vele campertjes op de parking doen al vermoeden dat er mensen niet meer naar huis rijden, maar 
een camping zoals een camping hoort te zijn, was binnen opgebouwd. Wie wou, kon er pingpongen, 
knutselen of karaokezingen. Toch, de meeste bezoekers kwamen voor de rockbands en anders voor 
de gezelligheid. 

Bezoekers die op het eind dachten, dat kan ik ook, mochten met een karaokeband het podium 
betreden. De politie spreekt van een ‘goed georganiseerd evenement zonder wanklank.’ Leuk is ook 
de tweet van Pascale over Momfest.’ Never seen more bearded good looking men in my life’. 
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februari 2014 

Heikrikkeldurp en Pieperland trappen de carnaval af. 

MARIAHEIDE - Op het sportpark van S.C.M.H. hebben 2 teams van respectievelijk Mariaheide 
en Volkel de aftrap verricht voor de komende carnaval. S.C.M.H. 3 (het team van Prins Floyd 
den urste) nam het op tegen Volkel Dames 1 (het team van prinses Agnieszka) 

Na een ‘aftastend’ begin waren het de mannen uit Heikrikkeldurp die de leiding namen en al snel 
uitliepen naar 3-0. De scheidsrechter, die de wedstrijd zeer goed aanvoelde, floot na 30 minuten voor 
het rustsignaal. Tijdens deze rustpauze, werden de spelers opgewarmd met een ijskoud drankje. 

Na dit hartversterkertje begon Volkel furieus aan de tweede helft. De trainer van SCMH wilde op safe 
spelen het hield prins Floyd derhalve aan de zijlijn. Het werd al snel 4-0. Dus reden voor de coach om 
zijne Koninklijke hoogheid weer binnen de lijnen te brengen. En met succes, tenminste voor prinses 
Agnieszka en haar team. Of het aan de thee in de rust lag, dat zullen we nooit weten, maar binnen de 
kortste keren was het gelijk: 4-4. Met nog enkele minuten te spelen drongen de Krikkels uit Mariaheide 
aan en onder aanvoering van de prins werd in de slotseconden van de wedstrijd de winnende treffer 
gescoord. Na deze enerverende wedstrijd maakten de spelers zich op voor de derde helft. 
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maart 2014 

Robin van Lanen onthuld als Prins van De Gekko’s 

In D'n Brouwer in Mariaheide is op zaterdagavond 1 maart rond de klok van 22.22 uur Prins 
Robin op spectaculaire wijze onthuld als de 2e prins van “C.V. De Gekko’s”, beter bekend als 
Robin van Lanen. 

 
Robin is 24 jaar en werkt als automonteur bij Suzuki garage Ad Verstegen in Uden, hij woont nog bij 
zijn ouders thuis op de ratelaar en heeft 1 jongere broer. Prins Robin is zeer regelmatig te vinden in de 
plaatselijke horeca in Mariaheide en houdt erg van een biertje, sigaretje, borreltje en baco’tje! Het 
motto van onze nieuwe prins is: 
NIET ZEVEREN MAAR ZUIPEN 
Op maandagmiddag 3 maart a.s. vanaf 16.00 uur kunt u Prins Robin en de volledige Gekko raad van 
zelf feliciteren tijdens de receptie, welke in het teken zal staan van de VERBROEDERING. 
De receptie vindt plaats bij café D’n Brouwer in Mariaheide, deze middag en avond zullen er verder 
nog spectaculaire activiteiten op het programma staan!!! 

FALAA…FALAA…FALAA…!!! 
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maart 2014 

Optocht Mariaheide 

Uitslag optocht Mariaheide 2014 

Individueel 
1. Carnaval bevalt prima Maarte en Bernie 
2. Bij Men Albert vd Broek 
3. Ik ben gestrikt Jeroen Slagers 
Groepen 
1. Kermis 2014 Alleman 
2. Het loopt gesmeerd, we kommen er niet uit 
3. De koekenbakkers 
Groepen Jeugd 
1. Mad science en de Donders 
Wagens 
1. Verliefd op 
2. Ski hut 
3. Heis Holland huis 
4. Gekko kasteel 
Publieksprijs: Kermis 2014 Alleman 
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maart 2014 

Balkonscene Angela, Christel en Cindy groot succes 

Onder het toeziend oog van de hele Heise conference Crew, de kinderen en uiteraard balkoneigenaar 
Joep van Helvoort verzilverden Angela, Christel en Cindy de balkonscene die zij bemachtigd hadden 
tijdens de Heise conference dienstenveiling. 

