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1 januari 2018 

Wilma van de Laar ontvangt Heise onderscheiding 

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de Stichting Dorpshuis Mariaheide ontving Wilma van 
de Laar uit handen van stichtingsvoorzitter Joost Helsen de 28e Heise onderscheiding. 
Het traditionele Heidetakje is vervangen door een nieuw speldje waarop het Heise monument staat 
afgebeeld. 
 
Wilma van de Laar is al jaren een actieve vrijwilliger bij diverse Heise verenigingen. 
Een opsomming van haar werkzaamheden voor de gemeenschap: 
 
-Secretaris en daarna voorzitter van de korfbalclub (1973-1988) 
-Mede-oprichter gehandicaptensportclub Uden (1990), tevens meer dan 25 jaar vrijwilliger voor deze 
club. 
-Organisatie historische fototentoonstelling in juni 2007 
-Mede-initiatiefneemster en schrijfster van de boeken 'Mariaheide - een kleine honderd jaar' en 'Klein 
in een Wereldoorlog'.  Ook aan het derde boek over de Heise geschiedenis gaat ze een bijdrage 
leveren. 
-Medeoprichter, bestuurslid en secretaris Heis archief. Wilma schrijft elke maand een artikel in de 
Heise krant over een Heise boerderij of huis van vóór 1940. 
-Organisator fototentoonstellingen in D'n Brak. 
-Lid van de dorpsraad Mariaheide, tevens notulist. 
-Lid welkomsgroep voor nieuwe bewoners. 
-Initiatiefneemster en organisator herdenkingszuil Market Garden. 

 

  

http://www.mariaheide.nl/
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1 januari 2018 

Voorzitter Bert van den Broek 50 jaar lid vv SCMH 

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van SCMH is voorzitter Bert van den Broek gehuldigd 
vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Naast 50 jaar actief voetballen, heeft Bert heel veel taken vervuld. 
Secretaris Marie-José van de Graaf heeft flink heeft moeten ‘graven’ om alle activiteiten van Bert 
boven water te krijgen. 

Een opsomming: 

 1970-1982: leider/trainer jeugdteam; meestal D-pup. of C-jun. 

 1970-2008: clubblad typen (noot: Bert heeft zelf getypt tot ca. 1994, daar oudste zoon Marijn zich op 
jonge leeftijd met het typen ging ‘bemoeien’. Vanaf 1994 is het typewerk overgenomen door typistes). 

 1975-2007: redactiewerk clubblad (is 32 jaar). 

 1972-heden: clubscheidsrechter jeugd en senioren (is 45 jaar). 

 1992-heden: (mede)samenstellen/uitbrengen van het Groene Boekje (is 25 jaar). 

 1975-2007: lid jeugdbestuur. 

 2008-heden: voorzitter. 
Daarnaast: vele jaren medewerker jeugdtoernooien; 10 keer mee op kamp geweest als leider; 
kantinemedewerker; twee jubileumboeken mede samengesteld; 12 seizoenen mede de SCMH-quiz 
georganiseerd (goed voor ca. 1800 vragen!); verzorgt als heel veel jaren de kopij voor de Heise Krant 
en voedt hij de SCMH-site met kopij. Naast deze activiteiten is Bert ook nog steeds als voetballer 
actief bij de zondagveteranen. 

Bert is erg geïnteresseerd in het wel 
en wee van de verenging en is buiten 
zijn taken om, heel regelmatig op het 
sportpark te vinden. 

Marie-José vond het een eer om het 
traditionele geschenk, een fraai 
zilveren bord met inscriptie, aan de 
voorzitter te mogen overhandigen. 
De bloemen gingen deze keer naar 
Nelly. 

Bert dankte voor de mooie woorden 
en het geschenk. Door het 
enthousiasme van leden en 

vrijwilligers én het plezier wat hij terugziet bij de voetballers, is het fijn om je voor zo een mooie club 
dienstbaar te maken. Ja, en wanneer iedereen contributie blijft betalen, komt men vanzelf ook aan het 
50-jarig lidmaatschap! 

Naast het jubilaris Bert waren er nog acht leden, die in het zonnetje gezet werden. Juul van de Laar 
en Rob Schuijlenburg, beiden 25 jaar lid, waren niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. Hetzelfde 
gold voor het 40-jarige lid Louis Rijk. 

De overige vijf leden werden door de voorzitter toegesproken. Tom van den Nieuwenhuizen, Mark van 
Kleef, Erwin van ’t Westeinde en Bart Rijk waren 25 jaar lid, terwijl ook Robert Tünnissen 40 jaar aan 
de club verbonden was. Een unicum binnen de vereniging was het jubileum van vader Louis en zoon 
Bart Rijk. Naast het woordje van de voorzitter, was er voor elke jubilaris een aandenken en een fraaie 
bos bloemen. 

Daarnaast werden allen met een groot applaus door de aanwezigen gefeliciteerd. 
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13 januari 2018 

Jeugdprinses Noor en Jeugdadjudante Noortje 

In een bomvolle Krikkelstal is vanmiddag tijdens de Bonte middag Jeugdprinses Noor en 
Jeugdadjudante Noortje onthuld! Wij wensen jullie veel plezier dames maak er mooi carnavalsjaar 
van! 

Hun motto luidt: 

“Al het leren nu opzij, want prinses en adjudante dat zijn wij! Alaaf…” 
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13 januari 2018 

Prins Mathijs d’n Urste en Prinses Daisy 

Het nieuwe Prinsenpaar van CV de Heikrikkels Mariaheide 

In een druk bezochte Krikkelstal is zaterdagavond door “De Foppers” Prins Mathijs d´un Urste en 
prinses Daisy onthult als 50e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. 
Mathijs van Bergen werd 25 jaar geleden geboren in Mariaheide dus een echte Heikrikkel. Zijn 
vriendin Daisy is 22 jaar jong en werd geboren in Veghel. 

Samen met een ander stel zijn ze een 
twee-onder-een-kap-woning aan het 
bouwen in Mariaheide. 

Voor Mathijs is het carnavalsleven 
niet vreemd als zoon van oud 
Prinsenpaar Gert Jan en Sandra van 
Bergen. Hij woont nu nog bij zijn 
ouders op de Bolstweg in Mariaheide 
samen met twee jongere zussen 
Romy en Manon en zijn broer Hayke. 

Mathijs is de beoogde opvolger van 
het varkensbedrijf van zijn ouders. Hij 
is nu werkzaam als 
buitendienstmedewerker bij 
voeronderneming ForFarmers. 

