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1 januari 2017 

Nieuw jaar - nieuwe look! Kv SCMH 

Verschillende teams van kv SCMH zijn de eerste maand van 2017 in het nieuw gestoken. Zo heeft 
Portas van de Ven nieuwe shirts bij senioren 1 verzorgt en hebben de junioren A1 mooie nieuwe 
trainingspakken met dank aan Autojorg.nl en Brownies&DownieS. kv SCMH zijn de sponsoren erg 
dankbaar voor deze bijdrage! 

 

 

http://www.mariaheide.nl/
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januari 2017 

MOMfest vermaakt vele festivalvierders 

De 24ste editie van MOMFest was zaterdag weer een groots muziekfeest in de frambozenhal aan de 

Bolst op de grens van Mariaheide en Erp. Honderden muziekfans genoten van de bands, de 

entourage en natuurlijk de gezelligheid. Op de drie podia was een keur aan bands te zien met als 

bekende namen Raggende Manne, Claw Boys Claw en Navarone. Ook de Heise Frans Nooijen 

schitterde met zijn band Argus. (foto's Jerry Immers) 
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28 januari 2017 

Jeugdprinses Isa en adjudant Kiki 

 

 

’s Middags werd tijdens de Bonte Middag Jeugdprinses Isa Kapteijns met haar Adjudant Kiki van de 
Graaf onthuld. 

Hun motto luid: 

“Met Isa en Kiki zij aan zij, krijgen we een super carnaval in de hei!”. 
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28 januari 2017 

Prins René d’n Urste en Prinses Ellen 

Het nieuwe Prinsenpaar van CV de Heikrikkels Mariaheide 

 

In een bomvolle krikkelstal is zaterdagavond door vriendengroep “Gehijt Faut” Prins René d´un Urste 
en prinses Ellen onthult als 49e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. 
René van den Berg werd 49 jaar geleden geboren in Loosbroek maar woont alweer 23 jaar in 
Mariaheide. Hij is getrouwd met Ellen Daandels, een echte Heise. Ze wonen met hun zoon Pim (14) 
en hun 2 honden op de Pater Visserslaan. 

René runt in het dagelijks leven samen met zijn oudste broer een keuken en interieurbedrijf in Dinther. 
Voetbal kijken, uit eten, bioscoopje pikken zijn enkele hobby´s van René. 

Ellen werkt als verzorgende bij verpleeghuis Van Haarenstaete in Mariaheide daarnaast werkt ze ook 
op kantoor bij René, waar zij samen met haar schoonzus de administratie doet. Ellen heeft als hobby’s 
koken, shoppen en vakantie vieren. 

Hun motto voor het komende carnaval luidt: 

“We maken d’r iets moois van!!” 
Prins en prinses worden komend carnavalsjaar bijgestaan door adjudantenpaar Gert Jan en Sandra 
van Bergen 
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februari 2017 

Kv SCMH D1 al kampioen 

De pupillen van Kv SCMH D1 zijn vandaag (zaterdag 18-02) kampioen geworden in de zaalcompetitie. 

Ze moeten nog wel een wedstrijd spelen, maar hebben nu al voldoende punten en kunnen niet meer 
ingehaald worden. 

de kampioenen. 
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februari 2017 

Twan Rauh prins van De Gekko's! 

In een bomvol café-zaal dn Brouwer in Mariaheide, is (afgelopen) zaterdag op spectaculaire wijze 
Twan Rauh tot Prins van De Gekko's onthuld. Het motto van de 22-jarige prins is: "Zet hem aan de kin 
en knikkert m erin!" Hij zal worden bijgestaan door zijn kompaan: adjudant Paul Daandels, beter 
bekend als Paultje Pils. 

Het originele motto sluit nauw aan bij de 
levensstijl van de 22-jarige student docent 
wiskunde. Hij maakt deel uit van de beruchte 
vriendengroep "Club '38" uit Mariaheide, 
waarmee hij knallende feesten organiseert en 
knallende festivals bezoekt onder het mom: 
hoe harder, hoe beter! 

De kersverse prins is een bekend gezicht in 
het Heise verenigingsleven. In een ver 
verleden maakte hij deel uit van de hofkapel 
van de Heikrikkels en drumde daar een slag in 
de rondte. Oók daar kon het hem niet hard 
genoeg. 

Prins Twan is een dragende kracht bij de 
plaatselijke voetbaltrots SCMH, waar hij furore 
maakt als keeper in het vaandelteam van de 
gemoedelijke voetbalclub. Ook is hij daar ad 
interem-leider van de A2 en staat er af en toe 
als vrijwilliger achter de bar. Kortom bier en 
plezier zijn de nieuwe prins niet vreemd, 
gezien de gezellige derde helften in de kantine 
van SCMH, zijn vriendengroep "Club '38', de 
dancefestivals, het Tilburgse studentenleven 
en De Gekko's. 

De één na sterkste man van Mariaheide, ja 
want dat is Prins Gekko Twan dn ûrste ook!, 
heeft er in elk geval kei hard zin an, in de 
Carnaval. Het wordt daarom ook weer een 
zeer gezellige prinsenreceptie op de 
carnavalsmaandag, waarop de Gekko's groots 
uitpakken en iedereen in de gelegenheid wordt 
gesteld om prins Twan en zijn gevolg te 

feliciteren! 

De beroemde prins gekko-receptie wordt dit jaar opgesierd met een bierfiets(wedstrijd) en het 
beruchte stropdaszuipen! De receptie is op maandag 27 februari vanaf 15.00 uur in café dn Brouwer 
te Mariaheide. 

Falàà cv de Gekko's 

  



Mariaheide.nl  7 
 

maart 2017 

Energiek opent nieuwe zaak 

Afgelopen zaterdag is in het oude pand van de beddenspeciaalzaak aan de Pastoor van Haarenstraat 
een nieuw holistisch centrum geopend. De open dag werd heel druk bezocht. Vroeger was in het pand 
De Trambar gevestigd, waar veel van onze oudere inwoners vaste klant waren. De eigenaren Berry 
en Helma van Nieuwenhuijsen hebben in het centrum, dat voorheen in de NCB-laan gevestigd was, 
een winkel-en eetpunt ondergebracht, waar vegetarische en natuurlijke producten verkocht worden. 
Verder kan men er yogalessen volgen. 

In het centrum worden onder meer massages, voetreflextherapie, spirituele begeleiding van kinderen 
en volwassenen gegeven. Ook is er een schoonheidssalon gevestigd. 
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maart 2017 

Heise Quiz 2017 

Veel enthousiasme bij 2e editie van de Heise Quiz. 

Ruim 400 deelnemers waren op 10 maart actief bij het oplossen van vragen in de diverse categorieën. 

Ongekende kwaliteiten zijn naar boven gekomen. Mariaheide heeft veel strip teken talent. De 
deelnemers vonden het een leuke gevarieerde maar moeilijke quiz.Er waren ook weer mooie doe 
opdrachten zowel in de brak als in de dorpskern. 

Benieuwd naar de antwoorden en de uitslag: Kom op 25 maart naar de Brak! 
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maart 2017 

NL Doet en Mariaheide doet 

Mooi weer zaterdagmorgen. De lente komt eraan. Het begon van 
alle kanten te kriebelen. Kwam dat mooi uit, want het was nationale 
NL Doet-dag. Op maar liefst drie fronten staken de Heise 
vrijwilligers de handen uit de mouwen. SCMH kreeg eindelijk haar 
buitenmeubilair en de carnavalsclub begon met de bouw van 
opslagcontainers achter D’n Brak. 
Daar kwam met 
graafwerkzaamheden nog een 
verrassing uit de grond. Onder de 
heg zat op zo’n twintig centimeter 

diepte een interessant beeldje, waarvan de herkomst onduidelijk is. 