Een fantastische bokaal, champagne, bloemblaadjes en kussen van balkoneigenaar Joep vielen de 
dames ten deel. Met een heuse polonaise werd de balkonscene op een waardige manier afgesloten. 

Het bleef nog lang onrustig op de Ringoven. 

De conference commissie roept de kopers van de andere kavels welke nog niet zijn vervuld 
(balkonscene, ontbijt, spoorzoeken op de Hintel) op zich te melden bij een van de conference leden 
om afspraken te maken omtrent het verzilveren van hun kavel.  

 

Wanneer het grote dorpsfeest wat mogelijk is gemaakt door de opbrengsten van de dienstenveiling 
plaats vindt, laten we u via dit medium t.z.t. weten.  
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maart 2014 

Marie-José schenkt taart aan dorpsraad 

Op maandagavond 10 maart vond de 200e besloten dorpsraadvergadering plaats in D'n Brak. Een 
mooie gelegenheid om de dorpsraadleden te verblijden met een lekkere slagroomtaart vond ex-
dorpsraadsecretaris en huidig DDB lid Marie-José van de Graaf. 

De aanwezige dorpsraadleden lieten zich de taart bijzonder goed smaken en beloofden een stukje te 
bewaren voor de afwezige voorzitter Henri van Zeeland.  
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maart 2014 

Heise Biljart Kampioenschappen Bandstoten 2014 

Dit jaar hebben de heise biljartkampioenschappen bandstoten plaatsgevonden van dinsdag 11 maart 
tot en met zondag 16 maart.John van de Heuvel is als eerste geëindigd in de A-klasse en Harrie 
Fransman in de B-klasse. 

Uitslagen: A-klasse: 
 
1e John van den Heuvel 
2e Albert van de Aa 
3e Martien van de Wijst 
4e Mart van Goor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen: B-klasse: 
 
1e Harrie Fransman 
2e Ties van Os 
3e Harrie van de Berg 
4e Antoon van Hees 
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' maart 2014 

Dit is de beste schooldag ooit' 

“Ik doe geen jurk aan!”, zegt Siebe en ook Noud schudt zijn hoofd. Ze zijn met hun klas onderweg 
naar het museum voor religieuze kunst om met een ganzenveer te gaan schrijven. Toch trekken even 
later alle kinderen van groep 3-4 van de Maria ter Heide school met veel lol hun witte pij aan. “Net 
spoken”, maar heel vroom gaat de klas even later als echte monniken op weg naar de het 
schrijflokaal.  
 

 

De Wit beste aspergewinkel van Brabant 

MARIAHEIDE - De winkel van Marc en 
Sandra de Wit uit Mariaheide zijn door het 
Brabants Asperge Genootschap uitgeroepen 
tot beste aspergewinkel van Brabant. 

In 2013 zijn alle deelnemende winkels tijdens 
het aspergeseizoen minimaal tweemaal door 
'mystery clients' bezocht, en op verschillende 
criteria beoordeeld. Zo wordt er gekeken 
naar de kwaliteit van de asperges, de 
indeling van de winkel, klantvriendelijkheid, 
de verkoop van andere producten en de 
totale indruk van de winkel. 

Bij de Wit Asperges mogen ze deze titel een 
jaar lang voeren. Donderdag is het 
aspergeseizoen officieel geopend.   
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27 april 2014 

Geslaagde eerste editie Koningsdag 

Met een beetje zon, wat wolken maar gelukkig droog gingen na het startsein ongeveer 100 ballonnen 
de lucht in. 
Na deze spectaculaire opening begonnen 80 kinderen aan de sportieve zeskamp. 
Met uiteraard ook onze jaarlijkse fietstocht. 
Volop vertier en plezier op het dobbelsteenplein. 
Voor jong en oud een 
geslaagde eerste 

Koningsdag. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2014 

Heise kermis flitsend en overdonderd van start 

MARIAHEIDE - Voor het eerst ging vandaag de kermis in Mariaheide op vrijdagvan start. De 
jeugd vond het een prima idee en genoot van de vliegende bank, de vliegende oosterse 
sprookjesfiguren, de draaimolen en meer van dergelijke leuke attracties. 

 
De kermis op het Heise plein duurt nog tot en met maandag. Op de slotavond komt clown Desalles 
langs. In D'n Brouwer is heel het 
weekend veel muziek met ook 
live-bands. De start van de kermis 
was vrijdag meteen goed, maar het 
was ook letterlijk flitsend en 

overdonderend. Veel 
regen ook, maar morgen wordt het 
beter weer 
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mei 2014 

Fruitige zitjes voor Fabriek Magnifique 

MARIAHEIDE - De kinderen van de Maria ter Heide-school keken maandagmiddag verbaasd op 
toen ze hun meesters en juffen op het schoolplein zagen relaxen op allerlei zitjes. Ze waren ook 
fel gekleurd gekleed en toen gingen ze ook nog een stoelendans doen. 

