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1 januari 2016 

Thea Hermes - Smits ontvangt Heise onderscheiding 

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de Stichting Buurthuis Mariaheide ontving Thea 
Hermes uit handen van voorzitter Joost Helsen het felbegeerde Heise Heidetakje. 

Thea Hermes- Smits  kreeg de Heise onderscheiding vanwege een indrukwekkende lijst met 
vrijwilligersactiviteiten die ze in de loop der jaren heeft verricht: 

 Van 2001 tot 2013 bestuurslid van het kerkkoor en sinds 2015 weer toegetreden tot het bestuur van 
het kerkkoor 

 Laatste jaren in het Kerkbestuur gezeten en momenteel lid van de werkgroep ‘rond de toren’. 

 20 jaar vrijwilligster rode kruis afdeling Veghel , waarvan 10 jaar coördinator vrijwilliger en intake 
gesprekken gasten . 

 Gedurende 18 jaar gemiddeld 2 maal per jaar als vrijwilligster/verzorgster mee met de Henry Dunant , 
afdeling Brabant en Vlaanderen 

 6 jaar mee geweest als verzorgster met de Bedevaart van Den Bosch naar Lourdes 

 Als echtgenote van oud prins Henk heeft zij veel bijgedragen aan de diverse activiteiten van de 
carnavalsvereniging. 

 In het verleden zitting gehad in het bestuur van de gitaarclub. 
Voor het eerst in de geschiedenis werd van tevoren bekend gemaakt wie de onderscheiding zou 
krijgen wat het voor de gedecoreerde mogelijk maakte om een dankwoordje voor te bereiden. 

Thea had hier dankbaar gebruik van gemaakt en kwam met een erg leuke en gevatte speech waarin 
ze haarfamilieleden nog even op een leuke manier op de hak nam. 

 

  

http://www.mariaheide.nl/
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1 januari 2016 

SCMH huldigt jubilarissen 

Tijdens een zeer gezellige en goedbezochte Nieuwjaarsreceptie heeft SCMH negen leden gehuldigd, 
die in 2015 25 jaar lid van de vereniging waren. Voorafgaande aan de huldiging hield de voorzitter van 
SCMH een kort woordje. 

Bert van den Broek wenste namens het bestuur de aanwezigen alle goeds voor 2016, veel 
gezondheid en geluk. Families die onlangs met minder fijne berichten waren geconfronteerd, wenste 
hij veel sterkte toe. Voor deze mensen hebben deze feestdagen altijd weer een bijzonder karakter. 

Hij blikte verder kort terug op de sportieve prestaties van het vaandelteam (het valt niet mee, ondanks 
de zeer trouwe supportersschare); memoreerde de moeizaam lopende gesprekken met de gemeente, 
samen met de andere buitensportverenigingen van Veghel, over bezuinigingen en privatisering; 
roemde het initiatief om het terras en tuin rond de gebouwen netjes te houden (dik verdiend applaus); 
en vestigde de aandacht op de nieuwe shirts voor het kantinepersoneel, wat mede mogelijk is 
gemaakt door Het Broek softfruit (met een bloemetje voor Arnoud van Asseldonk en applaus). 

Hierna werden de jubilarissen van 2015 naar voren geroepen. Negen in aantal: Ardy van den Heuvel, 
Danny van de Graaf, Jeroen Schepers, Joep van Helvoort, Ruud van der Sanden, John Rovers, 
Harrie Raaijmakers (speciaal met gezin overgekomen vanuit Aruba), Mark Leenders en Ton van 
Katwijk. 

 

De voorzitter roemde in zijn woordje deze groep: “Dit is een zilveren lichting, met een gouden randje!” 
Het zijn stuk voor stuk leden, die naast hun actieve voetbalcarriere op een of andere manier als 
vrijwilliger actief zijn (geweest). Allen zijn vanuit de jeugd doorgestroomd naar de selectie van SCMH 
en hebben meerdere seizoenen in SCMH 1 gespeeld. Dit was voetballend een bijzonder sterke 
leeftijdscategorie. Joep, gezien zijn leeftijd, eigenlijk de ‘leider’ van deze groep, heeft de laatste 7 jaar 
van de jeugdafdeling bij Udi ’19 gespeeld. Hier heeft hij veel geleerd en daar heeft SCMH na zijn 
terugkomst weer veel profijt van gehad. Een zwarte bladzijde voor hem was zijn enkelbreuk in de 
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wedstrijd tegen DSV. Eenieder dacht dat het einde carriere zou zijn voor Joep, maar hij heeft zich 
terug gevochten en voetbalt nu nog steeds, zij het bij de veteranen. Daarnaast is Joep jarenlang 
jeugdleider geweest, is nu reeds enige jaren als jeugdscheidsrechter actief. Na eveneens enige 
seizoenen verenigingsscheidsrechter voor SCMH op zondag te zijn geweest, rouleert Joep nu mee in 
een pool met enkele andere verenigingen. Dit wordt als zeer positief ervaren. Verder begeleidt hij het 
viertal pupillenscheidsrechters, wat zeer fanatiek de wedstrijden van de E-pupillen en de MD-1 tot een 
goed einde brengt. Joep is verder nog 11 jaar penningmeester geweest en is nu lid van de 
Sponsorcommissie. 
 
Ook de andere 8 jubilarissen zijn actief geweest voor de jeugd, hetzij als leider, als trainer, leider 
pupillenkamp of medewerker bij andere jeugdactiviteiten. Jeroen is op dit ogenblik nog leider van 
A2. Danny is, nadat hij zelf niet meer actief mocht voetballen, leider geworden van SCMH 2. Hiervoor 
heeft hij het leiderschap van A1 opgezegd. Danny heeft verder 3 jaar in het bestuur gezeten, als 
voorzitter van de Commissie Clubhuis. Voorafgaande hieraan had hij reeds zitting in deze commissie 
en was een vast gezicht achter de bar. In die hoedanigheid heeft hij zelfs als ‘kantineheld’ zijn 
televisiedebuut gemaakt bij Voetbal International. Voor al mogelijke activiteiten verrichtte Danny hand- 
en spandiensten, waarvoor hij in 2012 tot Vrijwilliger van het Jaar is benoemd. Harrie is bij de jeugd 
keeperstrainer geweest en daarnaast jeugdscheidsrechter. Nadat hij enige seizoenen voor de KNVB 
had gefloten, heeft hij die carriere laten lopen om SCMH uit de brand te helpen. De club zat met een 
keepersprobleem voor het eerste team. Met de komst van Harrie was dat opgelost. Op dit moment zit 
Harrie vanuit zijn werk voor 3 jaar op Aruba en is bij een oproep voor vrijwilligers voor speciale 
activiteiten, altijd de eerste die mailt, dat hij verhinderd is… Ton is lid geweest van de 
Jeugdcommissie, TCJ en de Vrijwilligerscommissie. John is mede-auteur van het jeugdbeleidsplan 
geweest en heeft enige seizoenen de verenigingsscheidsrechters ingedeeld. Mark heeft 7 jaar in het 
bestuur gezeten als wedstrijdsecretaris en is nu nog lid van de Seniorencommissie. Ruud heeft de 
taak van Mark overgenomen en is inmiddels al weer 5 jaar bestuurslid. Ardy verzorgt namens de PR-
commissie de info op de tv in de kantine. Op dit ogenblik staat dit op een laag pitje. SCMH is nog op 
zoek naar een laptop, die ergens ongebruikt staat. Bij wie? Laat dit even weten; SCMH maakt er 
graag gebruik van! 
 
Voor elke jubilaris was er een blijvend aandenken en een fraaie bos bloemen. Nadat e.e.a. voor het 
nageslacht door onze clubfotograaf Bernie Raaijmakers was vastgelegd, werd door de aanwezigen 
nog eens goed geanalyseerd, waar het tot op heden aan geschort heeft bij het vaandelteam. Er 
werden volop mogelijkheden aangedragen, welke door trainer Ger beslist zullen worden 
meegenomen. 
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januari 2016 

Kruisheer Frans Waldram overleden 

Op 28 december j.l. is in Uden kruisheer Frans Waldram op 89-jarige leeftijd overleden. Het afgelopen 
jaar was Waldram nog te gast in onze kerk ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking van de moord 
op pater Willem Vissers. Dat was op 31 mei. Hij heeft toen nog verteld over zijn herinneringen aan 
Willem Vissers en over zijn leven in Belgisch Congo. In 1965 werden daar 31 missionarissen 
vermoord door de rebellen. Door een stom toeval was Frans Waldram op dat moment niet bij zijn 
collega’s, omdat hij medicijnen en voedsel was halen in een naburig land. Het drama heeft grote 
invloed gehad op zijn verdere leven. Echter, hij bleef nog tot 1987 in zijn geliefde Congo. Praten over 
de tragische gebeurtenissen in 1965 deed hij bijna nooit. Onze waardering was dan ook groot toen hij 
een bijdrage wilde leveren aan ons boekje ‘In de naam van De Vader’. Hij noemde hierin Willem 
Vissers een man op wie de woorden ‘goedheid’ en ‘zachtmoedigheid’ van toepassing waren. Iemand 
die zich voor 100 procent inzette voor de Congolese mens. Na de H. Mis op 31 mei j.l. heeft Frans 
Waldram het eerste exemplaar van het gedenkboekje in ontvangst mogen nemen te midden van de 
familie Vissers en vele belangstellenden in D’n Brak. 

Op deze plaats willen we nogmaals onze erkentelijkheid uitspreken ten aanzien van Frans Waldram 
en tevens zijn familie en medebroeders sterkte wensen met het verlies van een bijzonder man. 

Werkgroep ‘In de naam van De Vader’. 
G. v Asseldonk, K.v Boxtel, H.v Hoof, W. vd Laar 
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9 januari 2016 

Jeugdprins Gijs & adjudant Tycho 

 

Jeugdprins Gijs v/d Tillaart en adjudant Tycho v/d Wijst !!! 

Hun motto is : Nu efkes ginne bal mar vol dur op mi carnaval ! 
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9 januari 2016 

Prins John d’n Urste en Prinses Ilse 

Het nieuwe Prinsenpaar 2016 van het Heikrikkeldurrup 

 
 
In een bomvolle Krikkelstal zijn zaterdagavond door de selectie van korfbalclub SCMH, Prins John 
d´un Urste en prinses Ilse onthuld als 48e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. 
John Rovers werd 32 jaar geleden geboren in St Hubert maar vanaf zijn 5e opgegroeid in Mariaheide. 
Hij is getrouwd met Ilse Hermes, die geboren en getogen is in Mariaheide. Ze wonen met hun dochter 
Malou (2) en zoon Jelte (1) op de Ringoven. 
John is in het dagelijks leven werkzaam als uitvoerder bij Hurks Bouw. Voetbal, tennis en wintersport 
zijn de hobby´s van John. Voor Ilse is het carnavalsleven niet vreemd als dochter van oud Prins Henk 
(d´n Bakker). Ilse is werkzaam als administratief medewerkster bij Fransen Gerrits, een boek lezen, 
een puzzel maken, lekker uit eten, een drankje in de Brouwer zijn enkele hobby’s van haar. 

Hun motto voor het komende carnaval luidt: 

“Dur op en d´rover!!” 

Prins en prinses worden komend carnavalsjaar bijgestaan door adjudantenpaar Gert Jan en Sandra 
van Bergen. 

Eerder op de avond werd op gepaste wijze door Club 38 afscheid genomen van Prins Geert d’n Urste 
en Prinses Marjon waarna zij als nieuw lid werden toegelaten tot de Hoge Raad. 

