
Mariaheide.nl  1 
 

Archief 2019 - www.mariaheide.nl  
 

 
7 januari 2019  

Nelly neemt naar 9 jaar afscheid van de Dorpsraad 

Tijdens de dorpsraad vergadering van 7 januari nam Nelly van Os na negen jaar afscheid van het 
bestuur. Voorzitter Henri van Zeeland bedankte haar voor maar liefst drie 
bestuursperiodes, precies 100 besloten vergaderingen en elf openbare 
vergaderingen. Nelly kwam in 2010 in haar functie als contactpersoon voor 
de KBO. Maar ze zette zich niet alleen in voor de ouderen, ze was ook erg 
betrokken bij de jeugd. Zo werkte ze al die jaren mee aan de aktie 
Paasbest op de basisschool. Daarnaast zette ze ondermeer haar 
schouders onder de Welkomstgroep voor nieuwe bewoners. “Ze heeft altijd 
een positieve bijdrage geleverd, was toegewijd en punctueel,” liet de 
voorzitter weten. Haar collega-bestuurders waren het van harte eens met 
deze woorden. Nelly, een sympathiek medebestuurder, die altijd klaar 
stond, goed kon luisteren en die we zeker gaan missen! Een bloemetje was 

dan ook zeker verdiend! 

 

  

http://www.mariaheide.nl/
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18 januari 2019  

Eerste kroegavond SJeM4Teens zeer geslaagd 

Afgelopen vrijdag 18 januari hebben we vanuit SJeM4teens onze eerste 
kroegavond georganiseerd. Hiervoor hebben zo'n 25 tieners zich opgegeven. 

Deze avond hebben ze gezellig kunnen kletsen, poulen én darten. Dit alles kon 
onder het genot van heel wat borrelhapjes! 

De kinderen hebben het goed naar hun zin gehad en dus lijkt dit een activiteit die voor herhaling 
vatbaar is! Dit had niet plaats kunnen vinden zonder de sponsoring van Café d'n Brouwer voor het 
beschikbaar stellen van de zaal én de sponsoring van Hei's frituurke voor het verzorgen van de 
lekkere hapjes. Hartstikke bedankt hiervoor! 

Mocht je het gemist hebben dit jaar, of het nóg een keer mee willen maken? Hou de info via app en 
Facebook in de gaten! Wie weet gaat dit een terugkomende activiteit worden! 

 

 

Erpse krant in d'n Brak 

Veel inwoners van Mariaheide voelen zich ook zeer betrokken met Erp en zijn 
graag ook op de hoogte van al het nieuws bij onze buurtdorpsbewoners. 

De Erpse krant welke wekelijks verschijnt, ligt nu ook op elke donderdag in d'n 
Brak. Daar kunt u deze lezen of meenemen. 
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2 februari 2019  

Jeugdprinses Suus en adjudant Jip 

Vandaag 2 februari 2019 tijdens de Bonte Middag werd Jeugdprinses Suus Kanters met haar 
Adjudant Jip Vulders onthuld. 
Hun motto luid: 

“Met Suus en Jip in de Krikkelstal wordt het een top carnaval” 
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2 februari 2019  

Prins Thijs d’n Urste en Prinses Philine 

Het nieuwe Prinsenpaar van C.S. de Heikrikkels Mariaheide 

In een druk bezochte Krikkelstal is zaterdagavond door vriendengroep “Wikeiknie” 
Prins Thijs d´un Urste en prinses Philine onthult als 51e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. 
Deze onthulling werd verzorgd door zijn eigen vriendengroep, ook Thijs had een rol in deze opvoering 
uiteraard hadden de vrienden niets in de gaten. 
Thijs van Stiphout werd 21 jaar geleden geboren in Mariaheide dus een echte Heikrikkel. 

Zijn vriendin Philine is 19 jaar jong en werd geboren in Veghel, ze hebben elkaar 3 jaar geleden leren 
kennen tijdens de carnavals optochten. 

Thijs is de oudste zoon van Pieter en Miranda en woont nog thuis op de Krielenberg 5 met zijn jongere 
broer Luuk en zus Bente. Hij is werkzaam bij Dijkos in Uden als metaalbewerker en zit ook regelmatig 
als tekenaar op het kantoor. Thijs voetbalt bij de selectie van SCMH en zorgt dat hij de 3e helft niet 
reserve staat! Verder gaat hij graag naar festivals en andere feestjes. 
Philine is een dochter van Twan en Esther van der Heijden en heeft een zus Pascalle. Ze werkt als 
doktersassistente bij huisartsenpraktijk medisch centrum de Linden in Son en Breugel. Ook is ze af en 
toe te vinden in de sporthal de Beemd om te turnen. 

Hun motto voor het komende carnaval luidt: 

“We braaien dur nog gin end an!” 

Prins en prinses worden komend carnavalsjaar bijgestaan door adjudant Floyd Dekkers. 
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25 februari 2019  

Bruggetje Pastorietuin 
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16 maart 2019  

Bruggetje patorie tuin gerenoveerd 

Op zaterdag 16 maart hebben 7 vrijwilligers (op de foto ontbreekt Henk Hermes) de renovatie van het 
bruggetje in de pastorie tuin voltooid. Het oranje fonds kwam over de brug met een tegemoetkoming in 
de kosten evenals een bedrag vanuit het leefbaarheidsbudget van de gemeente Meierijstad. 

Namens Mariaheide super bedankt voor jullie inzet. 
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17 maart 2019  

Spannende finale wedstrijden bij de Heise Biljartkampioenschappen Bandstoten 2019 

Zaterdagavond werden in het Dorpshuis d’n Brak de finalewedstrijden gespeeld van de Heise 
Biljartkampioenschappen Bandstoten 2019. 

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. Vooral de finalewedstrijd in de A poule was 
bijzonder en mag wel de beste wedstrijd van dit toernooi genoemd worden. 

Albert van de Beeten, te spelen 27 caramboles, gespeeld in deze wedstrijd 56 caramboles tegen John 
van de Heuvel te spelen 52 caramboles, gespeeld 65 caramboles.. 

De uitslag was als volgt: 

 

Poule A: 

1e plaats Albert van de Beeten 
2e plaats John van de Heuvel 
3e plaats Eric van der Velden 
4e plaats Hans Vogels 
 

 
 
 
 
Poule B: 

1e plaats Antoon van Hees 
2e plaats Martien van Kleef 
3e plaats Albert van der Aa 
4e plaats Mart van Goor 
 

 

 

 

 

De extra gespeelde verliezersronde werd in poule A 
gewonnen door Rinus van Helvoirt en in poule B 
door Ties van Os 

Alle winnaars proficiat. 
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24 maart 2019  

Ringoven Supporter van Schoon! 

Zaterdag 23 maart heeft de Ringoven deelgenomen aan deze nationale schoonmaakactie. 