 
 De actie was het startteken voor de kinderen om gezellige, fruitige zitelementen te ontwikkelen voor 
Fabriek Magnifique. "Twee jaar geleden had de Maria ter Heide school hele mooie poppen gemaakt 
voor het slokdarmfestival en die stonden opgesteld op het CHV terrein", vertelt juf Yvonne van 
Dreumel. "Voor kleine kinderen was die afstand vanaf het centrum erg ver om te lopen en onderweg 
waren er geen of weinig stoelen om even uit te rusten." Die stoelen komen er dus en de Heise 
kinderen zorgen dat die er straks gezellig uitzien. Ze worden fruitig versierd, vertelt Yvonne: "Omdat 
fruit gewoon lekker is!" 
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mei 2014 

Rock Am Ringoven was weer een feest 

MARIAHEIDE - De stemming zat er zaterdag prima in tijdens Rock Am Ringoven. Zo'n 500 
bezoekers genoten van de gezelligheid, de gekkigheid en natuurlijk de muziek met bands als 
Rattlesnake Shake, Noekje en de reünie van de Heikels. 

 
Voordat de bands gingen spelen, was er eerst een Heis feest rond het open podium 'Get in de Ring'. 
Ook kinderen beklommen het podium om te zingen en te grabbelen. Terwijl de zon lekker scheen, was 
het al snel gezellig en druk en toen het donker werd, was het volle bak aan de Ringoven in 
Mariaheide. De organisatie blikt tevreden terug, want Rock Am Ringoven was een groot muziekfeest 
zonder wanklank. "Volgend jaar weer!" (foto's Jerry Immers) 
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mei 2014 

Nieuwe Maria ter Heide school 

Gisteravond op de openbare dorpsraadsvergadering heeft Niels Peters van architectenbureau 
Bonnemayer een presentatie gegeven over de nieuwbouw van de Maria ter Heide school. 

Een impressie van de nieuwe school ziet u hier. 

 

Bij het aanvangen van schooljaar 2014-2015 zullen er noodlokalen worden geplaatst op het 

(parkeer)terrein voor de Brak en groep 1 en 2 verhuizen naar de Brak in een gedeelte van de 

peuterspeelzaal. Het vergunnings traject voor de bouw van de nieuwe school is reeds in gang gezet 

en de planning is dat medio november met de sloop begonnen kan worden. Als alles volgens planning 

verloopt zal schooljaar 2015-2016 dan kunnen starten in de nieuwbouw.  



Mariaheide.nl  24 
 

mei 2014 

Proludic gekozen als beste uit drie 

Maandagavond 26 mei begon de openbare dorpsraad vergadering extra vroeg i.v.m. drie presentaties 
die geven werden over de nieuwe inrichting van het speelveld aan de steenovenstraat. 

De dorpsraad had afgelopen week deze aankondiging al op de site aangegeven en ook flyers 
verspreid onder de basisschool leerlingen. Daarmee hadden ze gehoopt dat de gebruikers naar deze 
vergadering kwamen en daar hun keuze kenbaar zouden maken. 

Helaas was de opkomst van de kinderen maar zeer mager. Daardoor hadden de aanwezige ouderen 
en zware stem in de keuze. 

De presentaties werden gegeven door Ronald Booy van Eibe uit Zoetermeer, John van der Rijdt van 
Proludic uit Mill en Nathalie Wolters van Replay uit Beringe. 

De keuze van de aanwezige was in ruime meerderheid voor Proludic en daarmee hebben ze de 
uitvoering hiervan gekregen. Ze kunnen nu starten met de verdere uitwerking en voorbereidingen. 

Volgens planning zal dan in september van de nieuwe natuurspeeltuin gebruik gemaakt kunnen 
worden. 
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juni 2014 

13e Heise Jeu de Boule Kampioenschappen 

Op zondag 1 juni was het weer zover. Voor al weer de 13e keer werden de Heise Jeu de Boules 
Kampioenschappen gehouden. Dit jaar deden 66 koppels een gooi naar de prijzen.Graag wil de 
organisatie SCMH bedanken voor het beschikbaar stellen van de accommodatie en in het bijzonder 
het barpersoneel voor de goede zorgen!!! 