 

De Dorpsraad had zich voorgenomen om de dobbelsteen op het plein eens op te knappen. Hij stond 
er al jaren wat sleets bij. Met wat steun van de gemeente konden de materialen aangeschaft worden. 
Deze week kreeg de steen al een grondige schoonmaakbeurt met hoge druk, zodat zaterdagmorgen 
het schilderen kon beginnen. Vele handen maken licht werk, dus binnen een uurtje was het karwei 
gepiept. Ofwel ‘voor de bakker’, die trouwens toch al zijn bijdrage leverde met heerlijke appelflappen 
bij de koffie. Volgende week worden nog even de puntjes op de i gezet. Nog wat vlekjes weg gewerkt 
en een mooi schildje geplaatst. Hierop kan men dan lezen aan wie het monument herinnert: Piet 
Dobbelsteen uit Mariaheide, wethouder van de gemeente Veghel. 
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maart 2017 

LA VITA 25 Jaar 

Op 7 april 1992 is door een aantal enthousiaste vrouwen uit Mariaheide het koor La Vita opgericht. Dit 
gaat natuurlijk niet zo maar. Er werd een repetitieruimte gevonden in de oude D’n Brak en een 
dirigente in de persoon van Petra van de Biggelaar uit Beek en Donk. Zij heeft 17 jaren het koor 
geleid. Een van haar voorwaarden bij de start was wel dat er ook mannen bij het koor moesten 
komen. De dames zijn ook daar enthousiast naar gaan zoeken en hebben inderdaad mannen 
gevonden die wilden komen zingen. 

In de loop van de jaren is het koor gegroeid naar ongeveer 40 zingende leden met zowel vrouwen als 
mannen uit Mariaheide en omliggende dorpen. In al die jaren is een uitgebreid repertoire opgebouwd 
bestaande uit zowel Nederlandstalige en Engelstalige populaire muziek uit de jaren 70 tot nu. Voor de 
repetities hebben diverse omzwervingen in Mariaheide plaats gevonden. Van de oude Brak, via café 
De Mol, de hooizolder bij Jan van Os en de kantine bij Van Mensvoort naar café D’n Brouwer waar La 
Vita inmiddels al meer dan 15 jaren repeteert onder het mom van ”Zonder drank geen klank”. In 2009 
is de huidige dirigent Dan Loredan als muzikaal leider aangetreden onder wiens leiding de kwaliteit 
van de prestaties is gewaarborgd. Tevens vindt tijdens optredens vaak instrumentale ondersteuning 

plaats zoals piano, gitaar en drums. 

Repeteren is natuurlijk leuk en gezellig maar het doel is uiteraard om aan anderen te laten horen wat 
je hebt geleerd. In al die jaren heeft het koor heel veel optredens gehad. De optredens zijn heel divers 
zoals korenmiddagen (elders maar ook zelf georganiseerd), optredens in zorginstellingen, opluisteren 
van kerkdiensten, Bonte avonden van de Heikrikkels, Sing & Swing Mariaheide, jubilea verenigingen 
en bedrijven, Fabriek Magnifique (voorheen Slokdarmfestival), Carat concerten Helmond, 
kerstoptredens etc. Een heel bijzonder optreden was in de dierentuin van Antwerpen. Zang met 
dierengeluiden is een bijzondere combinatie. 

Naast repetities en optredens wordt zeker de onderlinge gezelligheid niet vergeten. Behalve de 
wekelijkse nazit bij de repetities wordt jaarlijks na de jaarwisseling een nieuwjaarsborrel met activiteit 
georganiseerd. En aan het einde van het seizoen net voor de zomervakantie is er de jaarlijkse 
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zomerfestiviteit gecombineerd met een activiteit zoals kanoën, fietsen etc. Over enkele van deze 
festiviteiten is nog lang nagepraat. 

Op 7 april 2017 bestaat la Vita dus 25 jaren. De leden van het koor zullen dit samen met hun partners 
vieren op 15 april 2017. Maar zij willen dit ook niet ongemerkt voorbij laten gaan aan de gemeenschap 
van Mariaheide. Daarom organiseert La Vita op zaterdag 1 juli 2017 een muziekhappening in de tuin 
van de kerk. Naast La Vita zullen optredens worden verzorgd door andere muziekgezelschappen 
(zowel verbaal als instrumentaal) ook afkomstig uit Mariaheide of met muzikanten afkomstig uit 
Mariaheide. 

Over het programma en tijden zal de komende tijd zeker meer worden gepubliceerd. Dus houd uw 
brievenbus, mariaheiede.nl en de Heise Krant in de gaten. 
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maart 2017 

Mariaheide weer op zijn Paasbest 

Op vrijdag 24 maart gaf de wethouder voor Infrastructuur en Duurzaamheid, Harry van Rooijen, om 
10.00 uur het startschot voor de jaarlijkse grote zwerfafval opruimactie op de Maria ter 
Heideschool.De oproep om mee te doen was door vrijwilligerscentrales, dorps- en wijkraden en 
basisscholen gedaan, met het doel om het openbaar gebied in de gemeente zo veel als mogelijk vrij 
van zwerfafval te maken. 

De gemeente Meierijstad had hiervoor vuilniszakken, plastic handschoenen en zelfs een aantal 
opraapstokken beschikbaar gesteld. Al het verzamelde zwerfafval werd uiteindelijk door de gemeente 
opgehaald en naar de gemeentewerf gebracht. 

Na het startschot en nog wat instructies van de begeleiders gingen alle deelnemers met de plastic 
zakken op pad. De ca. 50 enthousiaste leerlingen met begeleiders en vrijwilligers liepen door 
Mariaheide om al het her en der liggende afval te verzamelen. En alles onder het motto “Breng 
Mariaheide op zijn paasbest.” 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 voor een groot gedeelte 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. 

  

 

  



Mariaheide.nl  13 
 

maart 2017 

Grote opkomst en veel enthousiasme bij 2e Heise Quiz 

Na wat voorproefjes in de Heise krant was het dan zover. Op 10 maart stonden klokslag 19.30 de 
captains van 33 teams in d’n Brak om de Heise quiz op te halen. De opkomst was hiermee ongeveer 
even groot als vorig jaar wat betekent dat er ruim 400 deelnemers die avond aan het quizzen waren. 

De quiz organisatie had weer een gevarieerde quiz samengesteld bestaande uit doe opdrachten in d’n 
Brak en in de kom van Mariaheide met daarnaast vele vragen in onder meer de categorieën puzzelen 
, natuur, wie wat waar , uit de Heise krant , sport en spelletjes. 

Die avond zijn leden van de quiz organisatie bij vele teams langs geweest . Er bleek veel 
enthousiasme te zijn , maar vele teams vonden de quiz toch ook wel moeilijk , wat zichtbaar was aan 
de rode koontjes van sommige deelnemers. 

Op een druk bezochte uitslag avond werden afgelopen zaterdag de antwoorden besproken en was er 
de prijsuitreiking. Winnaar was – even als vorig jaar – team MoMfest, met op de 2e plaats De 
Ossenkoppen en op de 3e plaats De Witte Berg & Friends. 
Wij als organisatie vonden het fijn om vele positieve reacties te mogen ontvangen wat ons motiveert 
om weer vol aan de slag te gaan aan het opstellen van de 3e Heise quiz die zal plaatsvinden op 23 
februari 2018. 
Team Heise quiz, Wilbert , Pieter, Jan , Wim , Jolanda en Joost 
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april 2017 

Mariaheide impuls leefbaarheid dankzij tientallen nieuwe woningen 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kom Mariaheide, herziening Pastoor van Haarenstraat 
52’ zit de vaart richting de bouw van 7 nieuwe grondgebonden woningen op het voormalige Heijzoo-
terrein er goed in. Donderdag 30 maart stond het plan op de agenda van de commissievergadering 
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering en met de vaststelling ervan heeft het college besloten om in 
principe medewerking te verlenen. 