  



Mariaheide.nl  7 
 

28 januari 2016 

Skipov bassischool MARIA TER HEIDE legt officieel eerste steen nieuwbouw 

Op donderdag 28 januari 2016 om 15.00 uur 
wordt officieel de eerste steen gelegd van de 
nieuwbouw van de basisschool Maria Ter 
Heide in Mariaheide. De handeling wordt 
verricht door een leerling, een ouder (tevens 
oud-leerling) en een leerkracht van de 
school. Dit is symbolisch voor het onderwijs 
van Maria ter Heide “dat doen we samen”. De 
nieuwbouw onderscheidt zich door een 
aantal belangrijke kenmerken. Ten eerste 
past het gebouw prachtig in de omgeving, ten 
tweede kenmerkt het ontwerp zich door de 
multifunctionaliteit en onderwijsinhoudelijk is 
het klaar voor de toekomst. In het nieuwe 

gebouw wordt ook de peuterspeelzaal ‘Hummelhoek’ gehuisvest. Zij verhuizen van d’n Brak naar de 
nieuwbouw.  

De afgelopen maanden zijn er flinke vorderingen gemaakt. Werkzaamheden zoals het aanbrengen 
van grondverbeteringen, stellen van de staalconstructie en het storten van de begane grondvloer 
inclusief rioleringswerken zijn inmiddels uitgevoerd. Zowel de houten als de stalen spantconstructies 
staan er en hiermee worden de diverse ruimtes en de contouren van het gebouw steeds duidelijker. 
Door de zachte winter tot op heden en de weersvoorspellingen die gunstig blijven, verloopt het 
bouwproces voortvarend.  

Hoogste tijd voor een eerste officieel moment waarbij aandacht is voor dit nieuwbouwproject, een 
belangrijk middelpunt in de hechte gemeenschap van Mariaheide met de driehoek leerling, ouders, 
school als uitgangspunt. Door te investeren in deze nieuwbouw hebben zowel de gemeente Veghel 
als Skipov (overkoepelende stichting van 14 Veghelse basisscholen) het behoud van deze 
basisschool veilig gesteld. Hiermee wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van 
het dorp, ondanks krimpende leerlingaantallen en bezuinigingen. Het streven is om met ingang van 
het nieuwe schooljaar(september 2016) de nieuwbouw in gebruik te nemen.  
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januari 2016 

Ter nagedachtenis aan Jos van den Tillaar 

De Dorpsraad van Mariaheide wil op deze plaats stilstaan bij het toch vrij onverwachte overlijden van 
oud-voorzitter Jos van den Tillaar. 

We willen van harte ons medeleven betuigen aan zijn familie. In het bijzonder aan zijn echtgenote 
Tonny en de kinderen. Zijn gezondheid liet al enige tijd te wensen over, maar zijn overlijden kwam 
toch als een schok. We hoopten, net als alle mensen uit zijn omgeving, al die tijd op herstel. Jos was 
slechts 64 jaar oud en stond nog midden in het leven. 

Binnen de Heise gemeenschap heeft hij altijd veel werk verzet voor verschillende organisaties. Ook nu 
nog was hij op diverse plaatsen een actief vrijwilliger. De Dorpsraad heeft vele jaren lang van zijn 
diensten gebruik mogen maken. Vanaf de oprichting in 1994 was hij lid tot aan 2001. In 2006 trad hij 
opnieuw toe. In de tussenliggende periode was hij gemeenteraadslid. Als voorzitter stond Jos aan het 
roer van de Dorpsraad tussen 2007 en 2012. Tijdens deze periode zijn veel projecten gerealiseerd. 
We noemen hier bijvoorbeeld de verkeersremmende maatregelen in de Pastoor van Haarenstraat en 
stimulering van bouwactiviteiten achter de kerk. Maar ook maakte hij zich sterk voor het binnenhalen 
van subsidies voor verenigingen en evenementen. 

Buiten de Dorpsraad mochten ook veel andere werkgroepen en besturen gebruik maken van zijn 
enthousiasme en inzet. De Dorpsraad is Jos hiervoor, namens de hele Heise gemeenschap, bijzonder 
erkentelijk.We wensen de familie Van den Tillaar veel sterkte de komende tijd. 
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januari 2016 

Mariaheide heeft weer kunnen genieten van 3 grandioze bonte avonden 

Stuk voor stuk geweldige optredens, dank aan alle artiesten, bak en publiek ! 
Voor meer foto’s kijk op www.heikrikkels.nl en een uitgebreid verslag kunt u lezen in de carnavalskrant 
die binnenkort verschijnt. 
 

 

  

http://www.heikrikkels.nl/
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januari 2016 

Maria Ter Heideschool onthult plaquette 

VEGHEL - Bij de nieuwbouw van de Maria Ter Heideschool in Mariaheide is donderdag een plaquette 
onthuld. 

Lees meer op Brabants Dagblad 
 

 

  

http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/veghel/maria-ter-heideschool-in-mariaheide-onthult-plaquette-1.5670975
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januari 2016 

MOMfest beleeft topdag 

De kuubkisten-arena op de Bolst was zaterdagmiddag al vroeg goed gevuld, want veel mensen wilden 
The Wetnecks niet missen. De sfeer zat er meteen goed en heel de middag en avond was het dan 
ook genieten voor de honderden bezoekers van de bands en de gezelligheid. (foto's Jerry Immers) 
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februari 2016 

Danny vd Graaf Prins van de Gekko's 

Danny vd Graaf is op zaterdag onthuld als nieuwe Prins van de Gekko's. 

Op maandag vanaf 16 uur houdt Danny zijn receptie bij D'n Brouwer. 
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februari 2016 

Carnaval in Heikrikkeldurrup, vanaf het begin het einde 

Kijk voor meer foto’s op www.heikrikkels.nl en op de facebookpagina van de Heikrikkels. 
 

 

 

http://www.heikrikkels.nl/
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februari 2016 

Mariaheide by Night 
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maart 2016 

Buurtvereniging D'n Ouwe Weg klaar voor de kwis 
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maart 2016 

Grote opkomst op eerste Heise Quiz 

 
In april 2015 zijn we als organisatie begonnen aan het samenstellen van de eerste Heise Quiz. Het 
moest een gevarieerde quiz worden met voor ieder wat wils , niet te makkelijk maar ook zeker niet te 
moeilijk. We hadden eigenlijk geen idee wat een mogelijke opkomst zou kunnen zijn , maar 10 tot 15 
teams vonden we al een mooi begin. De uiteindelijke inschrijving heeft onze verwachtingen dan ook 
ver overtroffen ; er bleken maar liefst 34 teams zich in te schrijven !!! Uiteindelijk deden er een kleine 
400 Heise mensen mee , iets meer dan een kwart van de Heise bevolking. 

 
Op vrijdag 5 maart was het zover. 
Klokslag 19.30 melden zich 34 team 
captains in de Brak om de quiz in 
ontvangst te nemen. Thuis zaten de 
teamleden klaar om van start met 120 
vragen over Nieuws uit de Hei, 
Topografie , Carnaval, Muziek , 
Puzzelen , Culinair en Bekende 
personen. Uiteraard konden de 
rubrieken Uit de Heise krant en Objecten 
zoeken in de Hei niet ontbreken. Een 
speciale categorie was Vreemde Vogels 
waarbij plaatjes waren samengesteld uit 
meerdere vogels waarbij de deelnemers 
moesten raden uit welke vogels het 

plaatje was samengesteld. 
 
Om 20.30 moesten 3 leden van ieder team zich melden in d’n Brak met ieder 3 gebruiksvoorwerpen 
met een ‘S’. We hebben daarbij heel wat langs zien komen , van Senseo apparaat via Slipje tot 
Slijptol. Vervolgens kregen ze twintig vragen via het scherm te beantwoorden waarbij iedere vraag 
maar 5 seconden in beeld was. Het Oeh . Ah , niet te doen was dan ook niet van de lucht. Nog maar 
net van de schrik bekomen bleken de vragen de tweede keer in een andere volgorde voorbij te komen 
! . Jammer dus van de bedachte strategie. Daarna moesten de 3 teamleden tien lenigheid opdrachten 
uitvoeren in de gymzaal in 1.5 minuut. En wat werd zichtbaar . Menig oudere jongere bleek leniger 
dan ze zelf voor mogelijk hadden 
gehouden. 
 
Enfin, ondertussen waren de andere 
teamleden ‘thuis’ bezig om de quiz vragen 
te beantwoorden met laptops ,apps , 
potlood en ook met zaklantaarn. Want ja , 
het was een drukte van jewelste in de 
Heise straten en zonder zaklantaarn zag je 
niks in de mist. Bovendien …. niet aan de 
andere teams laten merken dat je iets 
gevonden hebt. Geen informatie prijsgeven 
… Quiz’en is immers een serieuze 
bezigheid en we willen wel winnen.! 
Uiteindelijk bleken de meeste teams - na 
uren zoekwerk- veel van de afgebeelde 
objecten te hebben gevonden ( althans dat 
dachten ze ! ). 
 
Uiteraard zaten er ook een paar ‘addertjes onder het gras’ vragen tussen. Bijvoorbeeld : Hoeveel 
pijltjes gebruikt een darter voor een perfect game ( 501 ) ? 33 van de 34 teams hadden hier 9 ingevuld 
in de stellige overtuiging dat dit toch wel een makkie was. Helaas !… 1 team had het juiste antwoord 
ingevuld zijnde 3 . ( de darter gooit met 3 pijltjes ! 3 keer om op 501 te komen). Daarnaast waren er 
ook een paar lastige uitzoek vragen : wat dacht je van het benoemen van 10 zaadjes die in een zakje 
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waren meegeleverd of … welke soort thee zit er in deze 5 zakjes. (als je dan al flink aan het bier had 
gezeten dan was het vervolgens moeilijk thee proeven) 
 
Het antwoord formulier moest uiterlijk om 23.30 worden ingeleverd in d’n Brak. De meeste teams 
hadden die tijd ook hard nodig , want de jury accepteerde alleen een papieren ingevuld antwoord 
formulier. (reactie van sommige teams om 11.10 ; shit … we moet ook nog het antwoord formulier 
invullen ! : snel , snel anders zijn we niet op tijd in d’n Brak ; leuk hé zo’n quiz). 
 
De reacties van de teams bij het inleveren waren voor ons als organisatie een inspiratie om door te 
gaan : leuke , gevarieerde maar pittige quiz. Mooie, gezellige en spannende avond gehad. Kei skon 

zo’n dorps quiz. 
 
Afgelopen zaterdag avond 12 maart 
werden de antwoorden bekend 
gemaakt en was er de prijs uitreiking . 
Het was gezellig druk in de Brak en 
de deelnemers waren duidelijk verrast 
door sommige van de antwoorden. 
Dat de quiz pittig was bleek wel uit de 
scores . In totaal konden er 250 
punten verdiend worden. De 34 
teams scoorden tussen de 100 en 
179 punten , waarbij de top 3 er als 
volgt uitzag : 1) Momfest and the 
furious , team Hans van Hoof 2) 
Annet is jarig , team Rick van de 
Biggelaar 3) Witte wel witte nie , team 

Suzan Dortmans. De volledige uitslag zie hieronder. 
 
Foto’s gemaakt tijdens de quiz zijn te vinden op Mariaheide.nl voor de geïnteresseerden.  Klik HIER 
Wij als organisatie zijn blij met de grote opkomst en de vele positieve reacties die we hebben mogen 
ontvangen. Een dorps quiz is niet alleen kei leuk om te doen , maar ook kei leuk om te organiseren. 
We hebben dan ook de data voor de tweede Heise quiz al in de agenda gezet , namelijk 10 maart 
2017 quiz avond en 25 maart 2017 uitslag. We hopen dat jullie dan ook weer massaal zullen 
inschrijven .!! We gaan er in ieder geval weer iets moois van proberen te maken. 
 
Organisatie Heise Quiz. 
Jolanda , Jan, Pieter, Wim , Wilbert en Joost. 