Dit leverde toch nogal wat zakken afval op. Leuk om te zien dat er ook zoveel kinderen mee hebben 
geholpen! Een goed initiatief wat beslist een vervolg zal krijgen. 
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april 2019  

Boek over Joods meisje dat in Mariaheide onderdook 

Het grootste deel van haar leven heeft ze er over gezwegen, maar haar verhaal mag verteld 
worden. Want nog steeds zijn er kinderen in de wereld die vluchten voor hun leven en moeten 
liegen om te overleven. In het boek ‘Hannekelief’ vertelt André van der Linden het 
waargebeurde verhaal van het Joodse meisje Hanneke Lankhout. 
 
 
Hanneke uit Den Haag kwam in het Brabantse Eerde terecht bij Jan en Joske Jansen, die vertelden 
dat Hanneke een achternichtje was. Haar ouders waren zogenaamd bij het bombardement van 
Rotterdam omgekomen en Hannekes zwarte haar kwam omdat ze in Surabaja, in Nederlands Indië 

geboren was.  

Market Garden 

Toen op 17 september 
1944 Amerikaanse 
parachutisten bij Eerde 
landden, dacht Hanneke 
dat ze veilig was. Maar de 
Duitsers gaven niet op. 
Samen met tante Joske 
en baby Regientje 
vluchtte Hanneke voor de 
strijd om de Veghelse 
brug. Joske op de fiets, 
Hanneke achterstevoren 
op de bagagedrager de 
kinderwagen meezeulend 
om alsnog midden in de 
frontlinie te 

belanden. ‘Ken je de film ‘Een brug te ver? Daar zat ik middenin’, zou Hanneke later zeggen. In 
Mariaheide werd Hanneke door haar moeder gevonden. 
‘Corridor naar het Verleden’ 
André van der Linden uit Mariaheide schreef Hannekelief vanuit het perspectief van het 8-jarige meisje 
Hanneke. De herinneringen van Hanneke vulde hij aan met die van ooggetuigen en ook kon hij 
dankbaar putten uit het grote onderzoek dat de Udense historicus Dr. Frans Govers deed voor zijn 
publicatie ‘Corridor naar het Verleden’ uit 1983. De mensen die Hanneke in de oorlog hielpen 
overleven, heeft Frans uitgebreid geïnterviewd en zijn onderzoek vormde dan ook de historische basis 
voor Hannekelief. 
Angst 

Hanneke Gelderblom-Lankhout hoopt dat veel kinderen kennismaken met Hannekelief en wat het 
betekent om te moeten vluchten voor je leven: “Ik was ontzettend bang. Het gevoel van veiligheid, wat 
normaal is voor een kind, dat was ik kwijt. Weten dat je een moeder, vader en een broertje hebt, waar 
je niet over praten mag. Je leert op school het woord onderduiken, maar wat dat betekent leer je niet 
uit een geschiedenisboek. Dát laat dit boek wel zien." 
‘Hannekelief’ kost 12,50 euro en is vanaf heden verkrijgbaar bij boekhandel Schellen in Veghel, 
boekhandel Maashorst in Uden, Bakkerij Van Dam in Eerde, bij André van der Linden aan de 
Ringoven 2a en via de website www.hannekelief.nl. Daar is ook meer informatie te vinden. In 
september is in Veghel de expositie ‘De onderduikkinderen van Tante Zus´ te zien en daar vindt dan 
ook de presentatie van Hannekelief plaats. 

  

http://www.hannekelief.nl/
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naart 2019  

AED-nieuws 

AED’s in Mariaheide. 

Er hangen sinds augustus 2018 zeven AED’s verspreid in en om Mariaheide: 

 Friteszaak Hei’s Frituurke, Pastoor van Haarenstraat 4, 5464 VG 
Mariaheide 
Anna Schepens, Pastoor van Haarenstraat66, 5464 VH Mariaheide 
Massagepraktijk 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 
 

 

De actie die gehouden is van 4 t/m 8 juni 2018 was een groot succes. Inwoners van Mariaheide waren 
gul als ook bedrijven, organisaties, verenigingen en anonieme gevers.Veghel Hartsave heeft voor een 
mooie prijs alle AED’s netjes verhangen of gehangen, zodat Mariaheide en ook het buitengebied een 
geweldige dekking heeft. 

Om de AED’s in stand te kunnen houden, blijft er geld nodig. We hebben dankzij de gulle giften nog 
een mooi reserve-bedrag in kas maar de 1e AED moet in 2021 al weer vervangen worden en dan is 
ons potje meteen weer leeg. In 2023 houden we weer een actie om inkomsten te generen maar 
natuurlijk zijn giften ALTIJD welkom en hoeft er niet gewacht te worden tot 2023. Zo hebben de 
deelnemers aan de Heise-quiz € 125,93 geschonken. Heel Hartelijk dank hiervoor. De Dorpsraad 
Mariaheide beheert de financiën voor de AED’s en wilt u schenken, kan dit ALTIJD op de rekening van 
de Dorpsraad met de vermelding “AED Mariaheide”. 
Om te kunnen reanimeren en de AED’s te kunnen bedienen zijn er in november 2018 cursussen 
georganiseerd voor Mariaheise bewoners.Ook herhalingslessen zijn aangeboden voor leden van de 
voetbalvereniging SCMH en de “oud” leden van de EHBO-vereniging Mariaheide (die is opgeheven in 
2018).Hannie van Teeffelen en Rens Parker-Verhoeven verzorgen de cursus en de herhalingslessen 
in de kantine van v.v. SCMH in Mariaheide. 

Alles bij elkaar zijn er op dit moment 60 personen die gecertificeerd zijn en dus kunnen reanimeren en 
de AED bedienen. Een heel mooi aantal maar uiteraard willen we heel graag dat er nog veel meer 
mensen kunnen reanimeren. Daarom zal er in november weer een cursus gegeven worden en kunnen 
de gecertificeerde cursistenuiteraard de herhalingsles weer volgen. 

Tegen die tijd laten wij uiteraard weer van ons horen. 

Denk hier alvast over na, maar……. 
U DOET TOCH ZEKER MEE !!!! 
Mark Leenders, Toinne v.d. Boogaard, Marie-José van de Graaf en Dorpsraad Mariaheide. 
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22 maart 2019  

MOMfest voor de vierde keer winnaar van de Heise Quiz 

Na wederom wat voorproefjes in de Heise krant 
was het op 22 maart zover. Klokslag 19.30 
stonden de captains van 26 teams in d’n Brak 
om de Heise quiz op te halen. De opkomst was 
hiermee minder dan vorig jaar (30 teams), maar 
er waren nog steeds een kleine 400 deelnemers 

aan het quizzen die avond. 