De prijswinnaars op deze mooie zonnige 
dag waren: 

A poule:  
 
1.Toinne vd Boogaard 
   William vd Velden  
 
2: Frank van 't Westeinde  
    Joop vd Tillaart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
B poule:  
 
 
1: Harold vd Burgt 
    Patrick vd Burgt 
 
 
2. Jan van Boxmeer  
    Riek van Boxmeer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C poule:  
 
 
1. Maikel van Rijbroek 
    Mark Donkers 
 
2. André van Sleeuwen 
    Antwan vd Wijst 
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juni 2014 

Gertjan van Bergen en Peter Daandels op Alpe d’Huez 

Veehouders en hun toeleveranciers uit heel Nederland zetten zich elke dag met hart en ziel in voor de 
zorg van hun dieren. Deze week laten ze die zorg voor één week over aan een ander. Dat geldt ook 
voor Gertjan van Bergen en Peter Daandels. Zij beklimmen dan, samen met nog bijna 200 
afgevaardigden uit de veehouderij, op één dag, maar liefst zes maal, de Alpe d’Huez. Hun doel is om 
samen zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te fietsen dat besteed wordt aan onderzoek tegen kanker. 
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juni 2014 

Samen 200 jaar 

Op 2 juni 2014 vierden Net van Zandvoort-Vissers en Dina Raaijmakers-Vissers beiden opgegroeid in 
Mariaheide het feit dat ze op die dag samen 200 jaar werden. 

Net is ruim 100 en Dina iets ouder dan 99. Net woont in Sint-Oedenrode en Dina in Mariaheide. 

De speciaal voor deze gelegenheid gemaakte taart liet zich goed smaken. 

Nog van harte gefeliciteerd !! 
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juni 2014 

Ren je rot op Maria ter Heide 

Bijna stipt om 10.30 uur klinkt woensdag het startschot voor de jaarlijkse Goed Doel-actie op de Maria 
ter Heide in Mariaheide; de sponsorloop voor het goede doel. 
 

 

Auto brandt volledig uit aan Goordonksedijk 

Op de Goordonksedijk brak zaterdagmorgen even voor 8 uur brand uit in een geparkeerde auto. Het 
voertuig stond al in lichterlaaie toen het vuur werd ontdekt. De Erpse brandweerlieden konden de auto 
niet meer redden en deze is geheel uitgebrand. Over de oorzaak van de brand kan nog niets met 
zekerheid worden gezegd. 
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Augustus 2014 

Bouwdorp Mariaheide zonnig van start. 

MARIAHEIDE – Terwijl voorzitter Jos van Hees de twintigste editie van het bouwdorp in Mariaheide 
opent, staan de kinderen maandagochtend al te dringen aan het hek om als eerste het veld op te 
kunnen rennen. Om de beste pallets te bemachtigen natuurlijk. En dat doen ze dan ook als Van Hees 
even later het startsein van ‘The Heistory’, het thema van dit jaar, geeft. 
 

 

Politie met sirene naar bouwdorp 

Het bouwdorp van de SJeM zit er weer op. Donderdag bleven de meeste kinderen slapen in hun 
zelfgebouwde hut en de volgende morgen was de energie een heel eindje op, maar wat was het 
weer een onvergetelijke week! 

Donderdagavond was er nog even spektakel, want de politie kwam met loeiende sirene naar het 
bouwdorp gereden, maar de boef die opgepakt werd, was een boef uit het toneelspel. Niet echt dus, 
maar wel echt waren de circuskunsten die enkele kinderen vertoonden en die ze in een middagje 
geleerd hadden! 

 
Augustus 2014 
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Augustus 2014 

Harrie van den Broek, 60 jaar Volkswagen rijder 

Vandaag werd Harrie van den Broek door Volkswagen in het zonnetje gezet in D'n Brak. Harrie was 
namelijk al 60 klant bij Volkswagen en hier wilde zij niet aan voorbij gaan. Speciaal voor dit heugelijke 
feit heeft hij een miniatuur van zijn allereerste Kever ontvangen, zo een met een 'brilletjes'. Ook werd 
Harrie een mooie bos bloemen overhandigd en kregen alle aanwezige van d'n Brak een lekker stukje 
taart. Dit laatste werd met applaus en een 'lang zal ie leven' ontvangen! 
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september 2014 

De bevrijders komen...Mariaheide is er klaar voor 
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' september 2014 

Dagen aan een stuk niks dan tanks, tanks, tanks' 

“Dagen aan een stuk niks dan tanks, tanks, tanks en dat vond ik als tienjarig manneke 
geweldige dingen. “ Jan van Boxmeer lacht. “Toen heb ik misschien het idee al gekregen en na 
70 jaar is het zo wijd.” 