Naast thuis werken met de varkens, 
op de bouw en voor ForFarmers 
drinkt Mathijs graag een pilske met 
zijn vrienden van Club 38. 

Daisy is de dochter van René en 
Hanny Hurkmans. Samen met haar 
ouders en twee jongere broers wonen 
ze op een varkensbedrijf in 
Vorstenbosch. Daisy studeert 
Vastgoed en Makelaardij op de 
Fontys en daarnaast werkt ze bij 
Hendriks Makelaardij in Eindhoven. 

Paardrijden en tennissen zijn enkele 
hobby´s van Daisy 

 

Hun motto voor het komende carnaval luidt: 

“We goan brokke maken!!” 

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

Eerder op de avond werd door vriendengroep “Gehijt Faut” afscheid genomen van Prins René d’n 
Urste en Prinses Ellen waarna zij toetraden tot de Hoge Raad. 
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16 januari 2018 

Fysio in de rolstoel 

In de tennishal van Tennispark de Krekel was het druk tijdens de training van het rolstoeltennis door 
Hanneke Ketelaars, tevens eigenaresse van het Tennispark de Krekel. 

Op uitnodiging van de rolstoeltennissers “rollers” werd er een clinic georganiseerd voor zorgverleners 
om een bredere visie te krijgen of te ontwikkelen op de sport “rolstoeltennis” 

Dit door nadrukkelijk zelf te ervaren welke mogelijkheden patiënten hebben vanuit hun revalidatie- en 
trainingstraject in de vorm van sport, ondanks eventuele lichamelijke beperkingen, ook om de ervaring 
op te doen dat rolstoeltennis de mobiliteit van de patiënt uitermate verhoogd. 

De groep bestond hoofdzakelijk uit fysiotherapeuten en medewerkers van “Uniek” sporten die graag 
zelf wilden ervaren hoe het voelt om een sport te beoefenen met een beperking. Alle deelnemers 
werden uitgenodigd om plaats te nemen in een rolstoel. 

Na de uitleg Hanneke Ketelaars en Francois van de Bogaerts heeft men mogen voelen hoe het is om 
mobiel te zijn in een rolstoel . 

Nadat iedereen had plaatgenomen in de stoel, moest er met racket en stoel een parcours afgelegd 
worden ballen proberen terug te slaan en zelfs serveren. Voor de echte enthousiasten zelfs nog een 
partijtje. 

Maar wie speelt er nu rolstoeltennis? 

Uiteraard iedereen die van tennis 
houdt, maar binnen deze groep zien we 
de mensen die niets of een minimale 
beperking hebben. 

In de tweede groep zien we de mensen 
met een ernstige beperking aan de 
onderste ledenmaten. 

Tussen beide groepen zitten nog velen 
die altijd hebben getennist of tennis een 
leuke sport vinden. 

Door een kleinere beperking zich zelf 
niet meer in staat achten te kunnen sporten. 

Denk hierbij aan slechte knieën en enkels, kunstheupen, reuma, noem het maar op. 

Juist tennis is dan een sport voor iedereen,de rolstoel is alleen maar het verlengde van het lichaam. 
"Je gaat toch niet in een rolstoel tennissen als je gewoon kan lopen." 

Dit is te begrijpen, maar zoals ieder taboe is dit er een die doorbroken moet worden. 
Met deze ervaring is de kennis over sporten met een beperking op een open naar sportieve manier 
onder de aandacht gebracht. 

De algemene conclusie van de avond en een spannende ervaring rijker is: 

“ROLSTOELTENNIS IS VOOR IEDEREEN!!!" 
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25 januari 2018 

Snelfietsroute Uden-Veghel Belangrijk onderwerp op beeldvormende avond 

Mariaheide l Donderdagavond 25 januari vindt de maandelijkse beeldvormende avond plaats in het 
Bestuurscentrum van Meierijstad aan het Burgemeester Wernerplein 1 te St. Oedenrode. Een 
belangrijk onderwerp van die avond is de Snelfietsroute tussen Uden en Veghel. Met name de 
inwoners van Mariaheide willen dat er een goede afweging gemaakt wordt. Dat bleek tijdens de 
achterbanvergadering van Team Meierijstad afgelopen dinsdag in D’n Brak. Er zijn twee trajecten in 
beeld: de route langs het oude Duits Lijntje of die door de kern van Mariaheide. Bij de eerste optie 
moet een Ecologische Verbindings Zone worden aangelegd tussen spoorbaan en fietspad. De 
Dorpsraad van Mariaheide maakt zich zorgen over de te reserveren financiën hiervoor. Daarnaast 
moet, linksom of rechtsom eindelijk de verkeersveiligheid in het dorp eens serieus worden genomen. 
Want een stroom van drieduizend voertuigen per dag was tien jaar geleden niet voorzien. Ernstige 
overlast en onveiligheid zijn nu het gevolg. In mei sluit de Provincie Brabant de termijn voor de 
subsidie-aanvragen. Op 8 maart gaat de gemeenteraad een besluit nemen over het tracé. 

De beeldvormende avond is voor alle inwoners toegankelijk. Namens de Dorpsraad Mariaheide zal 
Henri van Zeeland gebruik maken van het inspreekrecht. De avond begint om 19:00 uur. 

De presentatie snelfietsroute Uden-Veghel begint om 21:15 
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25 januari 2018 

Voor het laatst bouwen aan MOMfest in frambozenhal 

MOMfest trapt het festivalseizoen af met de 25 editie in de MonsterHallen aan de Bolst in Erp. Het zal 
een feestelijke editie worden met toch een klein randje. Dit wordt namelijk de laatste editie in de 
MonsterHallen in deze vorm aan de Bolst in Erp. De opbouw is in volle gang (foto's Jerry Immers) 

Zie ook www.momfest.nl 

 

 

  

http://www.momfest.nl/
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25 januari 2018 

Tori Brouwer bijna Voorleeskampioen van Meierijstad 

Tori Brouwer uit Mariaheide is vanavond net geen voorleeskampioen van Meierijstad 
geworden. Dat werd Joes van de Crommenacker uit Erp met haar verhaal uit het boek Dummie 
de Mummie. 