De quiz organisatie had weer een gevarieerde quiz samengesteld bestaande uit doe opdrachten in d’n 
Brak (sjoelen, waar of niet waar vragen, drankjes proeven en de tekst van het weesgegroetje 
opschrijven), doe opdrachten in de kom van Mariaheide en daarnaast vele vragen in onder meer de 
categorieën puzzelen, muziek, wie wat waar wanneer, uit de Heise krant en sport. Nieuw waren dit 
jaar de categorieën bij de beesten af, geslaagd!, religie, film/tv en ruimtevaart. Tevens moesten alle 
teams vóór 20.30 een foto insturen waarop Flodder werd uitgebeeld en men moest het logo van de 
Heise Quiz namaken met behulp van strijkkralen. De ingestuurde foto’s waren leuk, ludiek en vaak 
ook verrassend.Hieronder een inzending die er wat ons betreft uitsprong : 

 

Bij het nakijken bleek ook dat er toch wel heel wat verschillende muntjes in de Europese Unie in 
omloop zijn. Iedere team was gevraagd om van 
elke munt die in omloop is één bij te sluiten in een 
zakje wat men aan het begin van de avond had 
gegeven, met dien verstande dat deze uit 8 
verschillende landen moesten komen. Dus 8 
munten met een totale waarde van € 3.88 per team. 
De vraag is meestal goed begrepen, maar ook 
waren er teams die met een ‘’zak geld’’ aan 
kwamen. 
Gelukkig was dit allemaal voor het goede doel. De 
opbrengst is namelijk gedoneerd aan de Stichting 
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Hartsave Mariaheide. Het totale bedrag wat werd opgehaald bedroeg € 125,93. 

 

Wij als organisatie hadden de indruk dat de quiz dit jaar iets minder lastig was, maar bij het nakijken 
bleek dat er over de hele linie toch wat minder punten waren behaald als vorig jaar. 
Tijdens de uitslagavond op 6 maart kregen we desalniettemin vele positieve reacties van de 
deelnemende teams. 

Winnaar was voor de vierde keer op rij team MOMfest, met op de 2e plaats Tap 3 & co en op de 
3e plaats team Verkuijlen en Friends. Hieronder een foto van het winnende team en een lijst met de 
volledige uitslag, 

 
 
De 5e Heise quiz zal plaatsvinden 6 maart 2020 en de uitslag zal op 21 maart 2020 bekend gemaakt 
worden. 
Team Heise Quiz 

Lijst met volledige uitslag 
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april 2019  

Restauratie uurwerk kerktoren 

Vele mensen vroegen zich misschien af wat er zou gaan gebeuren toen er woensdagochtend 24 april 
een grote kraan verscheen in Mariaheide. 
Deze werd ingezet omdat het uurwerk van de kerktoren aan een onderhoudsbeurt toe is. 
Het mechanisme wordt nagekeken en zo nodig gerepareerd. 
De wijzers en cijfers worden opnieuw verguld. 
En de verlichting wordt vervangen door led verlichting . 
Het zal 6 tot 8 weken duren voordat alle werkzaamheden afgerond zijn en de klok weer tikt. 
 
Kerngroep Mariaheide. 
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april 2019  

Goede Doelen Week Mariaheide 2019 

De Goede Doelenweek zit 
er weer op. Mede dankzij 
de inzet van vele 
vrijwilligers is deze 5eeditie 
van de Goede Doelen 
Week wederom succesvol 
verlopen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Resultaten: 
Stichting Alzheimer 

 
€ 879,14 

De Nederlandse Brandwondenstichting   € 489,79 
Fonds Gehandicaptensport 

 
€ 448,54 

HandicapNL 
 
€ 463,71 

De Nederlandse Hartstichting 
 
€ 1.033,89 

KWF Kanker Bestrijding 
 
€ 1.355,48 

Stichting Longfonds 
 
€ 641,84 

Maag Lever Darm Stichting 
 
€ 642,34 

Nierstichting 
 
€ 619,34 

Het Reumafonds 
 
€ 681,79 

Het Rode Kruis 
 
€ 482,89 

Epilepsiefonds 
 
€ 431,39 

Nationaal Fonds Kinderhulp 
 
€ 589,69 

Vastenactie 
 
€ 585,17 

- 
  

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 2019  

Geslaagde Koningsdag 2019 

Koningsdag werd dit jaar in Mariaheide gevierd met een sportieve zeskamp. 
De middag begon in D'n Brouwer met een kleurrijke modeshow, waarbij veel kinderen zich uitgedost 
hadden en over de oranje loper liepen. 
Daarna verplaatste de kinderen zich naar de gymzaal waar de zeskamp werd gehouden. 
Burgemeester Van Rooij en wethouder Van Rooijen kwamen ook nog op bezoek. Het was volop 
plezier en vertier in de gymzaal! 
 
Bedankt voor jullie medewerking! 
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mei 2019  

Eerste Meierijstad Fietstweedaagse, bij Kv en Vv SCMH 

Afgelopen weekend, 4 en 5 mei, vond de eerste Fietstweedaagse van SCMH plaats. Wij, als 
commissie, hebben alles met plezier zo goed mogelijk proberen te regelen en denken dat het ook 
goed gelukt is. 

Het aanmeldpunt in het clubhuis was ingericht en de routes en inschrijfformulieren lagen kaar. Voor 
vertrek kregen de deelnemers een kopje koffie of thee met een lekkere plak cake, en voor onderweg 
een appel mee (gesponsord door van Asseldonk groente en fruit). 

De routes werden met behulp van opvallende roze pijlen vakkundig uitgezet door twee teams van 2 a 
3 mensen en direct na de tocht weer afgehaald. Door de duidelijke “bepijling” was de routebeschrijving 
zelfs bijna niet nodig. 

De rustplaatsen bij fam. van Vugt in Dinther (zaterdag) en fam. v.d. Boogaard in Boekel (zondag) 
werden ingericht en bemand. Koffie, thee, broodjes en soep gingen er voor slechts een eurootje over 
de toonbank. 

Het was daar de hele dag door gezellig. 

Ook de afterparty op zondag in de kantine was een succes en heel gezellig. 

Kortom alles was geregeld, behalve…………..het weer. Daar hadden wij helaas geen zeggenschap 
over. Het was koud, waaide hard en af en toe viel er ook nog eens een flinke bui regen of hagel. 

Dit was natuurlijk erg jammer. Toch viel er bij de deelnemers geen slecht woord. Ze vonden de routes 
fantastisch en de organisatie prima. Een mooi compliment voor ons als organisatie waar we blij mee 
zijn. 

Maar we zijn vooral blij dat er mensen waren die toch de kou getrotseerd hebben en de tochten 
volbracht hebben. 

Wij willen dan ook alle deelnemers hartelijk bedanken dat jullie, ondanks het slechte weer, toch 
hebben meegedaan en er voor gezorgd hebben dat de eerste editie van de Fietstweedaagse een 
geslaagde première beleefde. 

Daarnaast willen we ook alle vrijwilligers die geholpen hebben, heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer! 