“Daar zijn we heel blij mee,” melden Coen Hendriks en Anke Koenen-Raijmakers van de CDA-fractie. 
“Het plan laat een uitstekende invulling zien van dit niet bepaald fraaiste stukje Mariaheide. Het sluit 
mooi aan bij het bestaande lint van bebouwing en de parkeerplekken komen achter de woningen. 
Positief voor het straatbeeld en een stuk veiliger.” 

Eerder al werd het uitbreidingsplan Steenoven II, met daarin 45 nieuwe woningen, door het college 
goedgekeurd. Verder verrijzen er op dit moment op de locatie van het voormalige café De Mol ook nog 
eens enkele tweekappers en 9 levensloopbestendige rijwoningen uit het project Achter den Kerck. 
Daarmee wordt er in het dorp de komende tijd veel nieuwbouw gerealiseerd en kan men spreken van 
een flinke kwaliteitsimpuls. “Wij zitten er als fractie bovenop om de leefbaarheid in onze kleine kernen 
op peil te houden. Daarvoor schakelen we onder meer onze eigen kernkenners in, CDA’ers die 
precies weten wat er in die kernen speelt. Het aanbod van woningen is zo’n cruciaal onderdeel van 
die leefbaarheid,” aldus Anke Koenen. 

Toch heeft het CDA vorige week nog wel een kritische kanttekening bij de plannen voor het Heijzoo-
terrein gemaakt. “Zorg dat er met een flexibel plan kan worden ingespeeld op de vraag. Daarom 
hebben we het college gevraagd de woningen zo te laten bouwen dat ze eventueel gemakkelijk zijn 
aan te passen tot starters- of seniorenwoningen.”
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april 2017 

Pim op de special olympics, heel speciaal 

(foto: flickr.com) olympisch 

vuur bij de openingsceremonie 
 
Wat waren we trots toen we onze 
Pim de fakkel met de olympische 
vlam zagen dragen in het 
Oostenrijkse stadion. Maar liefst 
vijftienduizend mensen waren 
erbij. Hieronder bijna 3000 
sporters met een beperking, de 
hoofdrolspelers van het 
evenement. Pim mocht de fakkel 
overhandigen aan de Oostenrijkse 
atleet die het vuur ontstak. Een 
spectaculaire show, die het begin 
was van een fantastisch toernooi. 
Nederland had 25 sporters 

afgevaardigd. Pim was een van de vier langlaufers, die voor Nederland uitkwamen. Op de duizend 
meter, de vijfhonderd en de estafette. En hij kwam met twee zilveren en een bronzen medaille terug. 
Al was dat niet het belangrijkste, want meedoen is belangrijker dan winnen. Geen sporters, die dat 
beter uitdragen dan deze mensen. Wat kunnen wij daar veel van leren. En zeker die sporters, die 
vinden dat het veel (te veel) geld op moet leveren. 

Wat heeft Pim genoten en wat hebben wij van hém genoten. En van zijn team, Silvia, Claire en Huub. 
En wat een organisatie zit erachter. Alles verliep glad en zonder stress. Er waren atleten uit meer dan 
honderd landen. Talloze vrijwilligers, die vaak één op één de atleten begeleidden. Bij de wedstrijden 
en op het podium. Overal cameraploegen en fotografen. Op de foto met de burgemeester, een 
beroemd artiest of de president van Oostenrijk? Alles went, nietwaar? We zagen dat ze 
aangemoedigd werden door de grote baas van de Spelen, een telg uit de Kennedyfamilie, hoe gaaf is 
dat? Wij vinden dat bijzonder, maar Pim raakt daar niet van onder de indruk. 

 

(foto Gepa:Harald 
Steiner) aangemoedigd door de grote 
boss 
 
Voordat het toernooi begon waren de 
sporters al een weekje in Oostenrijk te 
gast. Ze bezochten Wenen, verbleven in 
een welnesshotel en gingen naar scholen. 
De kinderen van die scholen hadden van 
tevoren al brieven geschreven, ze hadden 
hartjes en bloemen geknutseld en brachten 
allemaal cadeautjes mee. Tijdens de 
wedstrijden kwamen de klasjes onze 
sporters ook weer aanmoedigen. Het langlaufen vond plaats in het stadion, waar ook de 
wereldbekerwedstrijden plaats vinden, dus alles verliep vlekkeloos. Laat dat maar aan die 
Oostenrijkers over. Omdat het eigenlijk te warm was, hadden de plaatselijke brandweermannen hun 
handen vol om de sneeuw in conditie te houden. Maar het lukte allemaal. De tijden van elke rit waren 
te zien op het grote scorebord. Wij hielden de prestaties nauwlettend in de gaten. En daar sta je dan 
Pim, tussen een Kroaat en een Amerikaan op het bord. Kwestie van seconden. Gelukkig was dit nog 
maar de kwalificatieronde en niet de finale. Want in de finale zou Pim zijn turbo aanzetten, had hij 
beloofd. 
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Na de wedstrijden was de 
prijsuitreiking telkens een happening 
op zich. Die duurde zelfs langer dan de 
wedstrijd, want bij de Specials komen 
alle atleten op het podium. Ook de 
nummer Zeven! En iedereen wordt 
toegejuicht en krijgt een vaantje. De 
tranen die we zagen waren tranen van 
blijdschap en emotie. Maar de 
deelnemers verstaan ook heel goed de 
kunst om elkaar te troosten. We zagen 
vaak Internationale knuffels. 

 

het langlaufteam met coach Lilyan en assistent Marcel 
We gingen een keer naar onze alpine skiërs 
kijken. Die wonnen die dag ook een paar 
medailles. Ze gingen uit hun dak, zeker toen 
net op dat moment een Hollands dweilorkest 
de berg opkwam gelopen. Een spontane 
polonaise was het gevolg. Zo was de hele 
week een aaneenschakeling van spontane 
en verrassende gebeurtenissen. Wij als 
fanclub, we waren met zeven familieleden, 
hebben een bijzondere week meegemaakt. 
We hebben gezien dat de sporters meer 
zelfvertrouwen krijgen, dat de Special 
Olympics hun leven voorgoed verandert.We 
hebben er veel van geleerd en kunnen ons 
volledig aansluiten bij de ondertitel van deze 
World Winter Games: het was inderdaad een 

HEARTBEAT FOR THE WORLD! 

 
Yes, I did it! 
Pim, bedankt voor deze fantastische ervaring. 
Je fanclub. 
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april 2017 

Zilveren lamp voor Marieke van der Velden 

Marieke van der Velden en haar vriend Philip Brink beleefden vrijdag een topavond in Carré in 

Amsterdam. Hun documantaire The Island of All Together kreeg een Zilveren Lamp bij de ADCN 

(Impact Award)! 
Dit was het jury rapport: ' een perfect voorbeeld van hoe je grote invloed op de maatschappij kunt 
hebben via creativiteit. Het is een nieuw, origineel, zeer welkom menselijk licht voor de vluchtelingen 
in europa. 
We waren met name onder de indruk van de manier waarop de documentaire niet alleen de elite 
bereikt, maar de manier vond om de media te integreren vanwege het toegankelijke karakter van de 
documentaire.” 
 
www.theislandofalltogether.com 
 

 

  

http://www.theislandofalltogether.com/
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april 2017 

Goede Doelenweek Mariaheide 2017 

De goede doelenweek zit er weer op. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is deze 3e editie van 
de Goede Doelen Week wederom succesvol verlopen! De totale opbrengst is: € 8.355,00. 
 