De kwaliteiten van de vier finalisten lagen volgens juryvoorzitter Menno Rozendaal dicht bij elkaar, 
Zowel Sofie van de Laar, Mara van de Brugge, Tori Brouwer en de uiteindelijke winnares Joes, wisten 
volgens het juryrapport de luisteraars in de bibliotheek in Veghel goed aan zich te binnen door tijdens 
het lezen contact met hen te houden. Maar Joes was uiteindelijk de beste en plaatst zich daarmee 
voor de halve finale in Goirle. 

Naast de Veghelse wethouder maakten ook Saskia Grevelink en Wim Schellen deel uit van de jury. 
Mariska Smits van bibliotheek Meierijstad loodste de vier lezeressen op een leuke manier door de 
finale-avond. 
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28 januari 2018 

MOMFest neemt vet afscheid van frambozenhal 

Waar MOMfest volgend jaar gehouden wordt, is nog even afwachten, maar het afscheid van de 
frambozenhal aan de Bolst was gisteren een groot vet succes.Heel veel rockers genoten van de 
scheurende gitaren en elkaar. MOMfest nummer 25 mag als een mijlpaal bijgeschreven worden.  
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29 januari 2018 

Opheffen EHBO vereniging Mariaheide 

 

Geachte dorpsbewoners, 

Helaas moeten wij jullie mededelen dat de EHBO vereniging van Mariaheide na 57 jaar per direct 
wordt opgeheven 

Het is ons niet gelukt om onder de ± 30 leden (waarvan 10 uit Mariaheide en de rest uit omliggende 
dorpen) nieuwe bestuursleden te vinden. 

Wij hebben nog gezocht buiten de vereniging maar ook dit heeft helaas niets opgeleverd. 

Voor de leden zullen wij de oefenavonden van het seizoen 2017/2018 nog afmaken. 

Heeft U in de toekomst bij evenementen EHBO nodig dan verwijzen wij U graag door naar de EHBO 
verenigingen in de Meierijstad. (Eerde, Zijtaart, Erp, Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode). 

Onze hartelijke dank voor al het vertrouwen in de afgelopen 57 jaren. 

EHBO vereniging Mariaheide 
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februari 2018 

Burgemeester Kees van Rooij bezoekt Mariaheide 

In het kader van de kennismaking met de dorpen in Meierijstad, bezoekt burgemeester Kees van Rooij 
a.s.vrijdag 23 februari Mariaheide. Samen met  wethouder Eus Witlox en een buurtadviseur worden ze 
om 15:30 uur door de Dorpsraad in het dorpshuis d'n Brak ontvangen. Door de voorzitter van de 
dorpsraad wordt er een presentatie gehouden over Mariaheide. Tussen 16:00-17:00 uur zal er een 
wandeling gemaakt worden door de kern van Mariaheide langs de nodige bezienswaardigheden.  

Route: 
Henneberg - Hoge Dries - Eikenwal - Heiakkerstraat - Ringoven - Versantvoortstraat - 
Huigenbosstraat - Kruisstraat - Meester Schendelerstraat - Pastoor van Haarenstraat - Ericastraat 

Deze wandeling wordt afgesloten in d'n Brak met een evaluatie en om 17:30 vertrekt de burgemeester 
weer. 
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februari 2018 

Burgemeester Kees van Rooij maakt kennis met Mariaheide 

Met het aansnijden van een echte Heise taart, maakte Kees van Rooij vrijdagmiddag officieel kennis 
met Mariaheide. Behalve een heerlijke slagroomtaart werd hem door de Dorpsraad een 
fotopresentatie voorgeschoteld. Hierin alles wat je over Mariaheide moet weten. Voorzitter Henri van 
Zeeland vertelde in het kort over de geschiedenis en highlights van ons dorp. 
 
Samen met wethouder Eus Witlox en de voltallige Dorpsraad maakte de nieuwe burgemeester daarna 
een wandeling door de verschilende wijken. Enkele bewoners maakten van de gelegenheid gebruik 

om in het dorpshuis persoonlijk kennis 
te maken met de heer Van Rooij. 
 
De burgemeester, die momenteel een 
rondje maakt langs alle kernen van zijn 
gemeente, constateerde dat elk dorp 
zijn eigen karakter heeft. Veel 
belangstelling had hij voor de 
initiatieven, die vanuit de bewoners 
ontstaan. Zoals de ontwikkelingen op 
het sportpark, waaronder het succes 
van het pannaveld en de 
zelfwerkzaamheid van leden en 
ouders. Ook de evenementen die door 
jongeren opgezet worden, zoals de 
diverse festivals werden onder zijn 
aandacht gebracht. 
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maart 2018 

Uw mening telt 

Laat uw mening over de inrichting van het terrein tussen de Maria ter 
Heide school en dorpshuis d'n Brak horen! 

Op zaterdag 10 maart zullen 2 studenten van het HAN in Nijmegen 
aanwezig zijn in d'n Brak vanaf 20:00u. Zij horen graag wat de 
wensen zijn van de inwoners ten aanzien van dit terrein. Schroom 
niet en loop even binnen! 
Reeds enige jaren is het al een wens om het terrein tussen de Maria ter 
Heide school en Dorpshuis d'n Brak opnieuw in te richten. Hiervoor zijn al 
enige initiatieven genomen. Enkele betrokken bewoners hadden een plan 

gemaakt voor een nieuwe inrichting, welke gepresenteerd is in de openbare Dorpsraad vergadering 
van 23 mei 2016. 

Verdere uitwerking van de plannen en financiële onderbouwing is tot op heden niet gelukt. Mede 
omdat daar de expertise en tijd bij de leden ontbreekt. Doch het project heeft nog steeds aandacht 

22 februari is er een speeddate geweest bij de HAN in Nijmegen voor een groep studenten van het 
Civiel Society Lab. 3 studenten hebben voor het project in Mariaheide gekozen .Jorrit Peters, Annabel 
van Soest en Benk Haastrecht. Zij zullen de plannen en daarin meegenomen de wensen van de 
inwoners verder gaan uitwerken en onderbouwen. 
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maart 2018 

NL-Doet De Heikrkkiels 

CS de Heikrikkels hebben in de actie NL-Doet op zaterdag 10 maart de containers achter d'n Brak 
voorzien van een nieuwe verflaag. 
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maart 2018 

Spannende finale wedstrijden bij de Heise Biljartkampioenschappen Bandstoten 2018 

Zaterdagavond 17 maart werden in het Dorpshuis d’n Brak de finalewedstrijden gespeeld van de 
Heise Biljartkampioenschappen Bandstoten 2018. 