Uitslag: 

Plaats  

 

Score    Naam Groep Contactpersoon 

1 179 Momfest and the furious Hans van Hoof 

2 171 Annet is jarig Rick van de Biggelaar 

3 167,5 Witte wel Witte nie Suzan Dortmans 

4 167 Heiveld12 Berdine Nooijen 

5 166 Groep Zonder Naam Agitte Huberts 

6 163 de ossenkoppen Jet van Os 

7 162 krikkelbloazers Dirk van de Tillaar 

8 161 Kruisgangers Helene Rijk 

9 160,5 High Council Geert Jansen 

https://mariaheide.nl/de-praktijkopdracht-van-de-heise-quiz-2016
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10 160 verkuijlen en friends peter verkuilen 

11 158 dames4+aanhang Anick Habraken 

12 157 Berg en co Anne van den Berg 

12 157,5 d`n oude weg Trude Kordenwinders 

14 153,5 de jannen Frans Kanters 

15 153 Vaste klanten Café D'n Brouwer    Martijn Brouwers 

16 149 de hoogstraat Anky donkers 

17 148 de ruwe bolster Lisette kusters 

18 147 dortjes gerard dortmans 

19 146 bij elkaar geraapt zooitje Debbie Kanters 

20 144 Hei for fun Laura van Uden 

21 143 Kwistut Jeroen Raijmakers 

22 142 d`r op en d`rover John Rovers 

23 141 De Bijdehandjes Hetty Barten 

24 140 Ericahei Marjan van de Crommert 

25 139 Inne van dun dizze Ingrid Kanters - v.d. Tillaar 

26 138 Goed..beter..van den Broek Bert van den Broek 

27 137 Frikandellen en Frietjes Lieke van den Biggelaar 

28 135 de buurtjes Marc van Os 

29 134 `t klein buurtje Bea van Delst 

30 129 duntunnis Piet van `t Westeinde 

31 126 de vanhaandeltjes Sonja van Haandel 

32 125 Gezelligheid Leo van den Boom 

33 110 kwis `t bekant fam Schuijlenburch 

34 100 Graaf en co Marie-Jose van de Graaf 
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maart 2016 

Zwerfafval opruimdag groot succes: Mariaheide op zijn Paasbest! 

Ongeveer 50 leerlingen van de groepen 
5 tot en met 8 van de Maria ter 
Heideschool gingen op vrijdag 18 maart 
met zijn allen zwerfafval te lijf. Dit 
gebeurde in het kader van de jaarlijkse 
grote zwerfafval opruimactie onder het 
motto “Veghel Paasbest”. De oproep 
om mee te doen was door 
vrijwilligerscentrales, dorps- en 
wijkraden en basisscholen gedaan, met 
het doel om zoveel mogelijk van Veghel 
grondig schoon te maken. De 
basisscholen in Veghel, Erp, Keldonk 
en Mariaheide organiseerden deze 
speciale actie op vrijdagmiddag na 
schooltijd.  

De gemeente stelde hiervoor 
vuilniszakken en plastic handschoenen beschikbaar. Al het verzamelde zwerfafval werd uiteindelijk 
door de gemeente opgehaald en naar de gemeentewerf gebracht. 

Natuurlijk was het motto al snel veranderd in “Breng Mariaheide op zijn paasbest.” Na instructies van 
de begeleiders en een kort toespraakje van wethouder Annemieke van de Ven gingen de kinderen na 
schooltijd met de plastic zakken op pad. 

Het leek wel of er her en der paaseieren waren verstopt, zo fanatiek werd naar zwerfafval gezocht Het 
weer werkte gelukkig ook mee om deze positieve actie goed te laten verlopen. Binnen een uur waren 
de meeste zakken al goed met afval gevuld en bij de Maria ter Heide school bij elkaar gebracht. 

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde actie waarbij een dankwoord aan alle deelnemende 
kinderen op zijn plaats is. We gaan er van uit dat dit een voorbeeld is dat ook door anderen wordt 
opgepakt waardoor Mariaheide nog beter schoon blijft en dit zoveel navolging krijgt dat er volgend jaar 
zelfs geen actie meer nodig is. 
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maart 2016 

Spannende finale wedstrijden bij de Heise Biljartkampioenschappen Bandstoten 2016 

Zaterdagavond werden in het Dorpshuis d’n Brak de finale wedstrijden gespeeld van de Heise 
Biljartkampioenschappen Bandstoten 2016. 

Na de voorrondes die van maandag t/m vrijdag werden gespeeld door de 40 deelnemers werd 
zaterdagavond gestreden om het kampioenschap 
 

De uitslag was als volgt: 

 
 

Poule A: 

 
1e plaats Rien van Helvoirt 
2e plaats John v.d. Heuvel 
3e plaats Martien van Dooren 
4e plaats Joost Breeuwer 
 

 

 

 

 

 

Poule B: 

 
1e plaats Theo Kusters 
2e plaats Jeffrey Meulendijks 
3e plaats Jasper van Asperen 
4e plaats Jan Willems 
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april 2016 

Reunie cafe de Mol 

 

 

Cafe de Mol is vele jaren een begrip geweest voor Mariaheide. Het gebouw was beeldbepalend voor 
het dorp. De Mol was het verzamelpunt voor velen. Menigeen heeft hier zijn eerste pilsje gedronken, 
voor de eerste keer gebiljart en misschien ook wel verkering gekregen. Daarnaast waren er de vaste 

kaarters na de hoogmis op zondag. 

Driek de Mol heeft cafe de Heidebloem in 1933 
gebouwd. In 1961 heeft zoon Harrie, die getrouwd was 
met Sjaantje van Os, het cafe overgenomen. Harrie en 
Sjaantje hebben 35 jaar de zaak bestierd, waarna het 
in 1996 overging op dochter Ine. In de tijd van Harrie 
en Sjaantje was het voor velen een tweede thuis. 
Sjaantje heeft menigeen na een val- of vechtpartij weer 
wat opgelapt, voordat men naar huis ging. Naast het 
biljart stond er ook een voetbalspel, waar heel veel 
gebruik van gemaakt werd en natuurlijk toepen! 
Iedereen heeft bij de Mol wel eens getoept, vaak met 
Grard. Verder kon men er traktement op de pof lenen. 

Ine heeft het bedrijf bij de overname uitgebreid met een nieuwe zaal. In deze zaal werden de feesten 
gehouden, terwijl het cafe de ontmoetingsplek voor de klanten bleef, waaronder opvallend veel jeugd. 
Ine is in 2008 gestopt met het cafebedrijf, zodat het pand in totaal 75 jaar als cafe dienst heeft 
gedaan. Ook al was het officieel Cafe de Heidebloem, bij iedereen had het meer bekendheid als Cafe 
de Mol. In 2011 is het pand gesloopt. 

Er is al langer sprake van geweest, maar nu is dan het initiatief genomen om een reunie te 
organiseren. Deze zal plaatsvinden op zondag 11 september 2016. Hiervoor worden alle ‘klanten’ 
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vanaf 1961, de start van Harrie en Sjaantje, tot aan 2008, het sluiten door Ine, uitgenodigd. De reunie 
zal gehouden worden bij D’n Brouwer, vanaf 14:00 uur. 
De organisatoren doen hiermee een oproep voor foto’s, anekdotes en andere bijzondere zaken uit 
deze periode. Ook stoffelijk zaken en andere attributen zijn welkom. Hiermee kunnen we dan de zaal 
opfleuren en ‘het gevoel’ van de Mol weer enigszins terug laten komen. Reacties graag 
naar:reuniecafedemol@gmail.com 
Verder zijn we ook te vinden op facebook, alwaar men eveneens kan reageren. 

 

  

mailto:reuniecafedemol@gmail.com
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april 2016 

SCMH D1 kampioen 
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27 april 2016 

Oranje circus bij geslaagde Koningsdag 

MARIAHEIDE – Koningsdag werd in Mariaheide gevierd met een kleurrijk circus. De Heise 
kinderen kregen allerlei workshops voorgeschoteld door het Klein Circus Hoeps waarna aan 
het einde van de middag de ouders, opa’s en oma’s kwamen kijken naar de finale voorstelling. 

 
De kinderen genoten volop van het kunsten maken ook al ging het niet alles meteen van een leien 
dakje. Maakt niet uit, want het plezier was groot en dat het feest eigenlijk op het dorpsplein gepland 
stond, was iedereen snel vergeten. Burgemeester Adema kwam ook nog op bezoek vrijwilligers 
bakten poffertjes en de kinderen kregen ook nog een kunstwerkje van ballonnenclown Luna.  
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April 2016 

Goede Doelenweek Mariaheide 2016 een geweldig succes! 

De goede doelenweek zit er weer op. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is deze 2e editie van 
de Goede Doelen Week wederom succesvol verlopen! 
 
De Resultaten: 
Stichting Alzheimer          644,76 

ANGO * 
 

   327,73 

De Nederlandse Brandwondenstichting 
 

   413,91 

Fonds gehandicaptensport ** 
 

   390,69 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten ** 
 

   361,21 

De Nederlandse Hartstichting 
 

   850,41 

KWF Kanker Bestrijding 
 

1.206,81 

Stichting Longfonds 
 

   577,56 

Maag Lever Darm Stichting 
 

   579,41 

Nierstichting 
 

   532,91 

Het Reumafonds 
 

   625,01 

Het Rode Kruis 
 

   533,41 

Epilepsiefonds 
 

   380,54 

Nationaal Fonds Kinderhulp 
 

   520,64 

   

* vanwege faillissement wordt opbrengst verdeeld naar twee overige gehandicaptenfondsen; 
** bedrag wordt verhoogd (50/50) met opbrengst ANGO. 

Dit geweldige succes hebben we te danken aan de werkgroep, de vele Heise vrijwilligers en natuurlijk 
de gulle gevers. 
Allemaal hartelijk dank voor jullie medewerking. 
Gezien het resultaat en de vele voordelen van de goede doelenweek, zullen we volgend jaar wederom 
deze actie voortzetten. We hopen dat we dan weer op veel vrijwilligers mogen rekenen. 

Namens de werkgroep: 
Joep van Helvoort voorzitter 
Gerrie Bongers, Hans Breeuwer, Rinus van Helvoirt, Rudea de Bie, Loes van Helvoirt, Ilse Dortmans, 
Mart van Goor, Marjo Wijdeven, Anja de Korte, Irma Weultjes, Maria van Asseldonk, Erica vd 
Boogaard, Ine Doolaard 

 



Mariaheide.nl  26 
 

mei 2016 

Sloop poortgebouw school 

Vandaag 9 mei is het poortgebouw van de Maria ter Heide school gesloopt. Hiermee is de laatste 
herinnering aan deze school verdwenen. De nieuwbouw vordert gestaagd en door de sloop van het 
poortgebouw kan men ook een begin maken met de nieuwe inrichting van de speelplaats. 
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 mei 2016 

Woodstock herleeft op Rock Am Ringoven 

MARIAHEIDE – Rock Am Ringoven maakt zaterdag 28 mei een trip door de tijd met allemaal 
muzikale toppers. De Woodstock Tribute Band zorgt voor ‘love’en ‘peace’, Bon Scotch speelt 
AC/DC uit hun beste jaren en Prinz Klauz rockt door het heden. Twaalf acts, mét daarbij heel 
veel gezelligheid, maken van Rock Am Ringoven een compleet continu en breed muziekfeest. 
 

Rock Am Ringoven, ooit begonnen als een knipoog naar het festival op de Nürburgring in Duitsland, 
staat steeds steviger op zijn eigen benen. De buurtbewoners van de Ringoven in Mariaheide hebben 
dit jaar voor de vierde keer veel lol in het organiseren van een flonkerend festival. Het voetbalveld van 
de Ringoven wordt omgetoverd in een circus met muzikale acrobaten en vrolijk vermaak. Het bier is 
koel, de frietjes zijn knapperig en de vrijwilligers achter de bar zijn supervriendelijk. Belangrijkste 
ingrediënt is natuurlijk het programma, dat dit jaar nóg mooier is dan andere jaren. 