Commissie Meierijstad Fietstweedaagse: 

Albert Kuipers, Maria van Katwijk, Carla vd Velden, Marja van Steen, 
Sanne Somers, Harold vd Burgt, Rick vd Biggelaar 
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mei 2019  

Kermis in een heerlijk zonnetje 

Het zonnetje maakt het aangenaam vertoeven op de kermis in Mariaheide. Voor de kinderen is daar 
het nodige vermaak en de (groot)ouders kunnen er heerlijk van genieten. 
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18 mei 2019  

Rock Am Ringoven knalt, giert en brult 

Bertje’s Wij in Mariaheide is zaterdag 18 mei om 15.00 uur omgetoverd in een spetterend 
festivalterrein. De zevende editie van Rock Am Ringoven staat dan op het punt van beginnen 
en de liefhebbers van goeie muziek, gezellige mensen, koel bier en knapperige frietjes stromen 
weer toe. Ze gaan zien, bands als Prinz Klauz, Musest, Bon Scotch, The All Star Weddingband 
en veel meer vette muziek. Bijzonder is de opener van RAR 2019:Hippe Gasten. 

 
 
Hippe Gasten, ze zijn net terug uit China en 
komen nu naar Mariaheide om met de 
plaatselijke schooljeugd een rockfeest te vieren 
vanwege het 50-jarig bestaan van de Maria ter 
Heide-school op de huidige plek.Hippe Gasten is 
een rocksensatie voor het hele gezin en de 
nummers van het nieuwe album 
Komkommermaarbij zijn grootser dan ooit. 
In the Attic speelttopnummers uit de tijd van 
rauwe gitaren, zware drums en bonkende 
bassen! 
 
 
 

 
 
All Star Weddingband staat bekend voor zijn 
hardrock/punkrock cabaret act vol muzikale klassiekers 
die iedereen meezingt,aangevuld met Antwerpse 
humor, oneindig enthousiasme, interactie, attributen en 
gadgets. 
Bon Scotch, iedereen gaat plat voor deze vertolking 
van het AC/DC van de jaren '70.De band speelde 
eerder al RAR helemaal ondersteboven. 

 
Groovebloedig is terug van weggeweest. Vijf 
totaal verschillende gasten met één 
gemeenschappelijke drive: muzikaal feest vieren 
op het podium 
Tributebands 

Elk nummer, met passie en technische perfectie 
uitgevoerd, in combinatie met een overweldigende 
live performance maakt Musest de tribute die je 
moet zien. 
Prinz Klauz stopt ermee, maar eerst nog Rock 
Am Ringoven! De band varieert van theater tot 
aan heavy metal en alles er tussenin. Dit verklaart 
het open geluid en de soms verrassende 

muziekkeuzes. 
Kittwhistle ronkt langs hits van 20 jaar geleden, overgoten door een rocksausje recht door het 
midden. Lady Gaga en Britney Spears worden muzikaal uitgekleed. 
Sylvie Stone speelt licht, op melodie gedreven gitaarmuziek. Pakkende nummers die top in elkaar 
zitten, lekker in het gehoor liggen, best een diepe boodschap hebben, maar luchtig gebracht worden 
en gemakkelijk te verteren zijn. 
Metal, grunge, soul en zelfs new wave, je vindt het allemaal terug in de heavy groove rock van LooD. 
Black Django's, dat is psychedelic-surf-rock! De desert-noir sound en retro geluidscollages voeren je 
mee op een sonic revival met veel reverb en twang. 
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De Her00s from the Zer00s laten het publiek feestend 
hunkeren naar de dikste hits van het vorige 
decennium. Dus stof je Anastasia-bril af en vis je 
legerbroek uit de kast. 
Sfeer 
Hoe goed de bands ook spelen, hoe opzwepend de 
DJ’s ook zijn, veel bezoekers van Rock Am Ringoven 
komen voor een goeie buurt en de gemoedelijke sfeer. 
De buurtbewoners van de Ringoven in Mariaheide 
zorgen dat dat de grootste attractie van Rock Am 
Ringoven blijft! 

 

Heise kinderen hebben zin in Hippe Gasten 

Het hoogtepunt van Rock Am Ringoven valt zaterdag al vroeg, want de Hippe Gasten spelen 
om 15.30 uur en dat wil geen enkel kind in Mariaheide missen. Al wekenlang wordt er op school 
naar dit ‘rockconcert voor kids’ toegeleefd. Alles wat er bij een festival komt kijken, is op 
school behandeld en donderdag was het helemaal een topschooldag met workshops van de 
Hippe Gasten zelf! 

 
Posters, spandoeken, VIP-passen, key-cords, noem maar op, de kinderen van de Maria ter Heide 
school zorgen dat zaterdag de aankleding van Bertjes Wij helemaal in stijl is. Ze dragen zelf 
ontworpen rock-t-shirts en ook in hun hoofd zijn ze in rocksferen. Want wat hebben ze flink kunnen 
rammelen op hun emmers tijdens de workshop van Hippe Gasten drummer Bram en ook kunnen ze 
meezingen met de vette nummers van deze beroemde band. Gitarist Daan kreeg de Heise kinderen 
helemaal gek en alle mogelijke podiumvrees is verdwenen. 
Zaterdag om 15.00 uur stroomt de jeugd het festivalterrein aan de Ringoven in Mariaheide op en wat 
een rockfeest gaat dat worden. De grote finale van twee weken feest omdat de Maria ter Heide school 
vijftig jaar aan de Ericastraat staat. Komt dat zaterdag zien!! Alle kinderen, ook van buiten Mariaheide, 
zijn welkom en mogen gratis naar binnen. 
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15 mei 2019  

Te gek! Maria ter Heide 50 jaar op deze plek! 

Wat was het een groot feest woensdag 15 mei. De gehele dag stond in het teken van het festival 
‘Rock am Maria ter Heide’. 
 
De kinderen kregen 2 workshops van de bandleden van de Hippe Gasten. Er werd gedrumd met Björn 
en er werd gezongen met Daan. 
 
Ook werden er spandoeken gemaakt voor bij het festival Rock am Ring. Hiernaast werden er ook 
andere festival benodigdheden gemaakt, zoals haarbandjes, wegwijsbordjes en er werden festival 
bandjes geknutseld. 

Aanstaande zaterdag 18 mei te Mariaheide krijgen alle kinderen gratis toegang tot dit festival, 

om 15.30 start het optreden van de Hippe Gasten. 

 

De kinderen en leerkrachten hebben een geweldige dag gehad, mede door het weer naar vooral 

omdat de hele dag samen is bedacht en gevierd. 
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mei 2019  

Rock Am Ringoven is losgebarsten 

Rock Am Ringoven is begonnen met een groot rockfeest voor kinderen met de Hippe Gasten. 
Er werd meteen volop gedanst en zelfs gestagedived! 
 

 
 

Bertje’s Wij in Mariaheide is omgetoverd in spetterend festivalterrein vol goeie muziek, gezellige 
mensen, koel bier en knapperige frietjes. De opening van Hippe Gasten was meteen geweldig dus 
kom allemaal naar de Ringoven. Er zijn nog voldoende kaarten, parkeren is gratis en je kunt pinnen! 
Tot zo!  

Zie ook www.rockamringoven.nl. 