Na de voorrondes die van maandag t/m vrijdag werden gespeeld door de 32 deelnemers werd 
zaterdagavond gestreden om het kampioenschap. 

Diverse wedstrijden hadden zeer uiteenlopende uitslagen. Doch de 2 finalewedstrijden in de poules en 
A en B waren tot het einde zeer spannend en werden beiden pas in de laatste beurt beslist. 

De uitslag was als volgt: 

 

Poule A: 
1e plaats Hans Vogels 
2e plaats André van der Leest 
3e plaats Eric van der Velden 
4e plaats Pieter van den Berg 
 

 

 

 

Poule B: 
1e plaats Rien Schepens 
2e plaats Mart van Goor 
3e plaats Jan-Hendrik Lukkes 
4e plaats Harrie van den Berg 
 

 

 

 

De extra gespeelde verliezersronde werd 
in poule A gewonnen door Mari Vogels en 
in poule B door Henk Leenders 

Alle winnaars proficiat. 
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maart 2018 

Mammoet Voetbal 2018 SJeM4Kids 
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maart 2018 

Flessenactie Kv SCMH 

Als eerst willen we alle meiden bedanken die mee hebben geholpen om zoveel flessen op te halen. 
We hebben ontzettend veel flessen opgehaald. Het behaalde resultaat is €245,70. Jullie hebben goed 
je best gedaan meiden!! Mede door jullie hulp kunnen we dit jaar in ieder geval weer genoeg frietjes 
voor iedereen halen. 

Ten tweede willen we ook de mensen bedanken die ons flessen hebben gegeven, want zonder jullie 
was dit niet mogelijk geweest. Dankjewel! 

Namens de kampcommissie KV SCMH. 
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maart 2018 

Jaarvergadering Ondernemers Vereniging Mariaheide 

De Ondernemers Vereniging Mariaheide hield op 22 maart haar jaarvergadering. We waren deze keer 
te gast bij De Meesters. Voorzitter Marijn van de Broek was aftredend en niet herkiesbaar. Dat 
betekent dat momenteel het bestuur nog uit drie leden bestaat. Het voorstel om een externe voorzitter 
te zoeken, werd niet aangenomen. Wel werd voorgesteld om activiteiten te laten voorbereiden door de 
leden. Wie een goed idee heeft, kan dit voorstellen en uitwerken. Dat betekent ook een mindere 
belasting van het bestuur. Voor dit jaar staan er al een paar activiteiten gepland, waaronder een 
bezoek aan de Traditiekamer van vliegbasis Volkel. De vergadering besloot eenmalig € 1000,- te 
schenken aan de gemeenschap van Mariaheide. Later dit jaar zal duidelijk worden hoe deze worden 
ingezet. 
 
Voorafgaand aan de vergadering was het woord aan gastspreker Rinio van de Ven over het 
onderwerp Bedrijfsvoering. Hijzelf is eigenaar van een vloerenbedrijf. Rode draad in zijn verhaal was 
de vraag waarom je iets doet: WHY. Ambities bepalen het succes van je bedrijf. Dit succes wordt 
vergroot door mensen te betrekken bij je werkwijze, door mensen te laten groeien. Geef je personeel 
drie dingen: Zelfstandigheid-zingeving en meesterschap (beter willen worden). Rinio voorspelde dat in 
de toekomst bedrijven geen bazen meer hebben, maar coaches. 
 
Na een erg zinvolle avond werd er nog even nagepraat onder het genot van een drankje. Jos Lomans, 
bedankt voor de gastvrijheid. 

 

  



Mariaheide.nl  19 
 

maart 2018 

KBO Dansavond zeer geslaagd 

KBO Mariaheide organiseerde op zaterdag 24 maart 2018, in samenwerking met DJ Leo van de Boom 
een dansavond in Dorpshuis D'n Brak. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat het een zeer 
geslaagde avond was. Er werd gezellig gebuurt en vooral ook heel veel gedanst. Alle aanwezigen 
deden zeer enthousiast mee, waardoor er een ontzettend gezellige sfeer ontstond. Van de Foxtrot 
naar Engelse wals, Rumba Chachacha en Line-dance. Alles kwam aan bod. En zoals een aanwezige 
opmerkte: "ik heb geen lui zweet meer over, alles is eruit". Het was echt voor herhaling vatbaar. Er 
kunnen nog meer mensen bij. Zoek je nog een sport, waarvoor je geen gymzaal nodig hebt, dan zeker 
komen.  
Nie gewist, dan hedde toch echt wa gemist!! 
 

 
  



Mariaheide.nl  20 
 

maart 2018 

Weer minder zwerfafval in Mariaheide 

Het is weer een heel stuk schoner in Mariaheide.Op vrijdag 23 maart werd om 12.30 uur het startschot 
voor de jaarlijksegrote zwerfafval opruimactie op de Maria ter Heideschool gegeven. Deze jaarlijkse 
opruimactie wordt door vrijwilligerscentrales, dorps- en wijkraden en basisscholen in Meierijstad 
ondersteund. Ook de gemeente levert haar bijdrage door vuilniszakken, plastic handschoenen, e.d. 
beschikbaar te stellen en al het verzamelde zwerfafval op te halen. 

Ondanks dat het jammer was dat er slechts een beperkt aantal vrijwilligers bereid was mee te helpen, 
werd door de ca. 50 enthousiaste leerlingen met begeleiders nog menig vuilniszak gevuld met het 
afval. Het lijkt er op dat veel mensen het normaal vinden om hun verpakkingen, plastic flesjes, blikjes, 
e.d. maar in de berm te gooien. Het is daarom te prijzen dat al dat vuil geregeld wordt opgeruimd. Als 
het afval er blijft liggen dan leidt dat er namelijk alleen maar toe dat andere mensen er hun afval ook 
maar bij gooien. 

Al met al kijken we wederom terug op een zeer geslaagde actie waarbij een dankwoord aan alle 
deelnemers en met name aan de leerlingen van basisschool Maria ter Heideschool, 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. 
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april 2018 

Goede Doelen Week Mariaheide 2018 

De Goede Doelenweek zit er weer op. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers is deze 4eeditie van 
de Goede Doelen Week wederom succesvol verlopen! De totale opbrengst is: € 8.664,- ! 