 
Jan van Boxmeer is de timmerman van de houten tank die in Mariaheide bij de kerk staat opgesteld. 
Dat hij timmerman werd, was te verwachten. Zijn vader had een timmerwerkplaats precies op de 
grens van Uden en Veghel, tussen het Duits Lijntje en ‘de corridor’ in. Het verzet liet bij hun huis een 
trein ontsporen en nog spannender werd het, een paar dagen na de bevrijding, toen de Duitsers hun 
tanks achter het spoor parkeerden en een ordonnans met zijn passagier onder vuur namen. “Dat 
neerschieten van die militairen op de motor, dat zie ik nog steeds voor me”, vertelt Jan. “Ze kwamen 
van Uden af gereden en zijn daar ook begraven. Wij zijn toen de schuilkelder in gevlucht. Na een tijdje 
kwamen de Duitsers ons daar uithalen om te kijken of er ook Engelse of Amerikanen in zaten. Toen 
mochten we vluchten naar de Hoogstraat.” 
De Duitse doorbraak bij Duifhuis werd pas de volgende dag ongedaan gemaakt. “De Amerikanen 
kwamen van ‘de Graaf’ terug om de corridor vrij te maken”, weet Jan. “De voertuigen van de Duitsers 
stonden bij ons in de werkplaats verscholen en toen is ons huis beschoten en afgebrand.” 

Monument 
Het punt van de Duitse doorbraak is dus een plek met geschiedenis en Jan had gedacht dat het mooi 
was om daar een tank als monument te plaatsen. “Maar hoe kom je aan een tank? Na jaren dacht ik: 
ik kon er ook wel eens een van hout maken.” 
Het werd een tank op één vierde van de ware grootte en Jan was er een half jaar mee bezig. “Het is 
een beetje een mengelmoesje van een Amerikaanse en een Engelse tank, want ik kon van hout niet, 
wat ze met ijzer doen. Toch, de wielen en spatborden heb ik met buigtriplex kunnen maken. Maar op 
die plaats die ik bedoeld had, durf ik hem niet neer te zetten. Daar staat hij helemaal alleen. Hij is van 
hout en als ze hem aanstoken, vind je er niks meer van terug.” 
Voorlopig staat de weersbestendige tank bij de Heise kerk, als aandachttrekker voor het Heise 
oorlogsboek dat vandaag om 18.45 uur bij de tank wordt gepresenteerd. “Wat er daarna mee gebeurt, 
weet ik niet. Het liefst had ik hem eigenlijk op een rotonde staan, maar die hebben we in Mariaheide 
niet.” 
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september 2014 

Mariaheide verwelkomt bevrijders met boek 

MARIAHEIDE - Hell's Highway liep 70 jaar geleden door Mariaheide, maar de dagen voor dat de 
strijd losbarstte, werden in het dorp de tanks op weg naar Arnhem met vlaggen onthaald. 
Vanavond waren het een heleboel Andrew Sisters die onthaald werden, maar ook waren er 
twee veteranen van de 101st Airborne Division aanwezig om het eerste exemplaar van het boek 
'Klein in een wereldoorlog' in ontvangst te nemen. 

De Amerikaanse veteraan Raymond Nagell heeft een voorwoord in het Heise oorlogsboek 
geschreven, maar voor de makers van het boek was het helemaal geweldig dat hij naar Mariaheide 
was gekomen. Met een beetje hulp onthulde hij ook nog een speciaal bevrijdingsbanier bij de Heise 
kerk. 
Honderden dorpsgenoten waren uitgelopen en D'n Brak was even later afgeladen vol toen ook de 
inhoud van het boek werd gepresenteerd. Het is een prachtig stevig boek geworden dat voor 12,50 
euro te koop is op de volgende adressen: 

Boekhandel Bek in Veghel 
Boekhandel Schellen in Veghel 
Boekhandel van der Heijden in Uden 
D’n Brak tijdens openingsuren 
Den Bakker tijdens openingsuren 
Gerard van Asseldonk Ringoven 28 tel.364893 
Wilma van de Laar Struikhei 10 tel 06-10549038 
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september 2014 

Leerlingen maken eigen monument bij MIK 

Een stoomcursus Tweede Wereldoorlog kregen de leerlingen van groep 6/7 van de Maria ter Heide 

school in Mariaheide. Over het begin van de oorlog, de Jodenvervolg en de weg naar de bevrijding. 

Allemaal ter voorbereiding van de activiteiten rondom de herdenking van Operatie Market Garden. 

Vrijdagochtend maakten de scholieren hun eigen monument bij MIK Pieter Brueghel en bekeken ze 

de expositie van de leerlingen van het Zwijsen College. 
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september 2014 

Presentatie boek Klein in een Wereldoorlog was geweldig.  