 

  

http://www.rockamringoven.nl./
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mei 2019  

Misschien wel de mooiste editie ooit! 

Rock Am Ringoven beleefde zaterdag misschien wel de mooiste editie ooit! Wat een plezier 
hadden de bezoekers met bands als Tawney Brothers en Groovebloedig, wat hebben ze 
gelachen met de All Star Wedding band en wat is er gesprongen met Prinz Klauz. Het 
hoogtepunt was voor veel kinderen het optreden van de Hippe Gasten. Stagediven vanaf het 
podium, het werd de kinderen zaterdag geleerd! 

De Hippe Gasten waren op de Maria ter Heide school geweest, om de Heise kinderen de 
grondbeginselen van rock bij te brengen en zaterdag ging de hele school naar het festivalterrein. 
Meezingen met het nummer Tonnie van Tegenover ging goed en de tongbreker ‘stug stil stok stijf 
staan’ ging vloeiend. 

Wat een feest en de kinderen wilden niet meer naar huis, maar Rock Am Ringoven was later op de 
dag natuurlijk vooral gevuld met nog meer gezellige mensen van heinde en ver die ook bijna allemaal 
bleven hangen of swingen tot de laatste noot van Prinz Klauz gespeeld werd. 

Brak, maar met een heerlijk hoofd vol mooie indrukken, begonnen de buurtbewoners zondagochtend 
aan het opruimen van alle overblijfselen van een weergaloze zevende editie van Rock Am Ringoven. 
Bertje’s Wij is inmiddels weer een voetbalveldje. De foto’s van zaterdag zijn natuurlijk te zien 
op www.rockamringoven.nl en in het album van hoffotograaf Jerry Immers. 
Filmpje met Hippe Gasten @RAR 
 

 

 

  

http://www.rockamringoven.nl/
https://myalbum.com/album/9IIL2qx3x1pZ?fbclid=IwAR3ktIf3OP2YwBBXDIND95JN6BGzRn-ggCr5G88tGBIHke2jV2r8t0UrEuQ
https://youtu.be/BOaIkGNPTK4
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18 mei 2019  

Interessante en gezellige welkomsdag 

 

  

Op 18 mei heeft de welkomstgroep ‘Mariaheide mijn Dorp’ de nieuwe inwoners een welkomstmiddag 
aangeboden. Elf enthousiaste gezinnen hebben hier gehoor aan gegeven. Zo’n dertig volwassenen en 
kinderen dus. Na een welkomstwoord en een presentatie van ons dorp zijn de gasten op bezoek 
geweest bij holistisch centrum Energiek, Het Broek Softfruit van Arnoud van Asseldonk en 
kinderdagverblijf het Klavertje. Ook in de kerk en het op het sportpark werden we gastvrij ontvangen. 
Weer een groot succes. De families vertelden als afsluiting hoe ze in Mariaheide terecht waren 
gekomen. Heel interessant en gezellig. 
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juni 2019  

Zonovergoten Heise Jeu de Boules Kampioenschappen 2019 

Met wederom 54 teams werd dit jaar de 18e Heise Jeu de Boules kampioenschappen gehouden. 
Het was met ruim 30 graden een zeer hete maar prachtig mooie zonovergoten zondag. 
Nadat alle teams genoten hadden van 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. 
Tussen de wedstrijden door werden de deelnemers voorzien van stokbrood met brie of paté of met 
druiven en konden ze later in de middag gebruik maken van het Heis Frituurke. Voor de aller kleinste 
was er een springkussen en gratis ranja met een ijsje. 
Om 13.00 uur werd er 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 2019: 

Wilco Bosch en Marty Brugmans 

 

2e plaats 

Wouter vd Tillaart en Hans vd Broek 

 

: 

 

Poule B: 

 

 
1e plaats 

Leon Vulders en William vd Velden 

 

2e plaats 

Twan vd Wielen en Piet v Asseldonk 

 
 

Poule C: 

1e Plaats Jos Verhoeven en Rick vd 

Biggelaar 

2e Joeroen en Rianne van Asseldonk 

  

 

 

 

 

We mogen terugkijken op een zeer geslaagde warme 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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20 juni 2019  

d'n Brouwer 20 juni 2000 - 20 juni 2019 
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juni 2019  

Mariaheide op Omroep Meierijstad 

Klik HIER 

 
 

 

 

 

  

https://www.omroepmeierij.nl/alle-13-een-mariaheide
https://www.omroepmeierij.nl/alle-13-een-mariaheide
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juni 2019  

Klokken weer terug 

De klokken hangen er weer. Benieuwd hoe het er bij nacht uitziet met de nieuwe led-verlichting. 
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15 augustus 2019  

Boekpresentatie Mariaheide 75 jaar Bevrijd 

Op vrijdag 30 augustus 2019 zal een bescheiden presentatie plaats vinden van het boek ‘Klein in een 
wereldoorlog. Mariaheide 75 jaar bevrijd’. 

Het betreft hier een herdruk en uitgebreide uitgave van het boek ‘Mariaheide 70 jaar bevrijd’ (2014). 
De operatie Market Garden wordt na 75 jaar weer groots herdacht in de regio en in Meierijstad vinden 
veel evenementen plaats. De werkgroep vindt dit een goed moment om het boek opnieuw uit te 
brengen. Editie 2014 was immers geheel uitverkocht en er bleef toch vraag naar. Nu zijn er weer veel 
nieuwe verhalen toegevoegd. Jack Didden, schrijver van (oorlogs)boeken levert een bijdrage over de 
confrontatie tussen geallieerden en Duitsers ter hoogte van Duifhuis, waardoor de bevrijding 
vertraging opliep. Hij zal op 30 augustus aanwezig zijn en een korte toelichting geven. 

De boekpresentatie is om 20.30 uur in Dorpshuis D’n Brak, Ericastraat 17 te Mariaheide. Ook 
Hanneke Gelderblom-Lankhout zal aanwezig zijn. Over haar heeft André van der Linden het boek 
‘Hannekelief’ geschreven. Belangstellenden zijn van harte welkom. 

De werkgroep: Gerard van Asseldonk – Hans van Hoof – Wilma van de Laar 
Meer informatie via: 
Wilma van de Laar 06-10549038 
wilmal@home.nl 
www.mariaheidebevrijd.nl 
www.meierijstadherdenkt.nl 
 

 

  

http://www.mariaheidebevrijd.nl/
http://www.meierijstadherdenkt.nl/
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augustus 2019  

Certificaat voor Maria ter Heide "Gezonde School" 

Onder het toeziend oog van alle kinderen, veel ouders en opa's en oma's werd tijdens de opening van 
het nieuwe schooljaar aan het hele schoolteam van de Maria ter Heideschool het themacertificaat 
Voeding; Gezonde school, uitgereikt door wethouder Rik Compagne. 
Een Sportcoach van de gemeente Meierijstad zorgde voor een moment van bewegen. Ze had een 
mooi liedje mee gebracht waarop de kinderen konden dansen. Wanneer de muziek stopte kreeg één 
kind een letter waarmee na afloop de woorden werd gevormd en het certificaat officieel overhandigd 
kon worden. 
Aansluitend ging iedereen naar het Dobbelsteenplein waar het watertappunt van Brabant Water 
officieel werd geopend door de wethouder 
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19 augustus 2019  

Watertappunt officieel geopend 

De school is weer begonnen en dat kreeg maandagochtend een officieel tintje. Samen met wethouder 
Rik Compagne mochten de kinderen van de Maria ter Heide-school het watertappunt op het 
Dobbelsteenplein officïeel openen. Uiteraard werd er meteen van het water geproefd, want water 
drinken is gezond en de Heise school is op de gezonde toer, ook dit jaar!  
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30 augustus 2019  

Hanneke uit ‘Hannekelief’ vrijdag in Mariaheide! 