 

De Resultaten: 
 

Stichting Alzheimer € 715,79 

De Nederlandse Brandwondenstichting € 472,99 

Fonds Gehandicaptensport € 430,53 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten € 439,88 

De Nederlandse Hartstichting € 924,18 

KWF Kanker Bestrijding € 1.207,37 

Stichting Longfonds € 595,58 

Maag Lever Darm Stichting € 636,38 

Nierstichting € 590,68 

Het Reumafonds € 619,43 

Het Rode Kruis € 535,88 

Epilepsiefonds € 430,78 

Nationaal Fonds Kinderhulp € 508,73 

Vastenactie € 555,80 
 

   

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: 
Dirk Hoevenaars (Complement Reclame), Zie! Grafisch ontwerp, Jabro bouw, Widontec, Autobedrijf 
Toine van Creij,Joan van Haandel V.O.F., Anthall Drukkerij, d’n Brak, dorpsraad Mariaheide en 
natuurlijk de vele collectanten en jeugdafdeling van vv SCMH die de enveloppen huis-aan-huis 
hebben verspreid. 

Namens de werkgroep: 

Maria van Asseldonk, Rudea de Bie, Erica van den Boogaard, Gerrie Bongers, Hans Breeuwer, Ilse 
Dortmans, Els van Esch, Mart van Goor, Loes van Helvoirt, Rinus van Helvoirt, Annie Jonkers, Anja 
de Korte, Irma Weultjes, Marjo Wijdeven en Joep van Helvoort(vz). 
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27 april 2018  

Koningsdag 2018 

Het was weer een gezellig Koningsfeest op het Dobbelsteenplein in Mariaheide. Voor de 
basisschoolkinderen was er een zeskamp georganiseerd met grote luchtkussens en leuke spellen. 
De ouders konden vanaf het terras toekijken hoe de kinderen zich vermaakten. 
Ook was er weer de jaarlijkse fietstocht en ballonnenwedstrijd en de wethouder kwam ook nog even 
een kijkje nemen. 
Al met al een geslaagde middag! 
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mei 2018 

Berdine Nooijen verkozen tot ‘Zorgmedewerker van het Jaar 2018’ 

 

 

Berdine Nooijen van BrabantZorg locatie AAtrium in 

Veghel is uitgeroepen tot de ‘Zorgmedewerker van het 

Jaar 2018’. Berdine werd met dit nieuws verrast bij de 

Brabantse zorginstelling, waar bewoners en collega’s 

in groten getale aanwezig waren. Dit is het tweede 

opeenvolgende jaar dat Voeding in de Zorg de titel 

‘Zorgmedewerker van het Jaar’ uitreikt. 

 

Berdine werd warm onthaald door collega’s, bewoners 
en vrijwilligers van BrabantZorg. In het restaurant van 

de zorginstelling werd ten overstaan van een groot publiek de award voor de ‘Zorgmedewerker van 
het Jaar 2018’ overhandigd. Roger Otto sprak namens de Raad van Bestuur Berdine vervolgens toe 
waarbij haar aandacht voor de bewoners van AAtrium geroemd werd. Niet voor niets wordt zij ‘De 
parel van Brabantzorg’ genoemd. Als afsluiting werd door alle aanwezigen geproost op Berdine en 
werd de overwinning gevierd door bewoners en medewerkers van AAtrium. 

Berdine: “Deze prijs is eigenlijk ook voor mijn toffe collega’s, ik doe het natuurlijk niet 

alleen” 

Berdine is blij verrast met de winst. Het raakt haar vooral dat zo veel mensen de moeite namen haar 
te nomineren. Collega’s roemen de kersverse zorgmedewerkster van het jaar om haar enorme inzet. 
Iedere bewoner persoonlijke aandacht geven en het naar de zin maken, dát is haar uitdaging, iedere 
dag weer. Daarom vindt Berdine het zo speciaal dat juist de bewoners in groten getalen aanwezig zijn 
bij de uitreiking. Ze ziet de prijs als een kroon op haar werk. 

Over de verkiezing Zorgmedewerker van het Jaar 

In de periode van 9 maart t/m 1 april zijn meer dan 300 zorgmedewerkers 
via www.voedingindezorg.nl genomineerd voor de titel ‘Zorgmedewerker van 2018’. Een 
onafhankelijke jury heeft tien genomineerden geselecteerd. Van 15 april tot 15 mei kon iedereen 
stemmen op zijn of haar favoriete zorgmedewerker. Op 18 mei heeft de winnares, Berdine Nooijen, de 
titel ‘Zorgmedewerker van het Jaar 2018’, een feestelijke prijsuitreiking op locatie en een Efteling 
Bosrijk-arrangement voor zes personen (drie overnachtingen inclusief vier dagen toegang tot de 
Efteling en €150,- om te besteden in het Efteling Park) gewonnen. 

Over Voeding in de Zorg 

In april 2016 heeft FrieslandCampina ‘Voeding in de Zorg’ gelanceerd. Een online platform over eten 
en drinken voor zorgmedewerkers. Dit jaar is vanuit Voeding in de Zorg voor de tweede keer de 
verkiezing ‘Zorgmedewerker van het Jaar’ georganiseerd, een verkiezing om bijzondere 
zorgmedewerkers een podium te bieden en de positieve verhalen in de zorg te belichten. 

  

http://www.voedingindezorg.nl/
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mei 2018 

Ballon Ties reist 121 km 

De winnaar van de ballonnenwedstrijd van Koningsdag 2018 is geworden: Ties van Os. 
Zijn ballon heeft een afstand van 121 km afgelegd naar het plaatsje Bergentheim (Overijssel). 

Gefeliciteerd en veel plezier met de bon! 
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mei 2018 

Zwoel en opzwepend rockfeest Am Ringoven 

 
 
Tot in de late uurtjes swingde zaterdag Rock Am Ringoven. Zwoel was de avond en opzwepend  
de artiesten op het podium. Tussendoor genoten de 789 bezoekers van een koel drankje en 
elkaar. Het was weer een mooie dag op Bertjes Wij in Mariaheide. 

Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld de show van John Diva en zijn Rockets of Love. De 
glorietijden van de hardrock werden nog eens dunnetjes over gedaan, maar ook bands als Q-Size en 
Unforgiven zorgden voor een warm bad van bekende muziek. Ging het voor het grote podium al heet 
aan toen, binnen in de tent parelde menig zweetdruppeltje bij menig muzikant en natuurlijk bij de 
dansende menigte. Rock Am Ringoven 2018 beleefde een fantastische editie! Zondag verzamelden 
de buurtbewoners van de Ringoven zich weer op het festivalterrein met harken en ander gereedschap 
om Bertjes Wij weer terug te toveren in het groene voetbalveldje.  
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mei 2018 

Feestje gehad? 