 

De Resultaten:   
 

Stichting Alzheimer 
 
   € 752,76 

De Nederlandse Brandwondenstichting 
 
   € 458,66 

Fonds gehandicaptensport 
 
   € 465,27 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
 
   € 409,11 

De Nederlandse Hartstichting 
 
   € 973,46 

KWF Kanker Bestrijding 
 
€ 1.346,41 

Stichting Longfonds 
 
   € 591,16 

Maag Lever Darm Stichting 
 
   € 625,16 

Nierstichting 
 
   € 576,26 

Het Reumafonds 
 
   € 642,42 

Het Rode Kruis 
 
   € 586,96 

Epilepsiefonds 
 
   € 401,71 

Nationaal Fonds Kinderhulp 
 
   € 525,66 

  
  

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! 

Speciale dank aan: d’n Brak, Complement reclame, Zie grafisch ontwerp, Jabro bouw, Anthall 
Drukkerij, dorpsraad Mariaheide en natuurlijk de vele collectanten en jeugdafdeling van Vv SCMH die 
de enveloppen huis-aan-huis hebben verspreid. 

Namens de werkgroep: 
Joep van Helvoort voorzitter, Maria van Asseldonk, Rudea de Bie, Erica van den Boogaard, Gerrie 
Bongers, Hans Breeuwer, Ilse Dortmans, Mart van Goor, Loes van Helvoirt, Rinus van Helvoirt, Anja 
de Korte, Irma Weultjes en Marjo Wijdeven. 
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 mei 2017 

SCMH kampioen na winst tegen FC de Rakt 

UDEN-Nummer 1 SCMH moest vandaag winnen tegen nummer 2 FC de Rakt om kampioen te 
worden. Het Heise publiek was talrijk afgereisd naar sportpark Moleneind en was in grote 
meerderheid aanwezig. 
 
SCMH was de eerste helft de bovenliggende partij. Na een kwartier spelen was er de eerste kans voor 
Pieter van de Velden nadat de bal panklaar werd gelegd door Paul Daandels na een diepe bal. Pieter 
raakte de bal echter niet goed. Een paar minuten later was het weer spannend in de Udense 
zestienmeter, het duurde alleen te lang voordat Paul Daandels een kans zag te schieten waardoor 
deze kans verkeken was. FC de Rakt kwam er vooral uit via de counter en kreeg na een half uur 
voetballen zijn eerste kans. Een voorzet werd weg gebokst door de keeper waarna de rebound hoog 
over werd geschoten. Net voor rust kreeg SCMH nog een kans. Een voorzet vanaf links van Bram 
Lomans werd half weggewerkt door de keeper. De daarop volgende scrimmage leverde ook geen 
treffer op en uiteindelijk gaf de scheidsrechter een vrije trap voor FC de Rakt waardoor er met 0-0 
gerust werd. 

In de tweede helft was de eerste kans weer voor SCMH. Na zes minuten kwam rechtsbuiten Koen 
Verhagen naar binnen. Zijn schot was te zwak om de keeper te verrassen. In de 74e minuut belandde 
een voorzet bij Jorn de Koning die hem op Paul Daandels gaf. Paul tikte hem vervolgens binnen in de 
korte hoek waardoor het 0-1 werd. Meteen erna kwamen Hans van Helvoirt en Juul van de Laar erin 
voor Koen Verhagen en Bram Lomans. Snel na de goal kreeg Jorn de Koning weer een kans, maar 
zijn kopbal ging net over. In de 81e minuut kreeg FC de Rakt een grote kans, keeper Dave van Dooren 
moest tot twee keer reddend optreden om de gelijkmaker te voorkomen. In de daaropvolgende 
counter ging Hans van Helvoirt alleen op goal af en maakte de 0-2. Snel na de goal kreeg FC de Rakt 
een reuzekans. De Heise goalie ging nu wel in de fout waarna de speler van De Rakt de bal naast het 
lege doel schoof. Hierna gebeurde er weinig meer zodat even later het kampioensfeest losbarstte.  
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27 mei 2017 

Koningsdag 2017 

Koningsdag op het Dobbelsteenplein van Mariaheide is vooral voor de kinderen. 
Het oranjecomité had een vrolijke zeskamp georganiseerd met spellen, springkussens, schminken, 
tatoeages zetten en een grote zandbak voor de allerkleinsten. 
De middag begon met het oplaten van oranje ballonnen, terwijl de papa's en mama's toekeken vanaf 
het gezellige terras. 
Ook was er weer de jaarlijkse fietstocht. 
Het was weer een geslaagde Koningsdag! 
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SCMH JO9-1 finalist 

Bekertoernooi!!!  

De jongens van SCMH JO9-1 hebben woensdagavond de halve finale gewonnen van het 
bekertoernooi. 

In Gemonde werd Irene JO9-1 met 0-3 verslagen op zaterdag 20 mei spelen zij de finale in 
Mariaheide. 
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 mei 2017 

Kermis is begonnen! 

De kermis is begonnen. Zwieren en zwaaien op het Dobbelsteenplein, het kan nog tot en met 
maandag. (foto's Jerry Immers) 
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Ballon Suus Meijer belandt in Roermond 

Suus Meijer is winnaar van de ballonnenwedstrijd van Koningsdag 2017 geworden. Haar ballon heeft 
een reis van 88 km gemaakt en kwam terecht in Roermond. 
Gefeliciteerd Suus! 
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Hans van Helvoirt luistert afscheid op met 2 doelpunten 

De laatste wedstrijd van het seizoen stond voor SCMH in het teken van het vermaken van het publiek en 

het afscheid van Hans van Helvoirt. De oud-aanvoerder van het vaandelteam stopt na dit seizoen met 

selectievoetbal. Qua spanning zat er voor deze wedstrijd trouwens niets in het vat. Het kampioenschap 

voor SCMH was binnen en ook voor de tegenstander uit Velp (SCV '58) stond er niks meer op het spel. 
Het was te zien aan de eerste helft. Het leek op een gezapig potje campingvoetbal. Er gebeurde lange 
tijd weinig noemenswaardig. Totdat de bezoekers plots uitbraken met een counter en alleen op het 
doel van Dave van Doorn afstormden. Maar die liet zich niet verrassen en redde bekwaam. SCMH dat 
niet bepaald met de flair van een kampioen speelde, zette daar een rush van Bram Lomans 
tegenover. Hij slalomde van de rechterkant naar binnen en schoot op goal, zijn schot dat niet al te 
moeilijk leek, werd toch gelost door de keeper. Bob van den Berg kon vervolgens simpel de bal tegen 
de touwen schieten: 1-0. Op slag van rust werd het zowaar ineens 1-1, toen SCV '58 scoorde na 
weifelend ingrijpen in de Heise achterhoede. 