Woodstock 
Uit heel Brabant komen mensen speciaal naar 
Mariaheide om de Woodstock Tribute Band te 
zien. Alle muziek uit de beroemde Woodstock-film 
passeert de revue.Verwacht dus nummers van 
Janis Joplin, Melanie, Ten Years After, Jefferson 
Airplane, The Who, Santana, Jimi Hendrix, Joe 
Cocker en vele anderen. 
Prinz Klauz maakt muziek op het snijvlak tussen 
rock en metal. Volbeat, Godsmack, Shinedown, 

Pearl Jam en Megadeth; ruig, strak als een eendenreet en met hier en daar een verrassende 
wending. 
Slash N’ Roses speelt de songs die de levende gitaarlegende Slash in zijn carrière maakte met Guns 
N’ Roses, Slash’s Snakepit en Velvet Revolver. Verwacht geen lookalikes, maar wel de authentieke 
‘sound’ en beleving. 
Tommy Jeeps speelt supervette 'Foo Fighters meets AC/DC' eigen songs en covers; energieke 'plug 

and play'-rock met vierstemmige zang, catchy melodieën, scheurende gitaren en pompende grooves. 
AC/DC 

Met een show waarin alle klassiekers van het Bon Scott-tijdperk voorbij komen, en een sound die 
ongelofelijk dicht bij het origineel in de buurt komt, is er als AC/DC-liefhebber geen betere manier om 
je weer in de 70’s te wanen dan met Bon Scotch. 
Uit de moerassige backwaters van de Kempen komt Beef Jerky. Deze ervaren viermansformatie 

verbouwt op kundige wijze de grootste hits van toen en nu naar stomend hete country-rock. 
Undone Dishes uit Berlicum geeft vol gas met scheurende gitaren, met classic rock, metal, bluesrock, 

funk en pop covers van onder andere Foo Fighters, Pearl Jam, Queen, Iron Maiden, Doors, System of 
a down en Motörhead, maar ook Blondie. 
PSV 
Ooit speelde hij bij PSV, maar hij speelde liever gitaar en ging zingen in zijn eigen Brabantse 
taal. Björn van der Doelen scoorde opnieuw en in 2011 maakte hij zelfs ‘Brabants moiste lied’. 
Pretpunkformatie De Sneeuwklokjes beleeft na 25 jaar een rëunie en staat te popelen om frisser dan 

ooit tevoren, weer te raggen, te beuken en te rauzen. 
Bulldog-UP (unplugged) is de akoestische versie van Bulldog-LT. Classicrock in een akoestische 

setting; intiem, maar energiek! 
Wolfpack uit Mariaheide speelt stevige up-tempo hard rock; waar nodig fel gitaarwerk, af en toe 

heerlijk ingetogen zompig uitdijend. 
Naast alle live-muziek biedt Rock Am Ringoven ook volop dance met in de Swing Am Ring-area 
met DJ Cody, Spaceneedle, MR. Mouse en Dickvoormekaarshow. 
Informatie 

Het dansfeest in de tent vormt de afsluiting van waarschijnlijk wéér een prachtig festival dat ’s middags 
om 15.00 uur begint met een kinderfeest vol schminken, mini-disco, tattoo’s, nagels lakken en gratis 
ranja. Op het hoofdpodium begint om 15.30 uur de eerste band Undone Dishes. 



Mariaheide.nl  28 
 

Tickets 

Rock Am Ringoven vindt zaterdag 28 mei plaats op ‘De Wij’ aan de Ringoven in Mariaheide. Aanvang 
15.00 uur, einde 01.00 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro en aan de dagkassa 12,50 
euro. Er is een pinautomaat aanwezig! Kaarten zijn verkrijgbaar bij Café D’n Brouwer in Mariaheide én 
on line via www.rockamringoven.nl. Kijk daar ook voor alle informatie, timetable én clips van de 
optredende bands. 
 

 

 

  

http://www.rockamringoven.nl/
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mei 2016 

Oorlogsheld Ray P Nagell is overleden 

Oorlogsheld Ray P Nagell is overleden. Ray was in 2014 eregast in Mariaheide tijdens de 
herdenking van 70 jaar Market Garden. In het boek dat toen gepresenteerd werd, schreef hij het 
volgende voorwoord. 

 
 
Ik was bij de 101ste Airborne Divisie, 321 Glider 
Field Artillery, die de opdracht kreeg voor een 5-
daagse missie in Nederland. Het duurde uiteindelijk 
69 dagen om de 50 mijl lange weg naar Arnhem, 
Hell’s Highway veilig te stellen. Ons bataljon werd 
onderweg meerdere malen tegengehouden. Na 
hevige gevechten bij Son en Best haastten we ons 
naar het noorden richting Veghel op vrijdag 22 
september, waar de Duitsers Hell’s Highway 
hadden doorsneden. Ze oefenden sterke druk uit 
op het 501ste Parachutisten Infanterie Regiment. 
We werden naar de weg tussen Veghel en Erp 
gestuurd, waar we onze artillerie installeerden. Een 

deel van het 506de Regiment was ten noorden van Mariaheide toen de Corridor werd afgesneden. 
Het kostte ons twee dagen om de controle over de weg terug te krijgen, door veel Duitse wapens uit te 
schakelen. Op dat moment werd Veghel gebombardeerd door de Duitsers vanuit Erp. Veel gebouwen 
in de omgeving van de kerk werden vernield. We vochten ons een weg naar het noorden door 
Mariaheide heen richting Uden. De bevolking was erg dankbaar en juichte naar ons toen we door het 
dorp kwamen. Overal langs de Corridor toonde het Nederlandse volk haar blijdschap, wat altijd in mijn 
geheugen gegrift staat. Ik ben sinds de oorlog vele malen terug naar Nederland geweest en ik heb 
een speciale band met de mensen in deze streek. 
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mei 2016 

'Ray rust in vrede' 

Het bezoek aan Mariaheide van Ray Nagell maakte veel indruk op Hans van Hoof, een van de 
makers van het oorlogsboek ‘Klein in een wereldoorlog’. Hier volgt zijn herinnering aan die 
mooie septemberdag in 2014. 

 

Met toch enige gezonde spanning liep ik naar het kerkplein. Enerzijds onze boekpresentatie natuurlijk, 
maar ook een ontmoeting met een heuse bevrijder. Een echte soldaat, die ik tot dan alleen kende van 
de films, boeken en documentaires. Nog niet veel volk bij de kerk. “Hoe laat komt DE veteraan?” vroeg 
ik. “Die is er al”, werd me verteld. Hij zit in de kerk te wachten. Ik denk: meteen ernaar toe, dan heb ik 
dat vast gehad. Vergelijkbaar met wat ik doe 
bij MOMfest als er ‘grote artiesten’ arriveren. 
Daar zat hij, in de ‘backstage ruimte’ van 
onze kerk. Geen stoere GI, met sigaar. Een 
tot op de tanden bewapende reus van een 
vent. Neen een kleine breekbare man. “Mr 
Nagell pleased to meet you, my name is 
Hans” zei ik.. Ook zijn vrouw schudde ik de 
hand. Ik vroeg of hij zich iets kon herinneren 
van Mariaheide. “Wat denk je”, zei hij. “We 
zaten achter de Duitsers aan, we waren 
geen toeristen.” Dus nee van de Hei wist hij 
zich niet veel meer te herinneren. 

Het was tijd, de presentatie zou gaan 
beginnen. Opeens viel het kwartje dat hij een 
speech moest houden en nog niks 
voorbereid had. Vlug in de kerk een stuk 
papier, een oude enveloppe van de pastoor, 
en potlood gepakt en daar kriebelde hij snel 
wat woordjes op die als leidraad zouden 
dienen voor zijn toespraak. Wat volgde was 
een grootse presentatie van ons boek ‘Klein 
in een wereldoorlog’. De presentatie was zo 
geweldig dat we door het drukke programma 
de speech van Ray helemaal vergeten zijn. 
Hij heeft vast de hele tijd gedacht: nou kom 
ik. Ook had hij voor ons een aantal boeken 
gesigneerd, hij heeft tenslotte het voorwoord 
in het boek geschreven. Helaas, die zijn per 
abuis, denken we, op de grote hoop terug 
gelegd en verkocht. 

Na de presentatie moest Ray en zijn gevolg meteen door naar Veghel waar hij gelukkig alsnog zijn 
speech heeft mogen doen. Ik heb hem mee uitgeleide gedaan naar zijn auto en nogmaals bedankt 
voor zijn inbreng die dag, maar ook voor 70 jaar geleden. Ray rust in vrede! 
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mei 2016 

Gezonde snack bij F-toernooi SCMH 

Afgelopen zaterdag hield SCMH haar jaarlijkse F-toernooi. De spelers hadden geluk met het weer en 
dat betekende dat er extra energie bijgetankt moest worden in de pauze. Roodgekleurde koppies 
zochten naarstig naar iets verkoelends en een vitamine boost. Gelukkig waren Rabobank Uden 
Veghel en Van Asseldonk Groenten en Fruit zo aardig om aan deze behoeften te voldoen. Namens 
de spelers willen wij hen hiervoor heel erg bedanken. 
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 mei 2016 

Zon schijnt voor Rock Am Ringoven 

Wat een feest was het daar aan op De Wij in Mariaheide. Rock Am Ringoven beleefde een 
prachtige editie en in een zwoele sfeer genoten naar een eerste ruwe schatting 786 bezoekers 
van prachtige bands en veel gezelligheid. 

 
Donkere wolken dreven Rock Am Ringoven voorbij. De rode vlekken op buienradar passeerden 
Mariaheide ruimschoots en ook de ziekte van Prinz Klauz werd snel opgevangen met de komst van 
Freeb. Hoogtepunten waren er volop, maar de AC/DC fans gingen uit hun dak bij Bon Scotch terwijl 
heel veel bezoekers zwijmelden bij de sixties muziek van de Woodstock Tribute band.  

foto's van hoffotograaf Jerry Immers 
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juni 2016 

Heise Jeu de Boules kampioenschappen met Franse friet 

Met 66 teams werd dit jaar de 15e Heise Jeu de Boules kampioenschappen gehouden. En dit 
maal weer met volop zon én de aanwezigheid van een frietwagen mét Franse friet! 
Nadat Jan vd Tillaart op wederom zeer inspirerende wijze de dag opende, werd er gestart met de 
voorrondes. Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar gespeeld op het hoofdveld van SCMH. 
Nadat de deelnemers voorzien waren van enkele hapjes, stokbrood met Franse kaas of met paté en 
druiven, werden Andries en Solana vd Velden nog even in het zonnetje gezet, want na 15 jaar namen 
zij afscheid van de Jeu de Boules commissie. Om precies 13.00 werd 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. 
Nadat Jan van Os en Gerard Hermes tegen André van Sleeuwen en Antwan vd Wijst, eerst nog tegen 
een 9-0 achterstand aanliepen, konden zij de finale in A-poule toch nog naar hun hand zetten. 

De uitslagen waren als volgt. 

Poule A: 
1e plaats en Hei’s Kampioen 2016: Gerard 
Hermes en Jan van Os 
2e plaats Andre van Sleeuwen en Antwan 
vd Wijst 

 

 

 

 
Poule B: 
1e plaats Frans Kanters en Yvonne 
Raaijmakers 
2e plaats Stefan van Asseldonk en Nicole 
Heerkens 

 
 

 

 

Poule C: 
1e plaats Wendy Kapteijns en Marije Kemps 
2e plaats Peter en Berdine Nooijen 

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde 
zonnige en gezellig dag. 