Het was een prachtig feest en dat geeft de buurtbewoners veel energie om vandaag weer Bertjes Wij 
te ontdoen van alle lege bierbekers en frietbakjes. Nog even zweten dus vandaag, maar Rock Am 
Ringoven 2018 was een festival om nog lang van na te genieten! 
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27 mei 2018 

Officiele Opening Padelbanen Tennispark de Krekel 

Op zondag 27 mei zijn de eerste padelbanen geopend in Mariaheide. 

Tennispark De Krekel heeft de primeur in de regio, als eerste tennisvereniging hebben zij 2 
schitterende padelbanen aangelegd. 

Wethouder van Sport Meierijstad Coby van de Pas, voorzitter Martijn Egelie en de 2 kinderen van 
Hanneke en Thomas, Ferm en Belle hadden de eer om de eerste officiele bal te slaan tijdens de 
opening. 

Tevens werden diverse padelclinics voor jong en oud gegeven en ook liet de Nederlands Padel 
topspelers een mooie demonstratie zien hoe het spel (uiteindelijk) gespeeld wordt. 

Het spel is een combinatie van tennis en squash. Een spelletje wat heel toegankelijk is voor jong en 
oud. Zoals Hanneke (eigenaresse van tennispark De Krekel en oud Nederlands tenniskampioene) 
beschrijft: “na de eerste 5 minuten slaat iedereen de bal raak, en heb je al meteen een leuk spel!” 
Vriendengroepen, kinderfeestjes en ook bedrijfsclinics weten de padelbanen al te vinden. 

Voor meer informatie en gratis inloopdagen, http://www.tennisparkdekrekel.nl/padel 

 
 

 

  

http://www.tennisparkdekrekel.nl/padel
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juni 2018 

Heise Jeu de Boules Kampioenschappen 2018 

Met maar liefst 54 teams werd dit jaar de 17e Heise Jeu de Boules 
kampioenschappen gehouden. 
Ook dit jaar was het weer een prachtig mooie zonovergoten zondag. 
Dankzij Jan Verhoeven kon iedereen genieten van overheerlijke 
kersen en stond het Heis Frituurke klaar met lekkere friet en snacks. 

Na de koffie en het welkomstwoordje van Jan vd Tillaart werd er 
gestart met de voorrondes. Net als andere jaren 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 2018: Willem 
Donkers en Erik Kanters  
2e plaats Marijn vd Broek en Sheila Harmsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule B: 
1e plaats Hans Kemps en Jan Verhoeven 
2e plaats Willem van Hoof en Anita van Hoof 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poule C: 
1e plaats Hennie van Zoggel en Yvonne van 
Zoggel 
2e plaats Marij Kemps en Wendy Pfundt 
 

 

 

 

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 2018 

Een bijzondere week met BIG Challenge naar de Alpe d’HuZes 

 
Peter en Lotte Daandels 
waren met BIG 
Challenge, farmers 
against cancer, een 
week op de Alpe d’Huez. 
“En als je dan weer die 
berg oprijdt is het net 
als of je thuis komt. Het 
geeft je toch een apart 
gevoel van binnen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samen met ruim tweehonderd mensen uit de agrarische sector beklom varkenshouder Peter 
Daandels uit Mariaheide op 7 juni met BIG Challenge de Alpe d’Huez. Zijn moeder (60) is aan kanker 
overleden en nu maakt hij zich zorgen over zijn aan borstkanker lijdende schoonzus. Motivatie genoeg 
om zich in te zetten voor de strijd tegen kanker. Peter: ”Door dat samen met lotgenoten te doen maakt 
het je minder machteloos en het geeft veel positiviteit. BIG Challenge is een unieke club en zorgt 
bovendien voor een mooie promotie van de agrarische sector.” 

Tiende farmers against cancer 
Dit jaar lieten voor de tiende keer op rij onder de vlag van BIG Challenge een grote groep boeren en 
tuinders hun dagelijkse zorg voor de productie van gezond voedsel even opzij om een directe bijdrage 
te leveren aan de strijd tegen kanker. In 2014 ging Peter fietsend zes keer de berg op samen met zijn 
vriend en collega Gert Jan van Bergen. Zij lieten toen de taken op hun bedrijven voor een weekje over 
aan hun bedrijfsleiders. Peter heeft naast zijn eigen bedrijf met 800 zeugen in Mariaheide en 7400 
vleesvarkens in Loosbroek samen met Gert Jan in Roosagro bv 650 zeugen in Roosendaal, 7000 
vleesvarkens in Poortvliet en 4000 vleesvarkens in Steenbergen. 
Tweede deelname 
Deze tweede keer beleeft hij heel anders dan de eerste. Toen was de focus op deelnemen en zo vaak 
mogelijk de berg op fietsen, nu is hij relaxter en dringt het nog eens extra door met welk doel hij, zijn 
dochter Lotte en alle BIG Challenge en Alpe d’HuZes deelnemers op deze legendarische berg zijn. 
Dat hij dit samen met zijn dochter mag meemaken is voor beiden heel bijzonder. “We hebben elk in 
eigen woorden opgeschreven waarom we mee doen en dat aan elkaar laten lezen. Dat is heel 
speciaal en mooi”, zegt Peter zichtbaar geëmotioneerd. Hij is opnieuw onder de indruk van het 
evenement en vooral van de vele verhalen die hij hoort van deelnemers en tijdens de dagelijkse 
samenkomsten. In het bijzonder de verhalen tijdens de BIG Challenge motivatiebijeenkomst op de 
dinsdagmorgen op de berg. Wat Herman Houweling, de oprichter van BIG Challenge, teweeg heeft 
gebracht is enorm en heeft meer positiviteit in de varkenssector gebracht.” 
 