Trainer Ger Romeijnders was ook niet heel erg te spreken over het niveau van de eerste helft en 
hekelde vooral de 'besluiteloosheid' voorin. Maar ja, er was eigenlijk niemand die daar om maalde. Er 
waren genoeg andere dingen die de mensen meer bezighielden zoals: moederdag, Mariaheide 
kermis, het nakende kampioenschap van Feyenoord en de formule 1 race in Barcelona, om maar wat 
te noemen. Kortom, de wedstrijd sneeuwde een beetje onder en dat was ook te merken aan de 
bezoekersaantallen. Niettemin kreeg het wél aanwezige publiek een leukere tweede helft te zien. Die 
kreeg echter pas gestalte toen de coach een half uur voor tijd een dubbele wissel doorvoerde. Hij 
bracht Roy van den Bogaard en Pieter van der Velden binnen de lijnen, twee jonge honden die voor 
vers bloed in de ploeg zorgden. En toen ging het snel. In de 68e minuut zat het SCMH heel erg mee, 
nadat de bal tijdens een corner op de hand van een SCV-speler belandde. De jonge arbiter legde de 
bal op de stip. En zo kreeg Hans van Helvoirt de kans om zijn afscheidswedstrijd luister bij zetten met 
een goal. Met zijn ervaring en rust knalde hij de pingel onberispelijk binnen: 2-1. Niet veel later, in de 
71e minuut, volgde het huzarenstukje van de 
dag. Een vrije trap vanaf rechts werd de 
zestien in gedraaid en Hans van Helvoirt 
torende hoog boven iedereen uit en knikte de 
bal met een ferme kopstoot achter de kansloze 
keeper: 3-1. Daarmee was de wedstrijd in het 
voordeel van SCMH beslist en kon er nog er 2 
keer! gewisseld worden. Keeper Dave van 
Doorn kreeg een erewissel voor zijn 
voortreffelijke keepen tijdens de afwezigheid 
van Twan Rauh en Mark van Asseldonk. Die 
laatste was trouwens weer terug van zijn 
honeymoonreis in Hawaï en mocht het laatste 
kwartier onder de lat vol maken. En natuurlijk, 
ook Hans van Helvoirt kreeg een 
applauswissel voor zijn vele dienstjaren in de 
selectie van SCMH. Na een woordje en een 
bloemetje van de voorzitter, werd hij door 
enkele ploegmakkers op de schouders 
genomen en het veld afgedragen. En zo werd 
het dan toch een plezante middag op het 
sportpark in Mariaheide. Dan rest SCMH voor 
dit seizoen nog één wedstrijd en een hele 
bijzondere: op 27 mei in het jubileumweekend 
tegen Legendary PSV. De kaartverkoop van 
deze wedstrijd is inmiddels in volle gang. 
Kaartjes kosten vijf euro per stuk en zijn 
verkrijgbaar in het clubhuis van SCMH en café-
zaal d’n Brouwer.          
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 mei 2017 

Expositie Pater Cor Goorts 

Mariaheide viert honderdste verjaardag van pater Cor Goorts met Heilige Mis en expositie. 
Pater Cor Goorts is afgelopen maart honderd jaar geworden. De eerste keer dat een oud-inwoner van 
onze parochie die bijzondere leeftijd bereikt heeft. Goorts woont tegenwoordig in een verzorgingshuis 
in Alverna, maar hij is geboren en opgegroeid op Duifhuis. Hij koos voor het priesterschap, maar is 
van jongs af aan een gepassioneerd kunstenaar. Hij maakte honderden, veelal religieuze 
beeldhouwwerken. 

Tot op hoge leeftijd kwam Cor Goorts jaarlijks naar de Knipperdul, waar zijn kapelletje nog steeds 
staat. Bij de kapel, die hij van zijn buurtgenoten cadeau kreeg bij zijn priesterwijding, werd dan een 
openluchtmis gehouden. 

 

Het Hei’s Archief eert haar oud-bewoner met een foto-expositie in dorpshuis D’n Brak. Deze wordt 
officieel geopend aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag. Om 10.00 uur zal de eeuweling samen 
met zijn familie de H. Mis bijwonen in onze parochiekerk. Daarna is iedereen welkom in D’n Brak. 
Behalve de foto’s, die een paar maanden in de hal blijven hangen, zullen er die dag een aantal 
kunstwerken te zien zijn van de hand van priester/kunstenaar Cor Goorts 

 

 

Piëta (1933) door : Cor Goorts 
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Rock Am Ringoven vlekkeloos verlopen 

MARIAHEIDE - De vijfde editie van Rock Am Ringoven is zaterdag vlekkeloos verlopen. De 823 
bezoekers beleefden een heerlijke festivaldag met elkaar en met de toppers op het podium als 
Teen Spirit, Dilana Smith. 
Geen druppel regen viel te veel en geen druppel bier werd verspild. De slotact The All Star Wedding 
band liet het regenen met hun gigantische voorraad aan confettikanonnen. Enkele vrijgezellen 
beleefden een heerlijke laatste avond voor ze gingen trouwen. 

In de tent was het Barracuda dat voor intimiteit zorgde terwijl RAW de vetste metal allertijden over het 
publiek uitdonderde. Maar oordopjes waren niet nodig, want altijd was er wel een gezellig rustig 
hoekje of een lekker plekje in de zon die volop scheen. Rock Am Ringoven beleefde een topeditie en 
de ambitie voor de komende jaren is dan ook dit succes vasthouden! 

Zondagochtend togen de buurtbewoners van de Ringoven weer met hark en aanhanger naar het 
terrein om alles weer op te ruimen, want de WIJ is natuurlijk vooral een speelveld voor de Heise 
kinderen. Speciaal voor de confetti was er deze keer een stofzuiger meegenomen. 

De foto’s zijn gemaakt door onze hoffotograaf Jerry Immers. Kijk voor veel meer informatie en foto’s 
op www.rockamringoven.nl.  

 

 

  

http://www.rockamringoven.nl/
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 mei 2017 

SCMH wint van Legendary PSV 

SCMH heeft zaterdag met 7-3 van Legendary PSV gewonnen. In de hitte waren de toppers van toen 
als Stan Valkx, Berry van Aerle en Bjorn van der Doelen niet opgewassen tegen het eerste van 
SCMH. (foto's Jerry Immers) 
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Heel gezellige Welkomstdag nieuwe inwoners 

Zaterdagmiddag 20 mei waren de nieuwe inwoners van Mariaheide uitgenodigd door de 
werkgroep Mariaheide mijn Dorp. 

Voor deze tweede editie hadden zich vijftien mensen aangemeld. Ze kregen een druk maar 
afwisselend programma voorgeschoteld. Het was voor ons vooral prettig te horen dat men 
aangenaam verrast was door dit initiatief. Het is voor ons een goede stimulans om ermee door te 
gaan. 

Bij een kopje koffie met cake van bakker Van de Mortel kregen de deelnemers allereerst een beknopt 
overzicht van de Heise geschiedenis aan de hand van een fotopresentatie. Vervolgens gingen we op 
de fiets de highlights van Mariaheide bezoeken. 

Natuurlijk onze mooie kerk, waar Maria van Asseldonk namens de pastorale kerngroep alle vragen 
kon beantwoorden. Ook het sportpark werd bezocht. Hier was het nog gezellig druk, omdat er 
bekertoernooien waren gespeeld. Voorzitter Bert van de Broek van SCMH nam toch even de tijd om te 
vertellen over het prachtige complex, dat van buiten al gerenoveerd is met hulp van veel vrijwilligers. 
De kantine krijgt binnenkort een metamorfose. Na een lekker drankje en een rondje langs de 
kleedlokalen fietsten we weer verder. Langs het toekomstige uitbreidingsplan Steenoven II, langs 
Rock am Ringoven, het rockfestival dat ook die dag gehouden werd. We bezochten onderweg ook 
een paar bedrijven. C&S interieurbouw, waar Dave Schepens zijn werkplaats liet zien en 
Kinderdagverblijf Het Klavertje. Het meeste indruk toch maakte het bezoek aan de kraamkamers van 
Gert Jan van Bergen. We moesten allemaal steriele witte pakken aan. We leken net maanmannetjes. 
Biggetjes van een week oud tot 25 kilogram kregen we te zien. En de zeugen, die bijna gaan bevallen. 
Erg interessant allemaal. 