Wat een geweldig succes was 

de herdenking van Market 

Garden in Mariaheide.  

Hoogtepunt was het bezoek 

van de Amerikaanse 

veteranen Ray Nagell en John 

Primerano, 92 en bijna 90 jaar 

oud. Ray Nagell had het 

voorwoord geschreven voor 

het boek Klein in een 

Wereldoorlog. Een verrassing 

was het voor de redactie dat 

hij ook daadwerkelijk 

aanwezig kon zijn bij de presentatie. 

 Nadat Theo Raijmakers iedereen welkom 

had geheten werd de nieuwe 

Bevrijdingsbanier door Ray Nagell samen 

met de voorzitter van de Dorpsraad Henri 

van Zeeland onthuld. Deze zal voortaan 

elk jaar in september worden gehesen.  

Vervolgens werd door Wilma van de Laar het eerste 

boek aan het publiek gepresenteerd en aangeboden 

door Karin van Boxtel aan Ray Nagell.  
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Ook burgemeester Ina 

Adema mocht een 

exemplaar in ontvangst 

nemen. Karin van Boxtel 

bedankte haar persoonlijk 

voor de financiële 

ondersteuning van de 

gemeente bij de tot 

standkoming van het boek. 

Honderden mensen hebben 

genoten van het programma 

bij de kerk en later in D’n 

Brak. Waaronder veel genodigden, die meegewerkt hadden aan het boek. Ook Ronald 

Mauer was uit Amsterdam gekomen om te zien hoe we het verhaal van zijn vader een plaats 

in het boek hebben gegeven. Zijn vader zat als gevangene in een goederentrein van Vught 

naar Duitsland.  

Er was veel publieke belangstelling, 

waaronder veel genodigden. Op 

bovenstaande foto vooraan 2 e van 

Links Ronald Mauer. Vooraan rechts 

burgemeester Ina Adema geflankeerd 

door de veteranen Ray Nagell en John 

Primerano. 

De Starsisters brachten het publiek 

helemaal in de juiste sfeer. Geweldig 

ook dat er legervoertuigen uit de oorlog 

waren gekomen om het plaatje 

Compleet te maken.  

 

De Krikkelbloazers vulden de stiltes op. En net 

als 70 jaar geleden deelden de bevrijders, 

deze keer geholpen door de Starsisters, vele 

repen chocolade uit.  

De echte Hershey-repen met een eigen Heis 

accent. En ook nu probeerden de kinderen er 

zoveel mogelijk te bemachtigen.  
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Drie leerlingen van de basisschool, Sietse, 

Maaike en Iris, lazen op voortreffelijke wijze 

alvast een paar teksten uit het boek voor. 

Omdat de eregasten nog bij een ander 

evenement werden verwacht, gingen we zonder 

hen maar wel met de Starsisters naar dorpshuis 

D’n Brak. Maar niet voordat vele van de 

Starsisters op de foto gingen met beide 

veteranen.  

D’n Brak stroomde om 20.00 

uur vol. Nadat de meesten met 

een kop koffie in de hand de 

prachtige foto’s in de hal 

bewonderd hadden, zocht men 

een plekje in de zaal. Voor 

sommigen bleef het zelfs een 

plek in de hal, zo druk werd 

het. In zijn presentatie vertelde 

Hans van Hoof hoe hij tot dit 

project gekomen was. Hij liet 

met een beamer alvast wat 

van het boek zien en voerde 

zo de spanning op. Hans legde 

uit dat hij al jaren met het idee 

rond liep. Nu Operatie Market Garden bijna 70 jaar geleden plaatsvond en in 2014 uitgebreid 

gevierd zou gaan worden, wist hij dat de tijd drong. Er zouden steeds minder getuigen zijn 

van de Tweede Wereldoorlog. Hij formeerde een werkgroep: Karin van Boxtel en Wilma van 

de Laar voor het schrijven, Gerard van Asseldonk voor onderzoek en archiefwerk. Hans zelf 

was natuurlijk van de afdeling opmaak en lay-out. En dat was een garantie voor een prachtig 

eindproduct.  

Op 12 december kwamen we 

voor het eerst bij elkaar. Precies 

9 maanden geleden. In die 

beperkte tijd moesten we 

tientallen interviews houden met 

Heise en oud-Heise mensen. 

Bezoeken brengen aan 

archieven tot Den Haag en 

Amsterdam aan toe. We gingen 

naar heemkundeverenigingen, 

musea en ‘oorlogsfanaten’. 

Mensen gingen voor ons op 

zoek naar foto’s in schoendozen 

en bij familieleden. Vooral de foto’s van onderduiker Herman du Maine bleken waardevol. 