Opgeven is geen optie 
Tijdens zijn voorbereidingen merkt Peter hoe bijzonder het is om deze tocht samen met zijn dochter 
Lotte te maken. “Het brengt ons nader tot elkaar. Bovendien beseft zij, nu ze 17 jaar is, eens te meer 
wat het doel is en respecteert ze extra datgene wat haar vader bij zijn eerste deelname via BIG 
Challenge aan Alpe d’HuZes heeft gedaan. Ondanks het feit dat ze een actieve voetbalster is en een 
sportopleiding volgt, heeft ze het bij tijd en wijle moeilijk, maar ook voor haar is opgeven er niet bij. 
Jongeren hebben nog al gauw de neiging om het wat gemakkelijk op te vatten en als dat niet gaat het 
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bijltje er bij neer te leggen, maar dat is 
hier niet aan de orde. Samen een 
onderneming starten is samen in voor 
en tegenspoed er tegen aan gaan ook 
al is soms even erg zwaar. En of die 
onderneming nu een fietstocht voor het 
goede doel is of een bedrijf voor je 
eigen levensonderhoud, bij de eerste de 
beste tegenslag of moeizame periode 
blijft opgeven geen optie,” zegt Peter. 
Geweldig finishmoment 

Lotte fietste de berg 3 keer op en Peter 
ging 4 keer omhoog. Het waren tochten 
vol emotie, een traan en een lach, maar 
vooral dankbaarheid voor wat ze 
samen, ook financieel, met zoveel 
anderen hebben bereikt. 
BIG Challenge bracht ruim een miljoen euro bijeen en heeft daarmee opnieuw een groot aandeel in de 
totale opbrengst van Alpe d’HuZes van meer dan €11 miljoen. 
Peter: “Het finishmoment is zo bijzonder. Met zo’n grote groep de finish over; je voelt de waardering 
voor ons boeren op die berg. Geweldig gewoon; weer een cadeau voor het leven.” 
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augustus 2018 

Kindervakantieweek Mariaheide - Hei-Kuna Matata 

"Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 Augustus 2018 zal weer de jaarlijkse 
kindervakantieweek in Mariaheide plaatsvinden. Het zogenaamde 'Bouwdorp' staat dit haar in het 
teken van de Jungle. Met de pakkende naam HEI-Kuna Matata (Swahilish voor 'geen zorgen in De 
Hei') hebben zich 121 kinderen zich aangemeld om zich onder het bezielend toezicht van meer dan 
100 vrijwilligers over 5 dagen inzetten om in de Heise savanne gelegen aan de Heiakkerstraat op 
'Bertje's Wij' een jungle dorp te laten verrijzen. 
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augustus 2018 

Cheque voor Mariaheide Hartsave 

Het festival Rock Am Ringoven was afgelopen mei weer een daverend succes! Het was gezellig, er 
waren veel mensen die ook nog eens lekker doordronken wat zorgde voor een vrolijke 
penningmeester. De opbrengst was van Rock Am Ringoven was zelfs zo goed dat er best een mooi 
bedrag vrij kwam voor een goed Heis doel en dat is natuurlijk Mariaheide Hartsave dat er naar streeft 
om overal in Mariaheide een AED dichtbij te hebben. Tijdens het vrijwilligersfeest van Rock Am 
Ringoven, overhandigden Mark Donkers (links) en John van Boxmeer (rechts) namens Rock Am 
Ringoven aan Mark Leenders (midden) van Hartsave Mariaheide een cheque van 500 euro.  

 

  



Mariaheide.nl  33 
 

augustus 2018 

Geslaagde Klaver toerclub 

Afgelopen zondag hebben we weer de Klaver gefietst. Er was een goede opkomst. 
In totaal waren we met 39 renners waaronder 8 gastrijders die allemaal een mooie 
en plezierige rit hebben gefietst. Daarna nog een glaasje gedronken. 
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september 2018 

De Krikkelblaozers op de wijnfeesten 

In het weekend van 8 en 9 september zijn de Krikkelblaozers in Duitsland geweest om de wijnfeesten 
op te luisteren. In het mooie kleine autenthieke plaatsje Gondorf bij Kobern aan de Moezel was het 
centrale plein omgedoopt tot feest locatie. 

Op zaterdag vertrokken de Krikkelblaozers in de vroege ochtend naar Duitsland. Rond het middaguur 
lag de bagage in de pensions en werd de middag ingeluid met het eerste drankje en een stevige 
lunch. 

Het feest begon met het ophalen van de Wijnkoningin. In een grote muzikale optocht werd zij thuis 
opgehaald. De plaatselijke Wijnkoningin was in goed gezelschap van twee Wijnprinsessen en alle 
wijnkoninginnen uit de regio. Uiteraard werd er direct kennis gemaakt met de eerste nieuwe wijnen. 

Na de optocht ging het feest van start op het plein in Gondorf. De Krikkelblaozers zorgde samen met 
‘Die ChaosKapelle aus die Bodensee’ voor de livemuziek tijdens het gehele weekend. 

De muziek van de Krikkelblaozers werd goed ontvangen. Er werd een goede mengeling van Duitse 
klassiekers en huidige popmuziek gespeeld. Er werd zichtbaar genoten van deze muziek. De 
klassieker ‘Sierra madre del Sur’ zorgde ervoor dat iedereen op de vloer lag. En ’s-Avonds zorgde één 
Krikkelblaozer nog voor een romantische verassing. 

Op zondagochtend werd er genoten van een goed stevig Duits ontbijt. Op het plein werd er genoten 
van de muziek van de plaatselijke harmonie tijdens het fruhshoppen. In het begin van de middag 
verzorgden de Krikkelblaozers weer de livemuziek. 

Met de uitnodiging voor volgend jaar in de hand werd de terugreis ingezet. Na een afsluitende borrel 
bij D’n Brouwer en de heerlijke Friet van Heis Frituurke was het dan ook echt afgelopen. Er wordt 
teruggekeken op een kei skon weekend dat zeker voor herhaling vatbaar is! 

 

augustus 2018 
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september 2018 

Werkgroep oorlogsboek weer actief 

De werkgroep die in 2014 het boek ‘Mariaheide, klein in een Wereldoorlog’ heeft geschreven, komt 
volgend jaar met een tweede druk. Omdat het boek destijds geheel is uitverkocht en omdat er toch 
vraag naar bleef. Maar ook omdat er sindsdien weer nieuwe persoonlijke verhalen, foto’s, brieven en 
dagboekverhalen boven water kwamen. 

In de gemeente Meierijstad worden volgend jaar weer veel activiteiten ontplooid rond de 75-jarige 
herdenking van de bevrijding. Binnen dat kader zal het nieuwe boek ook weer uitgegeven worden. 
Wie nog verhalen of foto’s denkt te hebben, kan nog altijd contact opnemen. 