Toen was het tijd om weer terug te fietsen naar D’n Brak. Daar stonden lekkere aardbeien van Van 
Asseldonk klaar. Marieke van der Zanden, die twee jaar geleden meedeed als nieuwe inwoner kwam 
vertellen over haar inburgering. Leuk was ook de vragenronde: ‘ Hoe ben je zo in Mariaheide terecht 
gekomen?’ Alle deelnemers hadden zo hun eigen verhaal. Het was fijn te horen dat ze al goed d’n 

aard hadden ! 
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Heise Jeu de Boules kampioenschappen 2017 

Met 48 teams werd dit jaar de 16e Heise Jeu de Boules kampioenschappen gehouden. En dit maal 
weer met volop zon én de aanwezigheid van een frietwagen mét Frans friet! 
Nadat Jan vd Tillaart en William vd Velden op wederom zeer inspirerende wijze de dag opende, 
werden de nieuwe commissieleden, Annette en Rick vd Biggelaar voorgesteld aan het grote publiek. 
Vervolgens 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 werd er rond 13.00 gestart met de eindrondes. Na diverse spannende wedstrijden waren om 
16.00 uur de finalisten bekend en speelden zij 
in een zinderende finale om de 
eindoverwinning. 
De uitslagen waren als volgt. 
 
Poule A: 

1e plaats en Hei’s Kampioen 2017: 
Tonnie Hoevenaars en Jan  
Hendrik Lukkes 
 
2e plaats Berdine en Peter Nooijen 
 
 
 
 
 
 
Poule B: 

 
1e plaats Martien en Leon vd Graaf 
 
2e plaats Greetje v Os en Linda vd Broek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule C: 

 
1e plaats Jos Verhoeven en Rick vd Biggelaar 
 

2e plaats Joost en Rien Breeuwer 

 
 

 

 

 

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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'Niet de snelste kersen, maar wel de lekkerste!' 

 
"Als kersenteler moet je geduld hebben en tegen stress kunnen", lacht Twan van den Berg. 
Zijn vingers tintelen om de felrode kersen van de bomen te plukken, maar hij weet ook dat de 
vruchten over een paar dagen pas echt goed rijp en lekker zoet zijn. "We hebben niet de 
snelste kersen, maar wel de lekkerste!" 
Lees het complete interview op www.mooiuden.nl 
 

 

  

http://www.mooiuden.nl/nieuws/algemeen/20221/-interview-niet-de-snelste-kersen-maar-wel-de-lekkerste-
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Adriaan van der Linden presenteert boek over zijn geboortegrond 

‘Sund dat we daar weg moesten’ 

Veghel – De oude linden staan er nog steeds, op de plek waar Adriaan van der Linden geboren 
werd. Op de boerderij groeide hij op en hij bouwde er voor zijn gezin een huis naast. Maar toen 
plande Veghel de nieuwe wijk de Bunders en de Beukelaar verdween. “Het was een hele fijne 
buurt”, blikt Adriaan terug. “Sund dat we daar weg moesten.” 
Adriaan van der Linden (82) schreef een boek over zijn oude buurt die in de jaren zeventig onder de 
voet gelopen werd door Veghelse woningbouw. “Ik liep al langer met het idee rond”, vertelt Adriaan. 
“Het kwam er niet van, maar toen ze in Veghels Buiten zo’n gekke woningen begonnen te zetten, heb 
ik er werk van gemaakt en ook die buurt in mijn boek meegenomen.” 
Alle families die vroeger in de huidige Bunders of Veghels Buiten woonde, heeft Adriaan proberen te 
achterhalen. “Veel mensen zijn overleden, maar ik ben naar alle families gegaan. 

Ik kreeg een lekker bèkske koffie, veel foto’s en de verhalen van vroeger kwamen los. Ik heb daar heel 
veel plezier mee gehad. Het waren voor mij natuurlijk allemaal bekende mensen.” 

Herkenningspunten 

Niet alles van vroeger is weg. “Er zijn enkele boerderijen blijven staan en dat zijn herkenningspunten. 
De steeg naar ’t Duits Lijntje van vroeger is nu een fietspad van de sporthal naar het Ven. Daar 
stonden een paar mooie knotwilgen en die staan er nog.” 

Ook het ‘poelieveldje’ naast het spoor is er nog, maar niet meer zo mooi als in de kindertijd van 
Adriaan. “We gingen er schaatsen en wilde eendjes uithalen. Er was ook een loop van het 
poelieveldje naar de visvijver op het Ven. In de visvijver mochten we niet meer komen en toen 
maakten we een dam in de loop er naar toe en zo vingen we de vissen.” 

Uitbreidingsplannen 

Opmerkelijk, het huis dat Adriaan zelf bouwde in 1963 staat er ook nog. “Toen we aan het bouwen 
waren zei wethouder Piet Dobbelsteen. ‘Je komt er maar amper in te wonen, want hier komt de 
uitbreiding. Maar dat geeft niks’, zei Piet. ‘Want er komt een autobaan en daar komen allemaal kavels 
voor klein boerderijtjes en dat is iets voor jullie’. Maar dat is helemaal niet door gegaan.” 
Het leven van Adriaan en al de andere oorspronkelijke bewoners van ’t oude Beukelaar ging verder, 
maar dan op een andere plek. Adriaans boek is dan ook een feest van herkenning voor hen en voor 
veel andere Veghelaren. 

Zaterdag 24 juni om 14.00 uur presenteert Adriaan zijn boek in de Hertoghof aan de Burgemeester 
Kuyperlaan 6 in Veghel. Het boek is ook te koop bij de boekhandels Schellen en Bek in Veghel en D’n 
Bakker in Mariaheide. Het kost 17,95 euro. 

   

Adriaan van der Linden bij zijn geboorteplek, het vroegere Beukelaar D101. De boerderij en de 
weilanden zijn weg, maar de linden staan er nog. 
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Mariaheide laat spierballen zien 

MARIAHEIDE - Voor de tweede keer gaat carnavalsvereniging De Gekko's op zoek naar de 
Sterkste Man van Mariaheide. Rik van Asseldonk verdedigt zaterdag 2 september op het 
Dobbelsteenplein zijn titel. 
 
,,We vinden dat er te weinig te doen is in Mariaheide, daarom organiseren we dit evenement", 
verklaart Robin van Lanen namens de Heise carnavalsvereniging. 
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Kringkampioen dressuur ZZ-Licht: Elles van Asseldonk met Tjello 

Op 2 juli was in Volkel de laatste zomer selectiewedstrijd van de kring Noord Oost Brabant. In 
totaal werden er de afgelopen maanden 6 wedstrijden gereden, waarvan de beste 4 resultaten 
telden. Elles van Asseldonk, lid van rijvereniging St. Hubertus Mariaheide heeft 4 van de 6 
wedstrijden gewonnen. Door dit prachtige resultaat is ze gehuldigd tot kringkampioen bij de 
paarden in de klasse ZZ-Licht. 
 