Hanneke mag ‘uit logeren’. Maar leuk is het logeerpartijtje niet, want ze wordt van het ene naar 
het andere onderduikadres gestuurd. ‘Het is een Jodinneke!’, roept de buurvrouw die 
Hannekes zwarte haar ziet en weg moet ze, keer op keer. Ze vindt uiteindelijk onderdak in 
Mariaheide op de Hintel en daar wordt ze na de bevrijding gevonden door haar moeder. 

 

 

Hannekelief is het waargebeurde verhaal van Hanneke Gelderblom - Lankhout, ingekleurd door André 
van der Linden. Wil je het verhaal van Hanneke zélf horen, kom dan zaterdag 31 augustus om 13.30 
uur naar de bibliotheek aan de Markt in Veghel voor de presentatie van Hannekelief. 

Maar Hanneke komt ook naar Mariaheide! Op vrijdag 30 augustus om 20.30 uur is de inmiddels 83-
jarige Hanneke te gast in D’n Brak bij de presentatie van ‘Klein in een wereldoorlog. Mariaheide 75 
jaar bevrijd’. Haar verhaal heeft via dit boek een plek gekregen in de Heise historie. 

Kijk voor meer informatie over ‘Klein in een wereldoorlog. 
Mariaheide 75 jaar bevrijd’ op www.mariaheidebevrijd.nl. 
 

Wil je het complete verhaal van Hanneke lezen, dat kan. 
Vrijdag is ook ‘Hannekelief’ te koop in D’n Brak. Het is een 
boek voor alle leeftijden, maar met name leert het kinderen 
wat het was om onder te duiken. Het gevoel dat je alles 
kwijt raakt, steeds moet liegen en alleen angst overhoudt. 
‘Geven de moffen het nou 
nooit op?!’ 
 
 

 
‘In één adem uitgelezen’ 

Nicole 
 
‘Jee, je zou dat maar eens echt meemaken! Alleen onderduiken, 
zonder je vader en moeder....’ 

Tijs (10) 
Het boek Hannekelief kost 12,50 euro bij boekhandel Schellen, 
boekhandel Maashorst, in de boekenautomaat aan de Ringoven 2a en 
via www.hannekelief.nl. 
 
 

http://www.mariaheidebevrijd.nl/?fbclid=IwAR1mksDJpZa91zpo4sDFHvPa1difeShv6CkpvUzDY6HM-L91DQjkPRrFDbo
http://www.hannekelief.nl/
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augustus 2019  

Klaver TCM toch nog succesvol 

Door de weersomstandigheden is de klaver een week later verreden. 

Met 7 gastrenners hadden we een goede opkomst in totaal waren we met zo'n 40 
fietsers. 

Op het eindpunt nog gezellig nagekletst en koffie of een (donker)biertje gedronken . 
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2 september 2019  

 ‘Ik dacht dat de kelder veel groter was’ 

“Ik dacht dat de kelder veel groter was”,zegt Hanneke. “Hier zaten we met zij allen en toen er even 
niet geschoten werd, ging tante Joske naar boven, melkte een koe en warmde die melk op voor baby 
Regientje. Terwijl ze dat deed werd er een Amerikaan naast haar doodgeschoten.” Hanneke 
Gelderblom-Lankhout bezocht zaterdag na 75 jaar de kelder in de Hezelaarstraat in Veghel waar ze 
schuilde tegen het oorlogsgeweld van Market Garden. 

 
Boven op straat, later Hell's Highway 
genoemd, woedden felle gevechten om de 
corridor naar Arnhem. De kogelgaten zitten 
nog steeds in het huis. Hanneke wijst naar 
de plek onder de trap waar een 
Amerikaanse parachutist zich verstopte 
terwijl er boven aan de trap een Duitser met 
een handgranaat stond en vroeg: 'Sind hier 
Tommies?!" 

Eerde 

Het zijn heftig herinneringen aan de 
septemberdagen van 1944. Hanneke 
schuilde al eerder dat jaar in hetzelfde huis 
in de Hezelaarstraat bij Harrie en Marie 

Fassbender, maar toen zat ze verborgen voor de Duitsers. “Het is een Joodje”, zo zag echter een 
buurvrouw en Hanneke moest verkassen naar een volgend onderduikadres. Dit keer kon ze naar 
Eerde. Ze mocht er naar school en de kerk. Het dorp zag ook wel dat Hanneke met haar zwarte 
krullen Joods was, maar zweeg. Hanneke was er dus veilig, tot ze samen met tante Joske en baby 
Regientje vluchtten voor het oorlogsgeweld van Market Garden. Via Zijtaart, de Hezelaarstraat en 
Beugt belandde ze uiteindelijk in Mariaheide waar haar moeder haar vond. 
 
Tante Zus 

Vrijdag was Hanneke weer in Mariaheide, 
want haar verhaal heeft ook een plek 
gekregen in het Heise oorlogsboek 'Klein 
in een wereldoorlog. ‘Mariaheide 75 jaar 
bevrijd' dat vrijdag werd gepresenteerd. En 
zaterdagmiddag opende Hanneke samen 
met Ellen Stoppelman-Frankenhuis de 
tentoonstelling in de bibliotheek ‘De 
Onderduikkinderen van tante Zus’. Ellen 
en Hanneke horen namelijk bij de 52 
Joodse kinderen die door Tante Zus gered 
zijn. Ook werd die middag het kinderboek 
‘Hannekelief’ officieel gepresenteerd, het 
boek waarin het hele avontuur verteld 
wordt door ogen van de 8-jarige Hanneke. 
Voor meer informatie: www.hannekelief.nl 
  

http://www.hannekelief.nl/
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4 september 2019  

Presentatie oorlogsboek Mariaheide: kippenvelmomenten 

Mariaheide l Ondanks dat het erg warm was in dorpshuis d’n Brak, sprak het publiek na afloop 
van kippenvelmomenten. Het programma afgelopen vrijdag was gevarieerd en gaf een inkijkje 
in de tweede editie van ‘Klein in een wereldoorlog. Mariaheide 75 jaar bevrijd’. Hoogtepunt was 
de ontmoeting na 75 jaar tussen Wim van Hoof (91) en ‘Hannekelief’. 
Hanneke Gelderblom, het joodse meisje uit het boek van André van der Linden, was in 1944 
ondergedoken in Mariaheide, toen haar moeder haar daar terugvond. Op de boerderij waar Van Hoof 
boerenknecht was. Natuurlijk kenden ze elkaar niet terug na drie kwart eeuw. En Hanneke was niet 
het enige geëvacueerde kind bij Aart en Cato van Asseldonk. Maar toch waren ze even terug in de 
tijd. Zo’n 125 belangstellenden zagen hoe Hanneke en Wim de eerste exemplaren van het boek in 
ontvangst mochten nemen van mede-auteur Gerard van Asseldonk. 