Gerard van Asseldonk – Hans van Hoof – Wilma van de Laar 

 

Ook dit jaar werd tijdens de bevrijdingsweek door de organisatie van de Liberation Route een kaars 
geplaatst bij alle monumenten langs de Hell’s Highway. 
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september 2018 

Burendag Ringoven 

Op zaterdag 22 september hebben de buurtjes van de Ringoven en de aanwonenden van 
Versantvoortstraat + Heiakkerstraat + Veldoven de landelijke Burendag gevierd. Met ruim 70 
aanmeldingen was dit een groot succes!. Vanwege de hevige regenval konden er helaas geen 
spelletjes gespeeld worden, maar de gezelligheid in de tent was niet minder om. Op naar de 3eeditie 
in 2019. 
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september 2018 

Heis Kampioen biljarten Albere van de Beeten 

Afgelopen week van 24 t/m 29 september heeft in d'n Brak de Heise kampioenschappen Libré plaats 
gevonden. Er werd weer in 3 klassen gespeeld met totaal 52 deelnemers.  

Er werden verschillende partijen op het scherp van de snede gespeeld. Gisteravond werden de halve 
finale en de finale gespeeld. 

Winnaar A-poule werd Albere  van de Beeten en 
hij zal Mariheide gaan vertegenwoordigen op de 
Supercup in Veghel. 

Poule A: 
1e Albere van de Beeten 
2e Wim Tillaart 
3e Rien van Helvoirt 
4e Piet de Koning 

 

 

 

Poule B: 

1e Harrie Dobbelsteen 

2e Hans Vissers 

3e Ties van Os 

4e Harrie Heerkens 

 

 

 

 

Poule C: 

1e Martien van Kleef 

2e Ad Leenders 

3e Rien Bosch 

4e Eric van de Crommert 
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oktober 2018 

Behoud AED’s in Mariaheide 

Dat AED’s van levensbelang kunnen zijn, is bij een ieder bekend. Vandaar dat er in Mariaheide 
waarde gehecht wordt aan een zo goed mogelijke spreiding van AED’s. Door de jaren heen zijn er 
verschillende AED’s opgehangen in Mariaheide in samenspraak met Veghel HartSave. Echter 
verdwenen sommigen na verloop van levensduur van 10 jaar, of waren niet alle buitengebieden 
gedekt. Vandaar dat een werkgroep, bestaande uit 3 personen, de handen ineen hebben geslagen 
om Mariaheide ook in de toekomst hartveilig te houden. 

De werkgroep ging van start en hebben samen met de dorpsraad van Mariaheide gekeken hoe dit 
probleem het beste aangepakt kon worden. Er kwam een afspraak met Veghel HartSave voor meer 
informatie en mogelijkheden. Wat zijn de meest geschikte locaties, hoe is de dekking in het 
buitengebied en hoe dit plan te financieren? 

Locaties werden aangemerkt en bezocht. Iedereen die hiervoor werd benaderd, reageerde direct 
positief en daarom was er snel een plan waar de AED’s geplaatst zouden worden. 

Aangezien de inwoners van Mariaheide direct profijt van de AED’s kunnen hebben, werd in juni van dit 
jaar een huis aan huis actie gehouden om geld te genereren en dit was een succes. De betrokkenheid 
van de inwoners was zichtbaar en er werd ruim € 5000,- opgehaald in 1 week tijd. Er werden ook 
giften en donaties ontvangen van verschillende verenigingen, stichtingen en bedrijven. Hierdoor kon 
het plan doorgang vinden en is er niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst continuïteit. 

De AED’s zijn in augustus door Veghel HartSave allemaal gehangen c.q. verplaatst in Mariaheide en 
het buitengebied van Mariaheide. Niet alleen de leveringen maar ook het onderhoud is ondergebracht 
bij Veghel HartSave, dit tegen gunstige tarieven. 

Een mooi voorbeeld hoe inwoners, dorpsraad en sponsoren samen hebben gezorgd voor een 
hartveilig Mariaheide. 

Vermeldenswaardig is het feit dat er op drie locaties (als eerste in de gemeente) de nieuwste 
generatie AED’s hangen, de Lifepack CR2 van Physio Controll. Dit is de enige AED in de wereld die 
analyses uitvoert terwijl men borstcompressies uitvoert. Met een eenvoudige druk op de button is de 
AED tevens klaar voor gebruik op kinderen en baby’s en hebben de AED’s een z.g. Lifelink (Wifi)-
verbinding, waardoor de gereedheid, technische storingen en veranderingen snel op afstand kunnen 
worden getraceerd. Alle verdere technische specificaties staan op de website www.veghelhartsave.nl. 
Locaties AED’s: 

 Friteszaak Hei’s Frietuurke, Pastoor van Haarenstraat 4, 5464 VG Mariaheide 

 Anna Schepens, Pastoor van Haarenstraat 66, 5464 VH Mariaheide 

 Massage praktijk De Bolst, Bolstweg 13, 5464 TC Mariaheide 

 Eric v.d. Crommert, Voorhei 1, 5464 VC Mariaheide 

 Rinie Bosch Asperges, Duifhuizerweg 5, 5406 TB Uden 

 Hans van Asseldonk, Driehuizen 13, 5464 RA Mariaheide 

 Paul vd Elzen, Duifhuizerweg 21, 5406 TB Uden 
Nu is het zaak dat de AED’s ook bediend kunnen worden als dit nodig mocht zijn. 

Inwoners van Mariaheide zijn van harte uitgenodigd de AED-cursus te volgen en worden hier middels 
mariaheide.nl en de Heise krant voor uitgenodigd. 

  

http://www.veghelhartsave.nl/
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november 2018 

EHBO schenkt € 500,- aan het AED-project 

De EHBO vereniging schenkt € 500,- aan het AED-project Mariaheide Hartsave. 
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december 2018 

Krikkelbollen actie als vanouds een succes! 

Zaterdag 15 december 2018 zijn leden van CS de Heikrikkels de Hei 
rondgegaan voor de jaarlijkse Krikkelbollenverkoop. Dit was net zoals 
voorgaande jaren een succes, nagenoeg alle bollen zijn verkocht! 

Dank aan de Heise gemeenschap, voor de aankoop hiervan! Mede dankzij 
deze verkoop kunnen we wederom een mooi carnavalsjaar voor ons skon 
durpke maken! 

Ook hebben we nieuwe bewoners van Mariaheide meteen uitgenodigd voor onze Bonte Avonden. 
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30 december 2018 

Heise onderscheiding Maria & Pieter 

** Heise Onderscheiding ** 
Het is een groot genoegen bekend te maken dat de Heiseonderscheiding 2018 is toegekend aan : 

 

 

 

 


