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Heise onderscheiding voor Héléne Rijk
De Heise onderscheiding is op nieuwjaarsdag uitgereikt aan Héléne Rijk. De 53-jarige Rijk kreeg het
bijbehorende zilveren heidetakje opgespeld vanwege haar verdiensten voor de gemeenschap van
Mariaheide.
Héléne was onder andere actief als:
-Lid van het schoolbestuur van de Maria ter
Heideschool
-Bestuurslid van zowel de Pakhuisbuurt als
van de Kloosterbuurt
-Organisator van de Heise deelname aan de
Avondvierdaagse van Veghel
-Creator van de vlaggen voor de
Avondvierdaagse, korfbalclub SCMH en
voetbalclub SCMH
-Sleutelbeheerder van de gymzaal
-Stuwende en stimulerende kracht bij
Korfbalclub SCMH; verzorgde hierbij het
secretariaat en was actief als lid van de
scheidsrechterscommissie
-Typiste van het SCMH Jeugdnieuws (voetbalclub)
-Creator van de handdoeken die uitgereikt worden voor de sportman van het jaarprijs van SCMH
Kortom, Héléne is een vrijwilligster in hart en nieren met een jarenlange trouwe staat van dienst en ze
heeft deze blijk van waardering zeer zeker welverdiend.
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Jeugdprins Sam en adjudant Niels.

En dit zijn ze: Jeugdprins Sam Kapteijns en adjudant Niels van de Laar.
Na een prachtige onthulling tijdens de bonte middag door Antonio Bertuskonnie en de levende pop
Gina kwam Prins Sam als reservepop uit de kist.
Hun motto is: Met Prins Sam en adjudant Niels aan het roer gaan de voetjes van de vloer !!!
Heel veel succes en heel veel plezier !!!
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Prins Geert d'n Urste en Prinses Marjon
Het nieuwe Prinsenpaar 2015 van het Heikrikkeldurrup
In een bomvolle krikkelstal zijn zaterdagavond door vriendengroep “Club 38” Prins Geert dun Urste en
prinses Marjon onthuld als 47e prinsenpaar van Heikrikkeldurrup. Na een hilarische opvoering van “wie
is de beste DJ van Heikrikkeldurrup”, bleef er één over Geert Jansen.
Geert Jansen werd 51 jaar geleden geboren in Breugel maar is vanaf zijn 2 e opgegroeid in Keldonk.
Hij is getrouwd met Marjon die 48 jaar geleden werd geboren in Keldonk.
In 1997 zijn ze naar de Hei verhuisd en hebben daar een boerderij betrokken aan de Duifhuizerweg
waar ze nu nog steeds wonen.
Samen hebben ze 3 kinderen Martijn (17), Romy (14) en Daniek (12).
Ze zijn regelmatig bij diverse activiteiten en organisaties in Mariaheide te vinden en sporten beide bij
tennisvereniging “de Krekel”.
In het dagelijkse leven runnen ze het plaatselijke bouwbedrijf Jabro Bouw BV met 5 gemotiveerde
”Heise” personeelsleden.
Hun motto voor de komende
carnaval luid :
“We goan ’n fisje bouwen!!”

Prins en prinses worden
komend carnavalsjaar
bijgestaan door
adjudantenpaar Gert Jan en
Sandra van Bergen.
Eerder op de avond werd op
gepaste wijze door toerclub
Mariaheide afscheid genomen
van Prins Floyd d’n Urste en
Prinses Agnieszka waarna zij
als nieuw lid werden
toegelaten tot de Hoge Raad.
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Mariaheide krijgt pinautomaat in fietswinkel Tikx
Rabobank Uden Veghel verplaatst pinautomaat in overleg met Dorpsraad Mariaheide
Mariaheide, 20 januari 2015 – Mariaheide heeft vanaf 28 januari een nieuwe Rabo geldautomaat
in fietswinkel Tikx aan het Dobbelsteenplein. Deze vervangt de pinautomaat in de Ericastraat,
die binnenkort wordt verwijderd. De nieuwe locatie is het resultaat van goed overleg tussen
Rabobank Uden Veghel en Dorpsraad Mariaheide. “Dit is een goede oplossing”, zegt Henri van
Zeeland, voorzitter van de dorpsraad. “Het is belangrijk dat wij kunnen blijven pinnen in eigen
dorp.”
Pinautomaten in kleine dorpen worden steeds minder gebruikt, onder meer door de opkomst van
internet- en mobielbankieren. Ook in Mariaheide is het aantal pintransacties de laatste jaren flink
gedaald. Nu de beveiligingseisen voor geldautomaten ook nog eens zijn verzwaard, weegt het
beperkte gebruik niet meer op tegen de hoge beveiligingskosten. Daarom besloot Rabobank Uden
Veghel de geldautomaat te vervangen en te verplaatsen naar een plek waar altijd toezicht is. In
overleg met Dorpsraad Mariaheide is gekozen voor fietswinkel Tikx. Op deze manier blijft het mogelijk
om in Mariaheide geld op te nemen, alleen op een andere locatie.