Het boek is voor €15,- ondermeer te koop bij boekhandel Schellen in Veghel en Bruna in Uden. In 
Mariaheide kan men terecht in D’n Brak en bij groentenwinkel van Asseldonk. 
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14 september 2019  

Vlagvertoon in Mariaheide voor onze bevrijders 

Zaterdagmorgen 14 september heeft de werkgroep van het oorlogsboek ‘Klein in een wereldoorlog’ 
nieuwe vlaggen gehesen ter ere van de bevrijders van het zuiden. Dit gebeurde bij het monument dat 
vijf jaar geleden bij de kerk geplaatst is. Voortaan zal bij elke herdenking in mei en in september het 
vlagvertoon plaatsvinden. Medewerking werd verleend door diverse vrijwilligers. Er wapperen vlaggen 
van de geallieerde landen die in Brabant gestreden hebben. Van Amerika, Canada, Groot Brittanie, 
Polen en natuurlijk Nederland. 
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13 september 2019  

Nieuwe grote vereniging SCMH is een feit 

Mariaheide 13 september 2019  “Iets 

wat je graag doet houdt je jong.” Dat 
waren de laatste woorden die Bert van 
den Broek als voorzitter van 
voetbalvereniging SCMH vrijdag 
sprak. Hij gaat verder als bestuurslid. 
Mark Leenders wordt de nieuwe 
voorzitter van de nieuwe club SCMH, 
die ontstaan is uit een samenvoeging 
van voetbal- en korfbaltak. Van den 
Broek werd benoemd tot erelid 
vanwege bijna vijftig jaar 
vrijwilligerswerk. Hij was jeugdtrainer, 
clubbladredacteur, elf jaar voorzitter 
en maar liefst 47 jaar scheidsrechter. 

Notaris Bram van den Boogaart was met de fusie-akte naar Mariaheide gekomen. Toen deze 
ondertekend was kon de nieuwe clubvlag gehesen worden door de pupillen Lynn Leenders en Morris 
van de Laar. Daarna kon het feest losbarsten. Want behalve samen sporten kunnen ze ook goed 
samen feesten: de voetballers en korfbalsters van SCMH ! 

 

 

Foto: erelid Bert van den Broek onthult de nieuwe vlag samen met de pupillen Lynn en Morris. 
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21 september 2019  

Lange stoet Market Garden door de Hei 

De zon was nog maar net op en toch was het een drukte in het centrum van Mariaheide. Heel veel 
mensen kwamen kijken naar de lange stoet met historische oorlogsvoertuigen die op weg ging richting 
Arnhem. Net als 75 jaar geleden, maar Arnhem was toen een brug te ver. Maar Mariaheide werd toen 
wél bevrijd en vierde zondag dat het nog steeds vrij is. 
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september 2019  

Heis Kampioen biljarten Mari Vogels 

Afgelopen week van 23 t/m 28 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 Mari Vogels en hij zal Mariaheide gaan vertegenwoordigen op de Supercup in 
Boerdonk. 

 

Poule A: 
1e Mari Vogels 
2e Joost Breeuwer 
3e Jeffrey Meulendijks 
4e Erik van de Velden 

 

 

 

Poule B: 
1e Henk Leenders 
2e Harrie Dobbelsteen 
3e Albert van der Aa 
4e Martien van de Graaf 

 

 

 

 

Poule C: 
1e Eric v.d. Crommert 
2e Rien Bosch 
3e Henk van de Berg 
4e Joep Vanthoor 
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29 september 2019  

Burendag 2019 Ringoven - Veldoven 

29 september vierden de bewoners van Ringoven en Veldoven burendag. 

Deze dag in het teken van gezellig samen zijn, elkaar ontmoeten en zeker een 
kennismaking met de nieuwe bewoners van de Ring en Veldoven. Maar liefst 120 
aanmeldingen, 80 volwassen en 40 kinderen. 

De organisatie had als plan een mega lange picknick tafel te maken, waar de buurtbewoners 
ontvangen werden aan een lekker gevulde tafel. Door de slechte weersvoorspellingen waren we 
genoodzaakt om de activiteit te verzetten naar een binnen locatie. Wat fijn dat we terecht konden in 
d`n Brak waar we gastvrij werden ontvangen. 

Dankjewel hiervoor! 

In de voorbereidingen hadden we gevraagd de 
organisatie te helpen met het maken van een soep, 
geweldig hoe 17 medebewoners zich spontaan 
aanboden hier voor te zorgen, zo hadden we de 
keuze uit verschillende tomaten soepen, 
broccolisoep, erwtensoep, paprikasoep, wortelsoep 
en een zondagse soep. Dus volop keus voor 
iedereen. De soep werd deze ochtend opgehaald 
door de burendag soepwagen. 

 

De tafels waren 
sfeervol gedekt, en 
goed gevuld met 
lekker broodjes, 
beleg, koffie, thee, 
sap ect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariaheide.nl  40 
 

Voor de kinderen was er een kleurtafel 
en kon men volop gebruik maken van 
de sport en spel activiteiten in de 
gymzaal. Het was mooi om te zien hoe 
de kinderen zich vermaakte 
 

 

 

 

 

De organisatie kan terug kijken op een geslaagde burendag, het was een warme bijeenkomst met 
onze Brabantse gemoedelijkheid. Waar zeker de gelegenheid was elkaar te ontmoeten, een praatje te 
maken met elkaar. 

 

 

Met dank aan het Oranjefonds die deze burendag mogelijk maakt, en ons de mogelijkheid heeft 
gegeven een extra picknicktafel te kopen voor de buurt. Bij navraag aan verschillende buurt bewoners 
krijgt deze een plek bij het speeltuintje. 

Tot burendag 2020. 
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19 oktober 2019  

John Primerano is overleden 

John Primerano is overleden. Hij was een van "onze" twee veteranen die 5 jaar geleden naast Ray 
Nagell aanwezig was bij de presentatie van het boek "klein in een wereldoorlog". Donderdag bereikte 
ons het droevige bericht dat hij is heengegaan. Meer dan 25 jaar lang kwam John elk jaar in 
september naar Brabant, en met name naar Eerde voor de herdenkingen bij het Geronimomonument. 
Hij bezocht daar graag de basisschool om zijn verhalen over de oorlog met de kinderen te delen. 