De organisatie wil SCMH én in het bijzonder het 
kantine personeel wederom hartelijk bedanken 
voor het mede mogelijk maken van deze mooie dag! 
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juni 2016 

Ballon Ferm reist 166 kilometer 

De winnaar van de ballon wedstrijd van koningsdag 2016 is geworden: Ferm Koppelmans zijn ballon 
heeft een afstand van 166 km gemaakt naar het plaatsje Remscheid in Duitsland. 
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juni 2016 

Tiny van Duijnhoven vindt bijl uit steentijd 

"Ik kan er maar niet over uit dat hier duizenden jaren geleden iemand over mijn akker heeft gelopen 
en deze mooie bijl in de plomp heeft gegooid. Een vuurstenen bijl waar eindeloos aan gewerkt is, zo 
mooi en gaaf." Tiny van Duijnhoven van de Duifhuizerweg vond de bijl afgelopen zaterdag, toen hij 
met zijn zoon Bart zijn land bewerkte. "Ik zag meteen dat het niet zomaar een steen was. Ik stopte 
hem in mijn zak en liet hem pas achteraf aan mijn zoon zien. Anders was hij acuut gestopt met 
werken," weet Van Duijnhoven. Want zoon Bart verzamelt al jaren alles wat hij in de grond vindt. 
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juni 2016 

Maria ter Heide rent voor Cliniclowns 

De kinderen van de Maria ter Heideschool renden vrijdag een heleboel rondjes rond de Hennenberg. 

Dat deden ze fanatiek, want elk rondje extra betekende extra geld voor de Cliniclowns, want dat was 

het goede doel dat verbonden was aan deze sponsorloop. Er stond veel publiek langs de kant dat de 

kinderen flink aanmoedigde. Ook directeur Paul Verrijdt rende mee en op zijn stappenteller had hij 

maar liefst 7,5 kilometer gelopen dus de prestatie van de kinderen mag uitstekend genoemd worden! 
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juni 2016 

Zonnepark langs de A50 stap dichterbij 

 

                                         
Energie van Hollandsche bodem BV (EvHb) uit Elst (GLD) wil een zonnepark realiseren langs 
de A50, direct ten Westen van de op- en afrit ‘Veghel-Noord’. Het park heeft de naam 
‘Korenstreep’ gekregen en verwijst daarmee naar een oude perceelnaam die hier in de buurt 
lag. De 7.500 zonnepanelen op ‘Korenstreep’ gaan stroom leveren voor ruim 500 huishoudens. 

Om het zonnepark mogelijk te maken heeft het college van de gemeente Veghel het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening zonnepark bij de A50’ vrijgegeven voor 
terinzagelegging. 

Verlaag je energierekening 

Energie van Hollandsche bodem geeft omwonenden in de omringende postcodegebieden in Veghel 
de mogelijkheid om zonnepanelen te kopen in het nieuwe zonnepark. Daarmee wekken 
geïnteresseerden straks hun eigen 100% groene stroom op en verlagen hun energierekening met 20 
tot 40%. Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan opent Energie van Hollandsche 
bodem de inschrijving. Op de site van EvHb www.evhb.nl, kunnen omwonenden zich nu alvast als 
belangstellende aanmelden. Zij krijgen dan met enige regelmaat nieuwsfeiten via een nieuwsbrief 
toegestuurd en worden persoonlijk geïnformeerd als de definitieve inschrijving geopend wordt. 
Zoemen en blaten 

Naast dat geïnteresseerden flink gaan besparen op hun energierekening, dragen deelnemers ook bij 
aan een betere leefomgeving en verduurzaming. Ook Energie van Hollandsche bodem neemt haar 
verantwoordelijkheid. Dit doet ze door daar waar mogelijk meer natuur te ontwikkelen. Voor zonnepark 
‘Korenstreep’ geldt dat ze naast en onder de stellingen - waar de zonnepanelen op komen te liggen-, 
zo veel mogelijk bloemen inzaaien. Dat moet dan een perfecte plek gaan worden voor bijen, vlinders 
en andere insecten. Takkenrillen gaan zorgen dat vogels en bijvoorbeeld egels mooie verstopplaatsen 
krijgen. Ook wil het bedrijf nest- en vleermuiskasten en insectenhotels plaatsen. Het gras willen de 
mensen achter EvHb door schapen laten begrazen. Hoe leuk is dat! 

Doe mee 
Doe mee, meld je aan als belangstellende en wek samen met jouw buurtgenoten straks je eigen 
energie op in het collectieve zonnepark ‘Korenstreep’. Je kunt meedoen als je als viercijferige 
postcode 5406, 5461, 5463, 5464, 5467, 5469 of 5476 hebt. Ook ondernemers met een kleinverbruik 
aansluiting kunnen tot 10.000 kWh per jaar meedoen. Mits actief in het postcodegebied. 

Het zonnepark wordt gerealiseerd door Energie van Hollandsche bodem BV. Het bedrijf is op meer 
plaatsen actief met de ontwikkeling van zonneparken op restgronden, daken van bedrijven, scholen 
en fabriekshallen, maar o.a. ook op geluidschermen. Voor elk zonnepark of -dak richt zij een energie 
coöperatie op of werkt samen met bestaande energie coöperaties. 

Kijk voor meer informatie op de 
site: www.evhb.nl 
Je kunt ze ook volgen via 
Facebook; https://www.facebook.com/evhb.nl/  
 
fotograaf: Gerard Verschooten. 
Team Energie van Hollandsche bodem; van 
links naar rechts; Erik Zweers, Lyon 
Romijnders, Hans Lambrechts, Erik Jansen, 
Sandra Cornelissen en Marco van der Wel. 
  

http://www.evhb.nl/
http://www.evhb.nl/
https://www.facebook.com/evhb.nl/
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Uden plant azc op grens met Mariaheide 

UDEN - Net als de gemeente Bernheze wil ook Uden een asielzoekerscentrum (azc) vestigen 
aan de gemeentegrens. Dinsdagavond kregen inwoners van Mariaheide (gemeente Veghel) een 
brief in de bus dat er overeenstemming is met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
over een opvang voor 300 asielzoekers aan de Corridor. 
 
Uit een bijgevoegd kaartje wordt duidelijk dat het een terrein betreft waar eerder dit jaar de failliete 
boedel van circus Herman Renz werd uitgestald voor veiling. Uden wil de direct omwonenden 
woensdag 29 juni verder informeren over de plannen. Op 7 juli zou de gemeenteraad er al een knoop 
over moeten doorhakken. Het azc wordt in principe voor 5 jaar ingericht. (Bron BD) 
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Ellen trekt alles uit de kast 

De tweede solist van Sing Swing die we aan u voorstellen is Ellen Schepens: 

Drie jaar geleden maakte ze een verrassend debuut als presentatrice van de eerste editie van Sing 
Swing en ook dit jaar levert Ellen Schepens (28) weer een bijdrage aan het muziekfeest. 

“Presenteren was superleuk om te doen, heel anders dan zingen natuurlijk.” Vertelt Ellen enthousiast. 
Op advies van Maria van Asseldonk heeft ze voor een lastig nummer gekozen dat ze op een theatrale 
manier zal gaan brengen. “Het is een lied dat de Krikkelbloazers erg graag wilden spelen en waarvan 
zij aangaven dat ik de zang goed zou kunnen vertolken. Ik voelde me natuurlijk vereerd dat ik 
gevraagd werd en heb ook wel even gedacht: ”Oh jee, waar ben ik aan begonnen?” Maar nu ga ik 
voor de uitdaging en ik ben er nu van overtuigd dat het heel leuk gaat worden. Het worden in elk geval 
drie heftige, energieke minuten met enorm veel sfeer. Ik zal echt alles uit de kast moeten trekken voor 
dit optreden. ” 

Ellen Schepens is bijna afgestudeerd in de medische hulpverlening en woonachtig in Utrecht en 
combineert de bezoekjes aan haar Heise ouders Rene en Emmy met het oefenen voor Sing Swing. In 
haar vrije tijd zingt Ellen in het talententeam ‘Oke-team’ waarmee ze een keer per jaar optreedt. Ze 
wordt ook regelmatig begeleid door een zangcoach. 

De verwachtingen van Ellen voor Sing Swing zijn weer erg positief: “Vorige keer vond ik het zo 
gezellig en leuk. Het is fantastisch om te zien dat het hele dorp samen dit evenement maakt. Publiek, 
muzikanten, solisten, technici, heel de Hei heeft een rol. En dat is wat ik in Utrecht toch wel af en toe 
mis, dat dorpse, de saamhorigheid.” 
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Geen azc aan de Corridor 

UDEN - De gemeente Uden heeft haar hand overspeeld door te melden dat er een azc aan de 
Corridor komt, nog vóórdat er een fiat van de grondeigenaren was. Die twee, de familie Nooijen 
en de familie Van de Ven hebben besloten de grond niet te verhuren voor een azc. 

Dinsdag vallen bij de gemeente twee aangetekende brieven in de bus waarin de grondeigenaren dat 
aan het college laten weten. De gemeente zal op zoek moeten naar een andere locatie. Desgevraagd 
laat de gemeente weten dat de locatie Corridor inderdaad van de baan is. 

Spelletje gespeeld 

Volgens beide families is een spelletje gespeeld door de gemeente Uden en de werkgroep die de 
verschillende locaties onderzocht. Ze stellen tegen elkaar uitgespeeld te zijn. Daarnaast voelen ze 
zich bedreigd. De families kregen de afgelopen dagen heel wat over zich heen, tot een anonieme brief 
van ‘de inwoners van Mariaheide’ aan toe. In de brief, die als aanhef heeft ‘Aan de verraders van dit 
pand’, geven de schrijvers aan ‘er alles aan te zullen doen dit democratisch tegen te houden'. Ook is 
in Mariaheide een werkgroep Zeg Nee Tegen het Azc opgericht. 

De familie Nooijen heeft maandag bij een aantal direct aanwonenden in Mariaheide een brief in de 
bus gedaan. Ze geven daarin aan dat ze nog geen enkele toezegging hebben gedaan. ,,We hebben 
ons laten meeslepen en zijn in feite tegen elkaar opgezet.' 

Burgemeester Henk Hellegers van de gemeente Uden laat weten het jammer te vinden 'dat het proces 
deze wending heeft genomen.' Een informatie-avond voor omwonenden gaat woensdagavond niet 
door. De gemeente geeft aan zich te gaan beraden op de ontstane situatie. (Bron: Brabants Dagblad) 
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Heise journaliste laat ons kennismaken met asielzoekers 

De opluchting bij inwoners van Mariaheide is groot nu duidelijk is dat er geen 
asielzoekerscentrum aan de rand van hun dorp komt, zo schrijft het Brabants Dagblad 
vandaag. "Het is een pak van m'n hart", zegt omwonende Jeanne van der Wijst (76), die 
ondertussen een kaartje legt in dorpshuis D'n Brak. "Er wonen daar veel kleine kinderen in de 
buurt, die allemaal langs het asielzoekerscentrum zouden moeten fietsen", zegt de Heise, die 
bijval krijgt van haar kaartgezelschap. 
 
Maar wat voor mensen zouden er in het asielzoekerscentrum gekomen zijn? Dorpsgenoot Marieke 
van der Velden was vorige zomer op Lesbos en liet onder meer Brabantse vakantiegangers kennis 
maken met Syrische vluchtelingen die met een boot de oversteek naar Europa hadden gemaakt en 
verder wilden reizen naar misschien wel Mariaheide. 

Klik hier voor de film die 22 minuten duurt of kijk op www.theislandofalltogether.com 
 

 

 

  

https://vimeo.com/145786022
http://www.theislandofalltogether.com/nederlands/
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Geslaagd Beachsoccer/volleybaltoernooi C.V. De Gekko’s Mariaheide ondanks het 

regenachtige weer 

Afgelopen zaterdag en zondag organiseerden C.V. de Gekko’s 

in samenwerking met café D’n Brouwer voor de 3e keer een beachsoccertoernooi en voor het eerst op 
zondag ook een beachvolleybaltoernooi op het Dobbelsteenplein in Mariaheide. 
Het beachsoccertoernooi begon op zaterdag om 11.00 uur met 12 teams en eindigde om 20.00 uur 
met een spannende finale tussen “Gerrit Bale’s”en “SCMH A1 & Cody”. Deze werd uiteindelijk na 
penalty’s gewonnen door “SCMH A1 & Cody”. 