Wilma van de Laar bedankte al die mensen, die ons meenamen in hun oorlogsbeleving. 

Soms kwamen emoties en verhalen naar boven, die jaren verzwegen waren. Wij hebben in 
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dit boek geprobeerd hun vertrouwen niet te beschamen, het verhaal zo zuiver mogelijk te 

vertellen. Het resultaat is een boek geworden met 120 pagina’s verhalen van gewone 

mensen in een ongewone tijd. En dat afgewisseld met informatie over oorlog en bevrijding. 

Mobilisatie, Operatie Market Garden, luchtgevechten, onderduikers. Ook Het Duits Lijntje en 

Het Tielemenneke zijn bijzondere hoofdstukken geworden.. Zeker zullen nu nog meer 

verhalen bij de mensen naar boven komen. Een dergelijk boek is natuurlijk nooit compleet. 

Maar wij als schrijvers zijn tevreden met dit herinneringsboek. Toch ook een soort 

oorlogsmonumentje.  

Historicus Frans Govers, expert in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en in het 

bijzonder de Operatie Market Garden, hield een interessante lezing. Voor veel toehoorders 

ging het belang van onze regio tijdens die laatste oorlogsdagen nu pas leven. Waar mislukte 

de opmars van de geallieerden, waardoor Noord-Nederland nog een half jaar bezet was?  

Aan Antoon de Groot, nu 92 jaar, werd na de 

presentatie officieel een boek overhandigd. Antoon 

ging op 22 september 1944 op zijn fiets de 

Engelsen waarschuwen, dat de Duitsers vanaf 

Duifhuis in aantocht waren. Een Engelse 

ordonnans werd op verkenning gestuurd. Hij kwam 

niet ver, hij werd door de Duitsers van zijn motor 

geschoten. Hij stierf enkele ogenblikken later in de 

armen van Antoon de Groot.  

Intussen was de temperatuur in de 

zaal aardig opgelopen en vonden we 

het tijd worden om het officiële deel af 

te sluiten. Gerard van Asseldonk had 

het laatste woord. Hij vroeg aandacht 

voor de foto-expositie met het thema 

‘oorlog en bevrijding’, door het Hei’s 

Archief weer perfect ingericht. Deze zal 

nog enkele maanden te bezichtigen 

zijn. Tijd ook om gezellig bij te praten. 

Heise en oudHeise mensen troffen 

elkaar en waren het er allemaal over 

eens dat we toch weer iets moois voor 

elkaar hadden in Mariaheide. Hierna 

was het boek voor iedereen te koop. Het 

boek is te koop voor €12,50 op de 

volgende adressen: Boekhandel Schellen 

Veghel en boekhandel Bek Veghel. 

Boekhandel van der Heijden Uden. D’n 

Bakker Mariaheide en dorpshuis D’n Brak 

Mariaheide. Verder bij Gerard van 

Asseldonk Ringoven 28 en bij Wilma van 

de Laar Struikhei 10.  
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september 2014 

Martien van Dooren Heise Kampioen biljarten Libre 

Afgelopen week hebben de Heise biljartkampioenschappen libre plaats gevonden in D'n Brak. Er is 

gespeeld in 3 poeles.  Vandaag 5 

oktober 2014 zijn de finales 

gespeeld en Martien v. Dooren is de 

kampioen van de A-poule. 

Kampioen in de B-poule is Andre 

v.d. Leest en in de C-poule Jeroen 

Hurkmans 

Poule A: 

1e Martien van Doorn 

2e Wim v.d. Tillaar 

3e Albere van Beeten 

4e Ad Verbossen 

 

 

 

 

Poule B: 

1e Andre v.d. Leest 

2e Harrie Berg 

3e Jo de Wit 

4e Harrie Fransman  

 

 

Poele C: 

1e Jeroen Hurkmans 

2e Dre van Heijst 

3e The van Berlo 

4e Jan Verhoeven  
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oktober 2014 

D1 speelt interland 

Het was vanmiddag druk op het sportpark. Veel ouders en andere belangstellenden hadden zich 
verzameld voor de eerste interland van SCMH D1. 

De meisjes onder 13 van Borussia Mönchengladbach (de club van Meggie vd Oever) waren naar 
Nederland afgereisd voor een sportief weekend. 

Dat de Duitse meisjes allemaal erg bedreven zijn in het voetbalspel, daar kwamen onze Ds al snel 
achter. 
Het mocht de pret niet drukken en beide teams maakten er een leuke en sportieve wedstrijd van die 
werd gewonnen door de meisjes, het werd uiteindelijk 5-0 voor Duitsland. 