John meldde zich op 6 juli 1943 voor het Amerikaanse leger en sloot zich aan bij de parachutisten. 
Net als vele andere Amerikanen trad John toe tot het leger nadat Japan Pearl Harbor had 
aangevallen. 

In september 1943 werd de 101st Airborne Division naar Engeland gestuurd, waar de divisie zich zou 
voorbereiden op de invasie van bezet Europa. 

De eerste vechtsprong van John vond plaats in Nederland, tijdens operatie Market Garden. Hij kreeg 
de opdracht om met het 1e bataljon te springen dat net buiten Veghel zou landen, maar kwam terecht 
dicht bij het kasteel Heeswijk. Hij woog meer dan 150 pond, en met alle apparatuur die hij op zijn 
lichaam droeg, woog hij bijna 300 pond. John had een harde landing en werd bewusteloos geslagen 
vanwege de impact. Zijn shute landde recht boven hem, zodat de andere parachutisten hem niet op 
de grond zagen liggen toen ze zich verzamelden om naar Veghel te gaan. Toen hij eindelijk wakker 
werd, liep hij naar een boerderij en werd verwelkomd door de lokale bevolking. Uiteindelijk vond John 
zijn eenheid terug en verbleef hij een paar dagen in Veghel voordat hij naar Eerde verhuisde, waar de 
gevechten zeer intens werden. 

John is 95 jaar geworden, moge hij ruste in vrede. 

(Ray Nagell is in 2016 overleden) 
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Mariaheide scoort bij de Rabobank Clubsupport 

 

 

 

 
 

 

 



Mariaheide.nl  43 
 

25 oktober 2019  

Uitverkocht Sing Swing Mariaheide succesvol verlopen 

MARIAHEIDE | In een uitverkochte d'n Brak in Mariaheide werd afgelopen vrijdag en zaterdag Sing 
Swing Mariaheide voor de derde keer gehouden. De organisatie blikt terug op een groot succes. 

Het publiek, wat massaal was komen opdagen, kreeg een keur aan artiesten voorgeschoteld. De 
muziekshow had een volle programmering. Ruim 22 acts voornamelijk lokale of aan Mariaheide 
gebonden artiesten traden op. Centraal tijdens deze avonden stonden de Krikkelblaozers, die voor de 
gelegenheid waren aangevuld met wat extra muzikanten. 

Sfeer 
De sfeer in d'n Brak was goed. Tijdens de twee avonden werd er volop genoten van muziek, zang en 
dans. Dat een klein dorp een grootse prestatie kan leveren werd door dit weekend wederom duidelijk. 
De organisatie kijkt terug op twee geslaagde avonden en nodigde de aanwezige gasten alvast uit om 
in 2022 terug te komen. 
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november 2019  

Dorpsraad bestaat 25 jaar 

 

              
 

Op 25 oktober j.l. was het 25 jaar geleden dat de dorpsraad van Mariaheide voor het eerst bij elkaar 
kwam. De voorzitter van het eerste bestuur was Frans Verhoeven, Hij, maar ook verschillende andere 
bestuursleden, zijn ons helaas ontvallen. De Heise gemeenschap heeft veel aan hen te danken. De 
Dorpsraad heeft als doel de algemene belangen van de inwoners van Mariaheide te behartigen. 
Ondermeer door verbeteringen op dat gebied onder de aandacht te brengen van het bestuursorgaan 
van de gemeente Meierijstad, zijnde burgemeester, wethouders, beleidsmedewerkers en raadsleden. 

Zo staat onze doelstelling beschreven in onze statuten. We willen u hier in het kort een beeld 
schetsen van wat in die 25 jaar bereikt is. Het is teveel om alles te vermelden en de aandachtspunten 
waren zeer divers. De zaken waar we ons mee bemoeiden betroffen vaak verkeersmaatregelen. Denk 
aan de aanleg van de A-50 en de daarop volgende reconstructie van de Pastoor van Haarenstraat. 
We kregen een rustig dorp, maar niet doods en saai. Op dit moment maken we ons weer hard voor 
verbetering van de veiligheid in de Van Haarenstraat. En houden we in de gaten dat de geplande 
snelfietsroute geen schade toebrengt aan onze natuurlijke leefomgeving.  

Ook de woningbouw heeft voortdurend onze aandacht. Al in 1995 werd de Ringoven voorbereid, later 
gevolgd door de nieuwbouwwijken Achter de Kerk en Veldoven. Er wordt op diverse plaatsen nog 
volop gebouwd. Mariaheide heeft van alle dorpskernen uit de gemeente het meeste gebouwd de 
laatste jaren. We willen onze jeugd hier houden ten behoeve van de leefbaarheid, weet u wel? 
 
Het klooster kreeg een nieuwe bestemming en wordt nu bewoond door geriatrische patiënten. De 
school kreeg een nieuw gebouw en D’n Brak verhuisde in 2001 van de oude jongensschool naar de 
Ericastraat. Vaak probeerden we zaken te realiseren, soms iets tegen te houden. Daarbij de belangen 
van onze bewoners indachtig. Er kwam geen nachtopvang daklozen, er kwam geen 
asielzoekerscentrum op de grens met Uden. Soms was een ludieke actie nodig om de overheid 

wakker te schudden. 

We gingen kaarsjes branden op een koude 
winteravond in de Hintelstraat om de noodzaak van 
straatverlichting duidelijk te maken. Jos van den 
Tillaar nodigde de wethouder hiervoor uit. Met 
succes. 

Belangrijke projecten van de laatste jaren zijn het 
hartsave maken van Mariaheide, dit mede dankzij de 
werkgroep AED. Ook functioneren de werkgroep 
Goede Doelen en de Welkomstgroep beiden onder 

de vlag van de dorpsraad. Zo ziet u dat we toch ook afhankelijk zijn van onze inwoners. Soms is het 
een kwestie van lange adem en lijkt het alsof we als dorpsraad geen daadkracht hebben. U kunt van 
ons aannemen dat we,vaak achter de schermen, steeds aan het werk zijn om de leefbaarheid van 
Mariaheide te verbeteren. En u mag ons daar ook altijd op aanspreken.  

Uw dorpsraad. 
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november 2019  

SCMH kv 1 in het nieuw! 

De nieuwe tenues van de korfbaldames werden zondag gepresenteerd. Hoveniersbedrijf VeldenTuin 
is de sponsor van de nieuwe shirt en trainingspakken. 
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december 2019  

Fijne én inspirerende feestdagen 
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30 december 2019  

** Heise Onderscheiding ** 

 
. 
 

 

  

Het is een groot genoegen bekend te maken dat de Heise onderscheiding 2019 is toegekend aan : 

Toinne van den Boogaard 
De voordracht commissie heeft dit unaniem besloten vanwege zijn inzet gedurende een groot aantal 
jaren voor tal van vrijwilligersactiviteiten in Mariaheide. 

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

Bestuur en medewerkers D’n Brak 

 

 

 

 

 

 

 