Op zondag begonnen de volleybalwedstrijden om 12.00 uur en waren er ook 12 teams. De finale was 
rond 18.00 uur en die ging tussen “Geen Keus” en “Happy Girl Squad” deze werd uiteindeli jk 
gewonnen door “Happy Girl Squad”. 

Ondanks de 2 regenachtige dagen kan de organisatie terugkijken op 2 zeer geslaagde toernooien en 
zal dit in 2017 zeer zeker een vervolg krijgen. 

Alle deelnemers, scheidsrechters, publiek en organisatie etc. hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. 

Verder nog een speciaal bedankje voor de volgende bedrijven: 

 Van Mensvoort Veghel B.V. 

 Tikx 

 Intersport Uden-Veghel 

 Autobedrijf Ad Verstegen 

 Tennispark de Krekel 
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Er waren eens drie kanjers 

Tijdens Sing Swing treden niet alleen solisten voor het voetlicht. Ook muzikale gezinnen geven acte 
de presence. Zo ook Bernadette Leenders en dochters Mandy en Daisy. 

Bernadette Leenders (48+) zagen we tijdens de vorige editie van Sing Swing al samen met Peter van 
Hees het podium betreden en ook dochter Mandy (19), studente product design aan St. Lucas, trad al 
eerder op met schoolbandjes, tijdens de Bonte Avond en Rock am Ringoven. Jongste telg Daisy (16) 
volgt een opleiding tot schoonheidsspecialiste en is ook erg muzikaal, Daisy speelt gitaar, maar heeft 
nog geen podiumervaring. Tijdens Sing Swing maakt Daisy haar debuut. Het optreden van 
Bernadette,Mandy en Daisy, moeder en twee dochters, is bij voorbaat dus al heel speciaal te noemen. 

Bernadette: ”Ik vind het zo leuk om dit met de meiden samen te doen. Ik heb er ook echt zin in om 
straks lekker met zijn drieën te oefenen. Want dat is er nog niet echt van gekomen, terwijl we toch al 
een tijd geleden gevraagd zijn om als trio op te treden.” “Het komt zeker goed.” Verzekert Mandy: “We 
gaan een countrynummer brengen wat we allemaal al kennen. Mama heeft het met haar band vaak 
genoeg gezongen, ik ken het ook goed en Daisy heeft het bij gitaarles geleerd. Bovendien past dit 
nummer goed bij ons; we hebben echte countrystemmen. ” 

De dames vinden het spannend om samen op te treden en ze hebben er nu al heel veel zin in. Hun 
optreden is geslaagd wanneer het publiek het leuk vindt om naar hen te luisteren en wanneer ze er 
zelf ook lol aan beleven. Bovendien vindt het trio het belangrijk dat de Sing Swingavond afwisselend 
is, met veel verschillende muziekstijlen. Daisy en Mandy: "En wat we zo leuk vinden aan Sing Swing is 
dat het allemaal Heise mensen zijn, mensen die je kent, die ineens zomaar op het podium staan en 
een act doen.” Daisy: ”Iedereen noemt Mariaheide altijd een gat, maar we zetten toch maar mooi met 
z’n allen zoiets als Sing Swing neer, dat is toch heel bijzonder voor zo’n klein dorp.” “Ja, iedereen 
neemt initiatief.” Vult Mandy aan. 

Of ze zichzelf tijdens hun optreden begeleiden met gitaar gaan begeleiden, is nog een verrassing. 
“Het zou best kunnen, maar we weten het zelf eigenlijk ook nog niet.” Geeft Bernadette aan. Met of 
zonder gitaar, het optreden van dit muzikale gezin wordt in elk geval een speciaal. 

 

  



Mariaheide.nl  44 
 

juli 2016 

De viool in de hoofdrol 

De 16-jarige Maud Verstraten is nog niet heel erg bekend in Mariaheide, maar dat zal na haar 
optreden tijdens Sing Swing wel veranderen. Maud speelt viool en gaat het publiek een dubstep laten 
horen waarbij ze begeleid wordt door live pianospel.En dat is niet zo verwonderlijk want ditzelfde 
genre wordt ook gespeeld door haar grote idool, de Amerikaanse Lindsey Stirling. Ook haar favoriete 
nummer ‘Take a flight’ wordt door Stirling vertolkt. Alhoewel een carrière op het conservatorium er niet 
inzit, is Maud een verdienstelijk violiste die ook al wat ervaring bij een bandje heeft opgedaag. 
Verstraten speelt al vanaf haar zesde. “Ik wilde eigenlijk al veel eerder een viool maar ik moest echt 
twee jaar bij mijn ouders zeuren om op vioolles te mogen. Zij hadden niet echt iets met muziek en 
helemaal niet met viool, vandaar. Waarom ik viool zo mooi vond en vind? Ik heb eigenlijk geen idee.” 
Omdat het erg moeilijk is om viool te spelen, moest Maud eerst leren hoe je de viool onder je kin klemt 
en hoe je de strijkstok (met bespanning van paardenhaar) hanteert. Daarna moest ze de snaren – 
deze zijn van schapendarmen met een ijzeren omhulsel - één voor één leren bespelen. “Viool spelen 
is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. “ Voegt moeder Miranda toe. “We hoeven haar nooit aan te 
sporen om haar viool te pakken. Ze oefent zeker 1 ½ - 2 uur per dag en is bijzonder kritisch op 
zichzelf.” “Ik kan echt wel genieten als ik met vioolspelenbezig ben, maar ik vind dat het altijd beter 
kan. Ik wil liever geen fouten maken.” Vertelt de studente van het Udens College. Volgend schooljaar 
gaat Maud verder studeren in de richting Mode /maatkleding aan het Summa College in Eindhoven en 
als ze dan lange dagen moet maken dan blijft ze toch vasthouden aan haar 2 uur viooltijd per dag. “Al 
moet ik om vijf uur opstaan. Ik moet en zal elke dag een paar uur vioolspelen.” 
Maud is niet zenuwachtig voor haar optreden tijdens Sing Swing en ze tevreden over haar optreden 
als ‘het goed gaat’. 
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Speelplaats nieuwe school in gebruik genomen 

De speelplaats van de nieuwe school is vrijdagochtend officieel in gebruik genomen. Directeur Paul 
vertelde even hoe het geld voor het speeltoestel met vereende krachten verzameld werd, onder meer 
door de reünie van vorig jaar en de kraampjesmarkt. Daarna werd het lintje doorgeknipt en 
bestormden de kinderen het speeltoestel. 
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Weer terug waar we horen; basistoezicht 

Gisteren was de Inspectie van het Onderwijs op de Maria ter Heide school voor de afronding van het 
kwaliteitsonderzoek. 
En........ goed nieuws! 

 
We hebben onze zaken goed op orde en scoren voldoende op alle normindicatoren. We hebben 
goede resultaten op de (Cito) toetsen, de zorg voor onze kinderen is goed geregeld en ook het 
kwaliteitsbeleid op school klopt! We zijn hier erg blij mee en we zijn natuurlijk erg trots op 'onze' Maria 
ter Heideschool. Het predicaat 'zwakke school' laten we nu definitief achter ons. Niet alleen de nieuwe 
school, maar ook het verbeterplan is hiermee 'opgeleverd'. En we hebben loon naar werken! 
Vol goede moed, op een goede solide basis en met een grote lach op ons gezicht starten we volgend 
jaar in onze prachtige nieuwe school. Alle elementen zijn aanwezig om het beste onderwijs aan de 
kinderen van Mariaheide te bieden. 

Team bs Maria ter Heide 
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Geweldige opbrengst sponsorloop! 

Op vrijdag 17 juni 2016 renden de leerlingen van basisschool Maria ter Heide rondjes voor het goede 
doel. De vijf leerlingen van de leerlingenraad hebben dit jaar het goede doel uitgekozen. Zij kozen 
unaniem voor ‘Cliniclowns’. 

Ellen Bouwen, ambassadeur van Cliniclowns, is uitleg komen geven aan de leerlingen waar ze voor 
gaan rennen. ‘Met het opgehaalde geld wil Cliniclowns graag nieuwe clowns in dienst nemen. De 
huidige 71 clowns kunnen niet ieder Nederlands ziekenhuis bezoeken om even met een lach de 
gedachte aan het ziek zijn te onderbreken’ vertelde Bouwen de leerlingen. 

Afgelopen vrijdag, 22 juli 2016, herhaalde Bouwen die boodschap toen zij de cheque in ontvangst 
mocht komen nemen. Niet alleen voor Bouwen was het een verrassing welk bedrag de leerlingen 
bijeen hadden gelopen. Ook de leerlingen en hun ouders waren reuze benieuwd. Samen met de 
leerlingen van leerlingenraad maakte leerkracht Maikel Verbakel de opbrengst bekend. ‘€ 2216,01 
liepen de leerlingen bijeen! Er is per leerling gemiddeld € 22 bijeengelopen. Een opbrengst waar we 
als kleine school enorm trots op zijn!’ zegt Verbakel, ‘Ik weet zeker dat we hiermee vele zieke kinderen 
in Nederland blij mee kunnen maken’. Iets wat Bouwen kan onderschrijven. 
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Fietser gewond na aanrijding in Mariaheide 

MARIAHEIDE - Een fietser is vrijdagmiddag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een 
aanrijding in Mariaheide. Het ongeluk gebeurde op de Pastoor van Haarenstraat. 
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Petje af voor deze mannen 

Vakantie? Nee hoor het onkruid neemt ook geen vakantie en daarom staan deze mannen steeds weer 
paraat. 
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Jeugdtoernooi korfbalvereniging voor de 35e keer 

Op zaterdag 3 september vindt voor de 35e keer het jeugdtoernooi van korfbalvereniging SCMH plaats 
op sportpark Spoorzicht. 
 

 

Er hebben zich 76 teams ingeschreven en deze zullen in 18 poules gaan strijden om de bovenste 
plaatsen. Maar het plezier is het belangrijkste en dit toernooi is tevens een goede voorbereiding op de 
competitie die een week later van start gaat. Vrijdag zal de toernooicommissie het sportpark 
omtoveren in een korfbalcomplex samen met de hulp van diverse vrijwilligers. Op zaterdag gaan om 
10.00 uur de wedstrijden beginnen en om 16.00 uur is de prijsuitreiking gepland. Hopelijk wordt het 
wederom een gezellig en sportief toernooi en werkt ook het weer een beetje mee. Iedereen is vrij om 
een kijkje te komen kijken want het is dan keigezellig. Wel vragen we een kleine bijdrage als 
entreeprijs om de kosten een beetje te drukken. Tot ziens op zaterdag 3 september op het sportpark. 
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Korfbaltoernooi groot succes 

Zaterdag 3 september was de commissie en enkele vroege vrijwilligers al vroeg in de weer om alles 
klaar te maken voor het toernooi. De velden en korven waren op vrijdagmiddag al op hun plaats gezet. 
Tegen 10en was alles gereed en kon het 35e toernooi van start gaan.  
Het weer werkte in ieder geval mee want het was heerlijk weer voor een toernooi. Door de vele 
vrijwilligers liep het die dag als een trein. Jammer was wel dat 2 verenigingen nog op het laatste 
nippertje een team terug hadden getrokken zodat het hele programma weer aangepast moest worden. 
Die veranderingen werden dan niet goed doorgegeven aan de teams en scheidsrechters maar dit 
werd allemaal opgelost.  

Er werd fanatiek gestreden ook al hadden de meeste teams nog niet getraind. Aan het einde van de 
dag waren de 18 velden leeg maar in 2 poules moesten nog strafworpen genomen worden om de 
winnaar bekend te maken. De prijsuitreiking was weer een gezellige puinhoop maar er was wel sfeer.  