Op 30 juli heeft Elles als jongste deelneemster in de klasse ZZ-Licht mogen starten op de Brabantse 
kampioenschappen te Dongen. Ze heeft hier wederom prima gereden wat resulteerde in een 
6de plaats in het klassement. Door deze knappe prestatie mag Elles met haar paard Tjello starten op 
de Nederlandse kampioenschappen, die gehouden wordt op 1 en 2 september te Ermelo.  
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Genieten geblazen op bouwdorp 

Het was vandaag heerlijk genieten op het bouwdorp van de SjeM. De hutten zijn af en 
morgenavond kan er geslapen worden.  

Vanwege het warme weer, was de Wij vandaag ook echt Hei20 geworden met een mooi zwembad. 
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augustus 2017 

Klaver toerclub Mariaheide 

De dag begon zo mooi, stralend fietsweer en de Klaver op het programma.  

Pieter en Piet hadden alles voor de Klaver opgetuigd. Het bier stond koud en de koffie hoefde nog 
maar te worden aangeklikt. Eerst maar eens een rondje fietsen.  

Er waren 2 gastrijder aangemeld, Mais de Koning en Geert van den Akker. In 3 groepen werd er 
gefietst.  

Corne heeft de club-foto’s gemaakt. We hebben nog wat gedronken en flink “gebuurt”.  

Volgend jaar laatste zondag schoolvakantie is er weer een KlaverHet was gezellig en daar gaat het 
om!  
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Windhoos raast over Duifhuis 

Uden - Heftig noodweer trof woensdag bij het vallen van de avond de Duifhuizerweg in Uden. Door 

een windhoos verloren diverse bomen hun top. 
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september 2017 

Twan Rauh sterkste man 

MARIAHEIDE - Twan Rauh (23) mag een jaar lang de titel 'Sterkste man van Mariaheide' dragen. 
Rauh bewees de sterkste, snelste en behendigste te zijn in het 8-koppige deelnemersveld. 

Hij nam hiermee het stokje over van de sterkste van vorig jaar, Rik van Asseldonk, die nu beslag wist 
te leggen op de derde plek. 
Veghelaar Volkan Göksen (19) 
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Klein in een wereldoorlog 

Mariaheide kreeg in 2014, zeventig jaar na de bevrijding van Zuid Nederland, een eigen boek 
vol oorlogsverhalen van dorpsgenoten. De werkgroep 44-14 besefte dat er niet veel tijd meer 
over zou zijn om nog getuigenissen vast te leggen. Dus werd er een jaar hard gewerkt om 
dagboekverslagen en brieven uit te werken. Er werden veel gesprekken gehouden met ouderen 
van ver in de tachtig en negentig jaar. Achtergrondinformatie en foto's maakten het boek 
compleet. Het boek Klein in een Wereldoorlog, Mariaheide 70 jaar bevrijd was binnen een paar 
maanden uitverkocht. 
 
Oproep. 
Reden voor de schrijvers om in 2019 (Mariaheide, dan 75 jaar bevrijd) met een tweede druk te komen. 
Met een uitbreiding en aanvullingen van bestaande verhalen. Daarvoor vragen we ook weer de 
medewerking van onze inwoners, met name de ouderen. Zij, die hun verhaal nog niet eerder 
vertelden, kunnen dit alsnog doen. Grijp deze laatste kans uw verhalen niet verloren te laten gaan. 
Alle verhalen en anekdotes, groot of klein, zijn welkom. Over het begin van de oorlog, de dreiging in 
de meidagen van 1940 en de mobilisatie. De inval op 10 mei. Het dagelijks leven in de verdere oorlog. 
Tot natuurlijk de bevrijding en de wederopbouw. 
 
Ook heeft Werkgroep 44-14 in aanloop naar de 75-jarige viering van de bevrijding een website 
gelanceerd: www.mariaheidebevrijd.nl. Hier vindt men ondermeer enkele verhalen uit de eerste druk 
van het boek. Daar kan men ook contact opnemen met de redactie van het boek. 

 
Foto met o.a. veteraan Ray Nagel tijdens de boekpresentatie in 2014 te Mariaheide. 

 

  

http://www.mariaheidebevrijd.nl/
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september 2017 

Burendag op de Ringoven 

 
Burendag 2017 

Vandaag burendag gevierd met de bewoners van De Ringoven. 

Na de koffie en de onthulling van het door Mariëlle Kuijper ontworpen, Welkom 

in De Ringoven doek samen de handen uit de mouwen gestoken. 
Het ziet er weer netjes uit, van de lente hopen we te genieten van de 
bloembollen die we hebben geplant. 

Super blij zijn we met de nieuwe picknicktafel, hier kunnen we door het jaar heen ontmoeten en 
genieten van een bakske koffie. 

Het was een mooie dag, bedankt iedereen 
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oktober 2017 

Kees van Rooij voorgedragen als burgemeester van Meierijstad 

De gemeenteraad van Meierijstad heeft tijdens de raadsvergadering van 27 september 2017 
ir. C.H.C. (Kees) van Rooij aanbevolen als nieuwe burgemeester van Meierijstad. 
De heer Van Rooij, geboren in Gemert, is vanaf 2005 burgemeester van de gemeente Horst aan 
de Maas. Deze gemeente fuseerde in 2010 tot een gemeente van 42.000 inwoners. Daarvoor was 
hij directeur Midden en Kleinbedrijf (MKB) - Limburg. De heer Van Rooij is getrouwd, heeft drie 
kinderen en woont momenteel in Horst. 

 
Over het raadsbesluit om hem aan te bevelen voor benoeming, zegt hij: “Ik ben aangenaam verrast 
door de voordracht en zie ernaar uit om aan de slag te gaan voor deze fantastische gemeente“. 
De gemeenteraad omschrijft de heer Van Rooij als een man met een warme persoonlijkheid, 
economisch relevant netwerk en het vermogen mensen te verbinden en inspireren. 
De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Johan van Gerwen: “Dit is de economische 
verbinder die we zochten! De vertrouwenscommissie is er van overtuigd dat de heer Van Rooij met 
zijn ervaring en netwerk ervoor zal zorgen dat Meierijstad de komende jaren op de kaart wordt 
gezet’. 

 
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Hij zal vervolgens een voordracht doen aan de Koning. Die tekent het 
benoemingsbesluit. 
Naar verwachting kan de heer Van Rooij begin december beginnen als nieuwe burgemeester. De 
exacte datum van de installatievergadering wordt nog bekendgemaakt. Op dat moment volgt de 
heer Van Rooij, de heer M.A. (Marcel) Fränzel MSc op die sinds 1 januari 2017 waarnemend 
burgemeester was. 
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oktober 2017 

Mari Vogels Heis kampioen Libre 2017 

 

Zaterdagavond is Mari Vogels Heis Kampioen Biljarten Libre geworden en zal daardoor Mariaheide 
vertegenwoordigen op de Supercup. 

.Afgelopen week heeft in d'n Brak de Heise kampioenschappen biljarten plaatsgevonden. 52 
deelnemers speelde in 3 klassen om de vel begeerde titel. De finales werden gisteravond gespeeld en 
de spanning zat er flink op in de A en de 
B poule bleef het spannend tot de 
laatste bal uitgerold was.  

De uitslagen Poule A 

1e Mari Vogels 
2e Erik vd Velden 
3e Joost Breewer 
4e Ad Verbossen 

 

 

 

Poule B 

1e Jasper van Boxmeer 
2e André vd Leest 
3e Hans Vissers 
4e Cor Brugmans 

 

 

 

 

Poule C 

1e Erik vd Crommert 
2e Peter van Doorn 
3e Henri van Zeeland 
4e Joep Vanthoor 
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oktober 2017 

Rabobank Clubkas Campagne Mariaheide € 4.501.02 

 
Blije gezichten door Rabobank Clubkas Campagne in 
Uden en Veghel 

REGIO – Rabobank Uden Veghel deelde 
woensdagavond in Theater Markant in totaal 130.000 
euro uit aan maar liefst 303 lokale verenigingen en 
stichtingen. 