D1 werd meteen uitgenodigd voor de return dus de dag kon niet meer stuk voor onze boys. 
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november 2014 

Sjem viert 20-jarig bestaan met vrijwilligers 

Afgelopen zaterdag, op 1 november was de feestavond van SJEM, i.v.m. het 20-jarig bestaan. 

 

Het succes van SJeM is voor het groot gedeelte te danken aan alle vrijwilligers. Zonder hun inzet zou 

de stichting geen 20 jaar bestaan hebben. Dit werd gevierd met de vrijwilligers van nu, en 

bestuursleden uit het verleden. Er was een heuse SJEM Pubquiz, waarbij de strijd steeds heviger 

werd. Na de quiz werd er nog flink nageborreld en gepraat. 
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oktober 2014 

Eerste echte Halloween Spooktocht was succes 

Op vrijdag 31 oktober had SJEM de eerste echte Halloween Spooktocht georganiseerd voor groep 5 

t/m 8. Het bleek een groot succes ! De vele deelnemers beleefden een ware ontdekkingstocht door 

Mariaheide in spooksferen. De uiteindelijke winnaars, de meiden van groep 5, bleken goed bestand te 

zijn tegen alle griezels onderweg !! 
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november 2014 

Kinderopvang 't Klavertje verwelkomt 100e kind 

100 Kleine Klavertjes! 
In april 2010 opende het kleinschalig kinderdagverblijf aan de Bolstweg haar deuren. Nu ruim vier jaar 
later verwelkomt ‘t Klavertje haar 100ste kind. Ter ere hiervan was er een klein feestje samen met “nr. 
100” Gies en zijn trotse ouders Martijn Brouwers en Nicole Brouwers-Kemps. 
 

 

SCMH A1 kampioen 

Door een overtuigende 5-2 overwinning op Boekel Sport wist A1 beslag te leggen op het felbegeerde 
kampioenschap. Met 19 punten uit 8 wedstrijden hebben de As een keurige competitie gespeeld. 

Uiteraard bleef het nog lang onrustig in de kantine. 
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december 2014 

Blauwe Piet in Mariaheide 

Een blauwe Piet in Mariaheide?! Voor heel even dan, want de blauwe lampen van de politieauto van 

agent Dirk schenen fel. Maar de pieten Phillipo en Jojo waren vooral ouderwets gezellig bezig daar op 

de Maria ter Heide-school. Ze hoefden ook geen zware zakken met kadootjes te sjouwen, want daar 

was meneer Paul die al zijn spierballen inzette en alle pakjes veilig vanuit het Pietenpakhuis naar de 

Heise school kon brengen. De schooldirecteur genoot ook zichtbaar van het ritje in de politieauto mét 

loeiende sirene!  
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december 2014 

Nieuwbouw basisschool Mariaheide opnieuw vertraagd 

De nieuwbouw van de Maria ter Heideschool is niet eind 2015, maar op zijn vroegst in het voorjaar 
van 2016 gereed. Het onderzoek naar de vleermuizen in de school is afgerond, nu wacht bouwer 
Altavilla Bouwmanagement op groen licht van de provincie. 

Een ecoloog onderzocht de aanwezigheid van de beschermde fladderaars in het huidige 
schoolgebouw. Dat wordt gesloopt en vervolgens wordt op dezelfde plek de nieuwe school gebouwd. 
Op basis van het onderzoek van de ecoloog plaatste Altavilla Bouwmanagement enkele 
vleermuizenkasten, waaronder eentje bij gemeenschapshuis Den Brak. 

De ontheffingsprocedure die loopt bij de provincie, duurt echter dermate lang dat de bouw opnieuw 
vertraagd wordt. Daardoor verhuizen de kinderen niet ná deze kerstvakantie naar de tijdelijke 
noodlokalen, maar pas in maart. „Dan verwachten wij uitsluitsel van de provincie en kunnen we 
beginnen met slopen", zegt Roland Simons van Altavilla Bouwmanagement. 
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december 2014 

Oliebollenactie Kv SCMH 

Oliebollenactie 
Het jaar 2014 is, mede dankzij Smul der\'s, heerlijk afgesloten voor de korfbalclub! 
Op 31 december zijn vele Heise inwoners naar het Dobbelsteenplein gekomen voor de overheerlijke 
oliebollen van Smul der\'s of een lekkere warme warme chocomel of glühwein van de korfbalclub. We 
kunnen wel zeggen dat het een groot succes was! Heb je de oliebollen deze keer gemist, treur dan 
niet, aan het einde van dit jaar staat de oliebollenkraam er weer. 
Hartelijk dank iedereen voor de medewerking!! 

 