Door de vele handen die kwamen helpen was alles ook snel weer opgeruimd en kunnen we terug 
kijken op een zeer geslaagd toernooi. Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie hulp, ook het 
kantinepersoneel dat heeft de korfbalclub ontzettend geholpen. Niet te vergeten de EHBO die de hele 
dag aanwezig was en niet te beroerd om ook nog mee op te ruimen.  

De resultaten voor SCMH waren: Aspiranten C1, de 1ste wedstrijd gewonnen, rest verloren een 
4de plaats. Pupillen D1 hadden 1 gewonnen, 1 verloren en 1 gelijk een 3de plaats leverde een mooie 
standaard op. Pupillen E1 hadden alle wedstrijd verloren maar wel 7 keer gescoord. Pupillen F1 
begonnen goed met 1-4 winst, daarna verloren, een 4de plaats was het resultaat. Volgend jaar weer 
een toernooi, tot dan! 
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Nieuwe tenues voor selectie SCMH 

Nadat Grando keukens en Van Sleeuwen hoveniers hadden aangegeven te willen stoppen met de 
sponsoring van de selectie moest er uitgekeken worden naar nieuwe sponsoren. Het Broek Softfruit 
en Widontec waren bereid om onze jongens de komende drie jaar te voorzien van een compleet 
nieuwe outfit. 

Donderdag 18 augustus jl. werden de nieuwe tenues gepresenteerd en mochten enkele 
selectiespelers als eerste met de nieuwe kleding op de foto. Niet alleen de spelers werden in het 
nieuw gestoken, ook de technische staf werd voorzien van nieuwe kleding. 

Wij willen Het Broek Softfruit en Widontec hartelijk danken voor hun geste. Verder willen we Grando 
keukens en Van Sleeuwen hoveniers bedanken voor hun jarenlange sponsoring. 
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Tapijt van de vrede 
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Rik van Asseldonk sterkste man van Mariaheide 

Rik van Asseldonk bewees tijdens de eerste 'Sterkste man van Mariaheide verkiezingen' over de 
meeste spierkracht van het hele dorp te beschikken. 

Rik toonde zich op alle onderdelen het sterkste en bleef hiermee Twan Rauh en Bob van den Berg 
steeds voor.  

De redactie feliciteert Rik met deze mooie titel en zorgt ervoor steeds goede vrienden met Rik te 
blijven. 
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Bijzonder geslaagde reünie café de Mol 

Ruim 125 (stam-)gasten en oud-klanten van café de Mol hebben afgelopen zondag gehoor gegeven 
aan de oproep, om herinneringen op te halen en anekdotes de revue te laten passeren, tijdens een 
gezellige middag bij café-zaal d’n Brouwer. Het stralende middelpunt van deze reünie was de 87-
jarige Sjaantje de Mol, die genoot van de aandacht. Samen met haar inmiddels overleden man Harrie, 
heeft zij het café van 1961 t/m 1986 bestierd. De aanwezigen waren dan ook voornamelijk mensen uit 
deze jaren. Ook klanten van later, de tijd van Ine, 1986 tot 2008, waren welkom. Deze groep was 
echter maar minimaal vertegenwoordigd. 

Sjaantje was door Peer Brouwers met de cabriolet opgehaald. Binnen had Sjaantje vrij vlug haar plek 
gevonden; binnen een mum van tijd zat ze prominent aan een bartafel op een barkruk! Menigeen is bij 
haar aangeschoven om gebeurtenissen uit het verleden op te halen. En heel veel zaken wist ze zich 
nog heel goed te herinneren. Anderen zochten elkaar weer op en goede, en minder goede, 
herinneringen vlogen over de tafel. 

Tussen het optreden van de Oarige door, werd even kort stilgestaan bij deze reünie en kreeg Sjaantje 
van collega-kastelein Peer Brouwers een prachtige bos bloemen overhandigd. 

De Oarige, bestaande uit oud-inwoners van Mariaheide, Martien van de Voort, Hans van Son en 
Harrie de Koning, bracht een tweetal liedjes. Dit waren “de Heidebloem” en “het Vlindermeisje”, liedjes 
met een enigszins Heise herkenning. 

Van de mogelijkheid om herinneringen etc. te noteren, is flink gebruik gemaakt. Deze zullen, samen 
met enige foto’s van deze middag, worden gebundeld. Dit boekwerk zal daarna cadeau worden 
gedaan aan Sjaantje. Verder zal er maandelijks een bijdrage in de Heise Krant verschijnen, onder de 
noemer: “Herinneringen aan café de Mol”. 

Er werd nog lang nagebuurt en ook kreeg de friteswagen van Smulders veel bezoek, waarbij vooral 
het frietje stoofvlees, destijds specialiteit uit de keuken van Sjaantje, gretig aftrek vond. 

De organisatoren blikken terug op een geslaagde reünie en zachtjes wordt al gefluisterd over een 
vervolg… 
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Ingrijpende reparatie monument Mariaheide 

 

Maandag is in Mariaheide een begin gemaakt met de reparatie van het monument. De stalen 
pijpen staan er nu tien jaar en de ledverlichting is enige tijd geleden uitgevallen. De kleuren van 
het licht gaan met de seizoenen mee. Boven op de zuilen staan ornamenten, die symbool staan 
voor de geschiedenis van het dorp. Het gehele monument moet gedemonteerd worden. De 
gemeente heeft opdracht gegeven voor de vervanging van de vloerverlichting. Momenteel 
wordt nog onderzocht of ook de verlichting in de zuilen hersteld kan worden. 
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september 2016 

Picknick Zonnebloem afd Veghel 

Deze keer was het de beurt aan Mariaheide.13 September was het dan zover. De zon stond hoog aan 
de hemel.Er was gezorgd voor lekkere broodjes en salade en volop drinken bij een temperatuur van 
meer als 30 graden! 

Dankzij de medewerking van Manege Hoger Duinen kunnen we terugkijken op een hele geslaagde, 
zeer zonnige dag. Met Dank aan alle vrijwilligers en Ton van Hees en medewerkers. 
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oktober 2016 

Jo is kampioen Hei's Kampioen Libré 2016 

Afgelopen week heeft de Heise biljart kampioen schappen Libré plaatsgevonden in d'n Brak. 

Jo de Wit werd zaterdag avond kampioen A-klasse. Een geweldige prestatie,  

Het was een heel gezellig evenement, Ieder avond was er een grote opkomst en ook de catering was 
weer goed verzorgd. 

A-Poule: 

 
1e Jo de Wit 

2e Albere van de Beeten 

3e Mari Vogels 

4e Ad Verbossen 

 

 

 

 

B-Poule: 

 
1e Jeffrey Meulendijks 

2e Theo Kusters 

3e Marien van de Wijst 

4e Albert van der Aa 

 

 

 

C-poule: 

 
1e Jan Vervhoeven 
2e Henk Leenders 
3e Rien Bosch 
4e Rien Schepens 

 

 

 

oktober 2016 
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oktober 2016 

Lipdub Vriendengroep "Wij" Mariaheide 

Lipdub Vriendengroep 'Wij' Mariaheide - YouTube 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Zp3fm-1MV8I
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oktober 2016 

Nieuwe school officieel geopend 

Met een prachtige circusvoorstelling is de nieuwe Maria ter Heideschool vrijdagmiddag 
geopend. Alle kinderen hadden een act ingestudeerd onder leiding van een echte circusartiest 
en het hooggeëerde publiek genoot volop. 

 
Later werd de nieuwe school officieel geopend en mocht Tijs van Asseldonk de nieuwe naam van de 
centrale binnenruimte onthullen.    
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oktober 2016 

Monument Mariaheide 100 jaar is weer hersteld 

De verlichting van het monument Mariaheide 100 was al enige tijd defect, De dorpsraad heeft daarop 
contact opgenomen met de gemeente om dit te herstellen. Doch e.e.a. bleek nog niet zo eenvoudig 
op te lossen. De fabrikant van de Led-verlichting was inmiddels failliet. 

Het herstel is door de gemeente Veghel, in samenwerking met IBX Projex, van Lieshout Specicon en 
Nobralux, opgepakt en ze hebben ervoor gezorgd dat de defecte led-verlichting van het monument 
weer in orde gemaakt is. 

Diverse onderdelen zijn vervangen, zoals de LED-lijnen in de betonvoet, LED-lampjes in de spotjes 
van de zuilen, diverse kabels, acrylaat schijven en stroken, de aansturingsunit van de seizoenen en 
waarschijnlijk nog wel wat dingen. Al met al was het een ingewikkeld proces, maar uiteindelijk is het 
toch weer gelukt en kan de verlichting de komende tijd weer volop schijnen. 

Dank aan een ieder die zich voor dit project hebben ingezet. 
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 oktober 2016 

Sing Swing was weer geweldig! 

Mariaheide is er weer in geslaagd om een fantastisch evenement neer te zetten. Want ook de 
tweede editie van Sing Swing was er een om door een ringetje te halen.  
 
Van het begin tot het einde schotelde presentator Dirk Meijer het publiek in rap tempo een afwisseld 
programma voor. 
Hulde aan alle vrijwilligers voor en achter de schermen, hulde ook aan alle solisten, het Sing 
Swingcombo, de Krikkelbloazers en dirigent Ben van den Biggelaar. 
Het was een topavond. (foto's Margot van Kleef) 
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oktober 2016 

Nieuwe AED geplaatst in Buurtschap Driehuizen 

De laatste AED van de 12 stuks die vallen onder de 50% cofinancieringsregeling van de Gemeente Veghel, 

is op dinsdag 25 oktober j.l. geïnstalleerd op Driehuizen. Dit buurtschap is onderdeel van Mariaheide en 

ligt aan ‘de andere’ kant van de snelweg. In samenspraak met Stichting Veghel HartSave, Dorpsraad 

Mariaheide en Buurtschap Driehuizen zijn de sponsoring en plaatsing op 25 oktober j.l. gerealiseerd. 
Aan het woord is Jan Janssen, bewoner en initiatiefnemer: “Uit de gegevens van Veghel HartSave 
bleek dat aan deze kant van de snelweg een witte vlek is wat betreft AED’s, terwijl hier toch veel 
mensen wonen en werken en er veel recreanten verblijven. Als iemand een hartaanval krijgt, moet de 
AED binnen 6 minuten op het slachtoffer zijn aangesloten. Dus voor er iemand vanuit Veghel hier is, is 
het misschien al te laat.” 

“Toen ik hoorde dat de gemeenteVeghel een deel van de kosten van de AED voor haar rekening zou 
nemen dacht ik: dit is een goed moment om te kijken of wij het voor elkaar kunnen krijgen hier een 
AED geplaatst te krijgen. Daarvoor is dan, naast de cofinanciering van de gemeente, toch noch altijd 
een bedrag van € 1.650,- nodig. Dit is voor de aanschaf, het onderhoud en de verzekering. Ik heb de 
ondernemers in ons buurtschap benaderd of zij mee wilden sponsoren. En dat is gelukt: iedereen doet 
mee. Dat vind ik heel bijzonder, dat iedereen het belang ervan inziet!” 

Ook de Dorpsraad Mariaheide is blij met deze actie vanuit Buurtschap Driehuizen. Juist door dit soort 
initiatieven kan een betere dekking aan AED’s worden gerealiseerd. Niet alleen voor nieuwe AED’s is 
een dergelijke steun nodig. Zo moet bijvoorbeeld de verouderde AED op het Dobbelsteenplein begin 
januari 2016 worden vervangen. De benodigde financiën daarvoor zijn echter nog niet binnen. Dit 
betreft ca €3.400,= voor de komende 10 jaar. Alle initiatieven om de AED in de kern van Mariaheide te 
behouden zullen dan ook graag door de Dorpsraad worden verwelkomd. 