Een deel van de winst van Rabobank Uden Veghel gaat al sinds jaar en dag naar het lokale 
verenigingsleven. De vierde editie van de Rabobank Clubkas Campagne van de lokale Rabobank 
zorgde voor blije gezichten bij de 400 aanwezige vrijwilligers van de clubs. De feestelijke bijeenkomst 
koerste onder leiding van ‘storyteller’ Rens van de Rijdt in een vlot tempo, met fraaie zang en dans 
van lokaal talent, naar de ontknoping. De afgelopen weken brachten 9.000 leden van Rabobank Uden 
Veghel in totaal bijna 44.000 stemmen uit voor hun favoriete clubs. Elke stem was goed voor 2,95 
euro. Het hoogste bedrag was 2.472,30 euro voor Kinderboerderij Uden. Diny Rotteveel-Van den 

Heuvel, secretaris bij de Kinderboerderij was erg blij met het bedrag: “We kunnen nu ons vertierplein 

gaan opknappen. Ook met de 836 stemmen zijn we heel blij. Het is ons echt gegund door heel veel 

bezoekers.” De vreugde onder de winnaars was groot. Ook bij de vrijwilligers van het Veghelse Pieter 

Bruegelhuis: “We zijn ontzettend blij met de steun van onze bank. Het geeft ons de ruimte om weer 
een nieuw project te starten voor mensen die het echt nodig hebben”, aldus Myriam Simons. 
Toneelclub Boekel, GTV Educa Veghel en Op Andere Gedachten uit Veghel kregen een extra bonus 

van 500 euro als Clubkas Kanjer omdat zij opvielen door hun creatieve inzet voor de campagne. 
Steun en waardering 
Alle leden van de Rabobank krijgen via de Rabobank Clubkas Campagne een stem in de verdeling 
van het totale bedrag. Verenigingen en stichtingen geven bij hun aanmelding aan welk doel zij willen 
realiseren. Doelen waarvan de clubs, hun leden en de hele lokale samenleving profiteren. Of het nu 
gaat om nieuw tenues, materialen of het organiseren van activiteiten. Rabobank Uden Veghel telt 
ongeveer 23.000 leden. Elk lid mag vijf stemmen verdelen via een unieke stemcode. Hoe meer 
stemmen een club krijgt, hoe meer geld er naar het gekozen Clubkas Campagne doel gaat. “Het is 
meer dan het geld”, vertelt Jan Jansen van de Voedselbank Veghel. “Het is ieder jaar weer een 
verrassing, niet alleen het bedrag, maar ook hoe mensen naar ons kijken. We zien het aantal 
stemmen in grote mate als steun en waardering voor wat we doen.” Alleen maar winnaars dus in het 
Udense theater. “Samen zorgen we voor meer leefbaarheid in de kernen”, weet directievoorzitter Erik 
Jansen. “Als Rabobank willen we samen iets groots bereiken. Met een hele goede dienstverlening, 
maar ook door niemand buiten te sluiten en elke dag opnieuw de wereld een beetje beter maken, te 
beginnen in Uden en Veghel. En dus zijn we er volgend jaar zeker weer”, beloofde Jansen. 

 
Vereniging Aantal     Bedrag 
Hei’s Archief 115 € 340,09 
Heikrikkels 145 € 428,81 
KBO - Mariaheide 220 € 650,61 
Korfbalvereniging SCMH 250 € 739,33 
Sing Swing Mariaheide 120 € 354,88 
SJeM 212 € 626,95 
Stichting Dorpshuis Mariaheide 132 € 390,36 
TCM 69 € 204,05 
Tennisvereniging De Krekel 116 € 343,05 
Zangkoor La Vita 143 € 422,89 
  

  

Totaal Mariaheide 1.522 € 4.501.02 
. 

Bij deze dank aan alle leden die op onze verenigingen hebben gestemd 
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november 2017 
Quizavond grandioos succes 

De quizavond op 10 november was een groot succes. Dertien teams streden fanatiek voor de 
podiumplaatsen. Presentator Willem zorgde voor een gezellige sfeer en stelde vragen over o.a. films, 
sterren, gezondheid, geschiedenis en algemene kennis. Jury en makers van de quiz Elle en Dinfy 
beoordeelde de antwoorden en de winnaars werden geëerd met een prijs van Lenz Architecten en 
Uniekaas. Wij willen de organisatie, presentator, sponsoren en natuurlijk de deelnemers hartelijk 
danken voor de leuke en sportieve avond! 
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november 2017 
Kv SCMH erkend Leerbedrijf 

Afgelopen week heeft kv SCMH een officiële verlenging gekregen van het huidige certificaat als 
erkend leerbedrijf. De vereniging is op diverse niveaus's geschikt als stageplaats. Voor meer vragen 
neem contact op met het secretariaat (secretariaatkvscmh@hotmail.nl) 
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november 2017 
Wie kent dit meisje? 

 
Hoi dorpsgenoten, ik ben bezig met een boek over het Joodse meisje Hanneke dat in de oorlog 

ondergedoken zat in Eerde, maar tijdens de gevechten rond Market Garden kwam ze in Mariaheide 

terecht. Mijn vraag is of iemand haar ooit heeft gezien? 

 
Hanneke was 8 jaar en samen met haar onderduikmoeder Joske en ook de baby Regientje gevlucht 
voor de Duitse aanval op Eerde. Ze is waarschijnlijk rond 23 september 1944 in Mariaheide terecht 
gekomen. Daar is ze op 23 oktober gevonden door haar moeder die op de fiets alle dorpjes afging en 
bij de pastoors vroeg of ze Hanneke kende. 

Hanneke leeft nog steeds, maar waar precies ze in Mariaheide is geweest, weet ze niet meer. Het was 
op een boerderij met een binnenplaats. 

Mijn vraag is of iemand weet waar Hanneke, haar onderduikmoeder Joske en baby Regientje geweest 
zijn? Wellicht heb je nog ouders, grootouders of ooms en tantes die in 1944 in Mariaheide woonden 
en die er zich iets van herinneren. 

Het boek komt volgend jaar begin september uit en het zou natuurlijk mooi zijn als Mariaheide in de 
geschiedenisboeken komt als de plek, waar een Joods meisje na jaren van onderduiken, herenigd 
wordt met haar moeder. 

Heb je tips, heb je ooit iets gehoord, al is het maar een vage aanwijzing, ik hoor het graag van je. 

André van der Linden. 
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december 2017 
Zanggroep Spirit in Udense huiskamer 

De eerste editie van Muziek bij de Buren Uden vond vandaag in Uden plaats. Op 33 locaties door heel 

Uden stonden artiesten en zanggroep Spirit uit Mariaheide was op de Botermarkt te horen in 

de huiskamer van de familie Ceelen met swingende, mooie en muzikale klanken. (foto Mooi Uden/ 

Henk Lunenburg) 

 

 

  

http://www.mooiuden.nl/
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30 december 2017 
Heise Onderscheiding 

Het is een groot genoegen bekend te maken dat de Heiseonderscheiding 2017 is toegekend aan : 

Wilma van de Laar- Verkuijlen 

 
De voordrachtcommissie heeft dit unaniem besloten vanwege haar inzet gedurende een zeer groot 
aantal jaren voor tal van vrijwilligersactiviteiten in Mariaheide. 

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

Bestuur en medewerkers D’n Brak 

 

 