De AED is belangrijk, vrijwilligers zijn dat ook! 
“Sinds erAED’s in Nederland zijn, is de kans om buiten het ziekenhuis een hartstilstand te overleven 
verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hartstichting,” aldus Jan Janssen. “Die AED’s zijn dus 
heel effectief ook omdat ‘gewone’mensen ze kunnen bedienen. Je hoeft niet medisch geschoold te 
zijn om een mensenleven te kunnen redden. Nu we een apparaat hebben hangen, zullen we ook de 
bewoners in ons buurtschap benaderen de cursus ‘burgerhulpverlener’ te volgen, zodat zij weten hoe 
in noodsituaties moet worden gehandeld. We zullen er bij hen ook op aandringen zich vrijwillig aan te 
melden bij HartSlagNu, zodat de Buurtschap altijd verzekerd is van snelle hulp.” 

De AED is geïnstalleerd op locatie 
Driehuizen 13, 5464 RA te Veghel 
(Mariaheide). De AED is 24 uur per 
dag bereikbaar. Hij is geplaatst in een 
verwarmde AIVA-200 buitenkast met 
ventilatie en alarm. De AED is 
aangemeld bij www.hartslagnu.nl en is 
te vinden in de app: AED4.EU. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen 
via info@veghelhartsave.nl of met 06-
31948129. 
 

Op de foto van links naar rechts: Jan 
van Grunsven (VHS), Jos Klessens 
(Dorpsraad Mariaheide), Jan Janssen 
(initiatiefnemer), Hans van Asseldonk 
(locatiehouder) en Maarte van den 

Heuvel (VHS).  

http://www.hartslagnu.nl/
mailto:info@veghelhartsave.nl
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november 2016 

Grote opkomst debatavond Dorpsraden 

 

 
Tijdens de verkiezingsdebat avond op 15 november in Eerde was het bouwen 
in de kerkdorpen een rode draad. 

De gezamenlijke dorpsraden van Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, 
Olland, Mariaheide, Nijnsel, Wijbosch en Zijtaart hadden voor deze 
verkiezingsdebatavonden 3-tal onderwerpen, waarop de negen lijsttrekkers 
mochten reageren. 

 

 Bouwen in de Kerkdorpen 

 Burgerparticipatie 

 (Sport) Voorzieningen en Zorg 
 
Over elk onderwerp werd telkens door 3 lijsttrekkers hun visie van hun partij weergegeven, waarna 
dan de volgende 3 partijen aanbod kwamen. Na de eerste ronde werd er met het publiek een Quiz 
gespeeld over kennis over de dorpen. Daarna werd het tweede onderwerp behandeld door de 
lijstrekkers. Voor aanvang van de derde ronde bracht Nico van de Wetering het lied Meierijstad ten 
gehore. 
Ook de bezoekers konden nog vragen stellen aan de lijsttrekkers en de hee avond stond onder leiding 
van Twan van den Brand 
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17 november 2016 

OVM bezoekt Rick de Wit Metaaltechniek 

Op 17 november was de Ondernemersvereniging te gast bij Rick en Bianca de Wit. Zij hebben 
onlangs hun nieuwe bedrijfspand geopend aan de Voltaweg in Veghel. Door uitbreiding van de 
orderportefeuillle groeiden ze op de Bolstweg uit hun jasje. 

We kregen een rondleiding in het nieuwe pand van Rick en enkele van zijn personeelsleden. Die 
demonstreerden de nieuwste computergestuurde machines. Ook kregen we de zelf ontwikkelde 
groentesnijmachine, die vooral door aspergetelers wordt gebruikt. De Wit maakt vooral producten voor 
transportsystemen. Maar daarnaast neemt het bedrijf ook veel andere opdrachten aan van bedrijven 
of particulieren. De Wit bedient zijn klanten graag op hun wensen. Klantvriendelijk en zonder 
tijdverlies. Roestvrij staal, aluminium en staal zijn de meest gebruikte grondstoffen. 

Na deze interessante uitleg stond Mathijs van Donzel van adviesbureau Nehem.nl al klaar voor het 
volgende programmapunt. Een brainstormsessie, die de organisatie binnen de 
Ondernemersvereniging op een hoger plan moet brengen. Maar ook individuele ondernemers konden 
hier wel tips uit halen. Veel goede ideeën kwamen op tafel. Een vruchtbare discussie dus. 

 

Verslag en foto’s: Wilma van de Laar 
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november 2016 

Rabobank Club kas € 3.676,19 voor Mariaheide 

Geslaagde feestelijke afsluiting Rabobank Clubkas Campagne in Markant Uden 

289 winnaars bij Rabobank Clubkas Campagne 
Uden, 30 november 2016 – In Markant Uden vond woensdag 30 november de feestelijke finale 
avond van de Rabobank Clubkas Campagne plaats. Aan deze derde editie deden liefst 289 
verenigingen en stichtingen mee. Bijna 8600 leden van de Rabobank brachten hun stem uit om 
onder al deze clubs € 110.000,- te verdelen. Ieder lid had vijf 
stemmen te verdelen en daarmee was één stem dit jaar € 2,62 
waard.  
Vereniging               Aantal stemmen    Bedrag 
De Heikrikkels 163 427,10 
Heis's Archief 156 408,76 
KBO Mariaheide 210 550,25 
Kv SCMH 250 655,06 
La Vita 131 343.25 
Sing Swing 131 343.25 
SJeM 266 696,98 
Toerclub 96 251.54 
Met dit initiatief geeft Rabobank Uden Veghel het verenigingsleven in de regio een financieel steuntje 
in de rug. “Vrijwilligers maken het verenigingsleven mogelijk, en wij dragen daar graag een steentje 
aan bij. Dit jaar hebben 8591 leden van onze bank in totaal 41.981 stemmen uitgebracht: nog meer 
dan vorig jaar. Daar ben ik blij mee, net als met het enthousiasme van de deelnemende clubs.”, sprak 
directievoorzitter Erik Jansen. “De boodschap die we deze avond ook mee willen geven is dat de 
Clubkas Campagne meer is dan alleen geld. De verbinding met elkaar maken door de juiste vragen te 
stellen. Dat is de kracht die we moeten gebruiken” 

Clubkas Kanjer 

Een nieuw element in de Rabobank Clubkas Campagne was de uitreiking van de Clubkas Kanjer. 
Voor het eerst werd deze extra donatie van € 500,- uitgereikt aan de drie clubs die op de meest 
creatieve wijze campagne hebben gevoerd voor het werven van stemmen. Scouting Uotha Uden, 
Stichting Volkellse Zeskamp en de Samenwerkende Keldonkse Clubs namen een cheque in 
ontvangst. 

De volledige uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne is te vinden 
op www.rabobank.nl/udenveghel. 

 

  

http://www.rabobank.nl/udenveghel
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november 2016 

SCMH wint € 2000,- 

HET IS GELUKT!! 

SCMH heeft de wikkel-wedstrijd van Karwei gewonnen. Uit de vele inzendingen werd de wikkel 
van Jonne Nooijen getrokken. Hiermee ging de prijs naar SCMH, die met een mooi bedrag van € 
2000,00 een begin kan maken met de opknapbeurt van de kantine. 
Proficiat SCMH, en dank aan Jonne en alle andere mensen, die hun wikkel voor SCMH hebben 
ingevuld. 
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december 2016 

BIN Mariaheide van start, meld je aan 

 

 

  

Doel 

Het gebruik van WhatsApp-buurtpreventiegroepen 
wordt steeds populairder, ook in de gemeente 
Veghel. Deze groepen zijn de extra ogen en oren 
voor de politie, en vergroot de leefbaarheid en 
sociale binding in een buurt. Zodra bewoners iets 
verdachts zien of horen, zoals (vermoedens van) 
inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging 
of mishandeling, dan kunnen ze eenvoudig een melding maken in hun WhatsApp-groep. Op die 
manier is iedereen in de buurt op de hoogte. Belangrijk om te weten: bij een verdachte situatie, moet 
wel eerst de politie gebeld worden. 
 
Werking WhatsApp-groep 

Het initiatief ontstaat bij bewoners uit een bepaalde straat, wijk of kern. Zij richten een groep op, en 
zijn beheerder van de groep. In een WhatsApp-groep kunnen tegenwoordig 256 deelnemers en kan 
bestaan uit meerdere beheerders. Voor grotere gebieden kan ook worden gekozen voor meerdere 
groepen. 
De beheerder dient de buurt hierover te informeren en afspraken te maken over de werking van deze 
groep. Door vooraf de regels van de groep te communiceren en daarop te handhaven zorg je ervoor 
dat er geen misbruik wordt gemaakt van een groep. Een groep is niet bedoeld voor berichten zoals 
buurtfeestjes, vermiste dieren of dat soort zaken. 
Zowel de gemeente als de politie is bereid om bewoners te ondersteunen bij het oprichten van een 
groep, maar is niet de organisator. Het is en blijft een burgerinitiatief. Dat wil ook zeggen dat de 
wijkagenten niet actief deel kunnen nemen in een groep, maar wel in contact staan met de beheerders 
van de groepen. 
 
Hoe meld je je aan? 

Per buurtvereniging is er een buurtcoördinator. Je stuurt je naam en adres naar de buurtcoördinator 
van je buurt. Hiermee ben je aangemeld bij de WhatsApp buurtpreventie. Op deze manier kan je je 
ook afmelden voor de WhatsApp buurtpreventie. Geef via de app aan dat je wil stoppen met deze 
WhatsApp-groep. Indien er nog geen buurtcoördinator is kan je je niet aanmelden bij een groep. Je 
kan je zelf beschikbaar stellen als buurtcoördinator door contact op te nemen met de 
hoofdcoördinator. 
Voor de volgende buurtverenigingen is er reeds een buurt coördinator actief. 

Buurtverenigingen     Buurtcoördinator mob. Nr. 

Achter d’n Kerck Hans van Helvoirt (hoofdcoördinator)      06-51765544 

Goordonk Wil Kemps 06-23457933 

Ringoven Mark Leenders 06-15171091 

De Henneberg Agitte Huberts 06-46051875 

Voorhei Marjan van de Crommert 06-40560902 
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december 2016 

Tentoonstelling Hei's Archief 

 
We hebben in het augustusnummer een fotowedstrijd 
aangekondigd met het thema Herfst. Hiervoor hebben we slechts 
enkele inzendingen binnen gekregen. Reden daarvoor is 
waarschijnlijk, dat we de oproep niet voldoende hebben uitgezet en 
herhaald. Die is daarom een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat 
moeten we onszelf aanrekenen. Onze excuses hiervoor. Wellicht 
volgend jaar beter. We hebben de inzenders inmiddels hierover 

persoonlijk bericht. 

We menen een goed alternatief te hebben voor de volgende expositie. Deze wordt geopend tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie in d’n Brak. U treft dan een portrettengalerij aan van al onze 90-plussers. Wij 
hebben deze vijf vrouwen en drie mannen onlangs in beeld gebracht in hun eigen omgeving. De 
oudste kanjer is Drika Heerkens, zij is onlangs 94 jaar geworden. “Dankzij dagelijks een glaasje 
Mispelblombrandewijn!” 

Wilt u weten wie er in De Hei 90 jaar of ouder is? Kom dan op 1 januari naar D’n Brak. 

 

 

 
 
“ Elke dag een glaasje Mispelblombrandewijn met fijne bruine suiker” 
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30 december 2016 

Heise onderscheiding voor Bert van Hoof 

 

** Heise Onderscheiding ** 
Het is een groot genoegen bekend te maken dat de 
Heise onderscheiding 2016 is toegekend aan : 

Bert van Hoof 
De voordrachtcommissie heeft dit unaniem 
besloten vanwege zijn inzet gedurende een zeer 
groot aantal jaren voor de kerk en de begraafplaats 
, de Heise krant , SCMH , de Heikrikkels , alsmede 
voor het beschikbaar stellen van “de Wij “. 

Wij feliciteren Bert van harte met deze 
onderscheiding en zullen op onze 
nieuwjaarsreceptie uitgebreider stilstaan bij de 
betekenis van Bert voor de Heise gemeenschap. 

Bestuur en medewerkers D’n Brak 

 