Dorpsbelang voorop
Dorpsraad Mariaheide is nauw betrokken bij de verplaatsing. “Wij wilden de pinautomaat natuurlijk
graag behouden”, aldus voorzitter Henri van Zeeland. “Rabobank Uden Veghel begreep dat heel
goed. Een locatie binnen, met toezicht, zou uitkomst bieden omdat dan andere beveiligingsnormen
gelden. Samen zijn we daarom op zoek gegaan naar een geschikte plek. Met commitment van alle
kanten is dat fietswinkel Tikx geworden.”
Toegankelijk voor iedereen
Tikx heeft de ruimste openingstijden van alle winkels in het dorp. Bovendien is het pand goed
toegankelijk voor jong en oud. “Ik ben blij dat we samen met Rabobank Uden Veghel tot deze
oplossing zijn gekomen”, zegt Karel Hendriks, eigenaar van Tikx. “Het is belangrijk voor Mariaheide
om zo veel mogelijk voorzieningen te behouden.” Hendriks ziet het beschikbaar stellen van zijn winkel
als een vanzelfsprekendheid. “Het dorp heeft mij in de armen gesloten. Nu kan ik wat terugdoen voor
onze gemeenschap.”
Openingstijden
Pinnen kan vanaf 28 januari bij de Rabo geldautomaat in fietswinkel Tikx. De pinautomaat is
beschikbaar gedurende de openingstijden van de winkel: van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot
18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
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Kinderboekenschrijfster bij Kinderopvang ‘t Klavertje
“Boekje lezen!” Roepen de kinderen van Kinderopvang ’t Klavertje in Mariaheide enthousiast. De
Nationale Voorleesdagen zijn weer begonnen en dat zullen ze weten op ’t Klavertje. Schrijfster Miriam
Dix is vandaag te gast en leest voor uit eigen werk.

De kinderen luisteren geboeid naar het verhaal over de tovenaar die vergat te toveren , omdat hij
vreselijk verliefd was geworden op de verhalenvertelster. Rode draad in het boek is het thema jezelf
zijn en blijven. “Een mooi thema dat past in de visie van Kinderopvang ’t Klavertje” zo vertelt
onderneemster Greetje van Os. “Wanneer een kind zichzelf kan zijn en het echt wordt gezien voelt het
zich veilig. Wij proberen deze veilige omgeving te bieden waardoor het kind zich in eigen tempo kan
ontwikkelen. Dit staat mooi en speels omschreven in dit boek.”
Als de laatste bladzijde van het prentenboek voor de tweede keer nadert roept Emma: “Nog een keer,
nog een keer!” “Nog één keertje dan” zegt Miriam, en begint weer net zo enthousiast op pagina 1.
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Bonte Avond 2015
Op 22, 23 en 24 januari vonden de bonte avonden plaats in de krikkelstal die omgetoverd was in een
stranddorp. De 35e editie werd gepresenteerd door Angelon Peereboom en prachtig omlijst door de
Krikkelbloazers. De opening werd verzorgd door Baywatch waarna Prins Geert en Prinses Marjon en
hun gevolg naar boven kwamen.
De BAK maakt de avond maar de fantastische artiesten en een top publiek maken het een geweldige
avond !!!

Mariaheide.nl

6

januari 2015

Rabobank Clubkas Campagne 2014 spekt Heise clubs
In een drukke Blauwe Kei is donderdagavond de uitslag bekend gemaakt van de Rabobank Clubkas
Campagne 2014. Alle leden van de Rabobank Uden-Veghel hebben hun stem mogen uitbrengen op
de diverse verenigingen (171 in totaal) in deze regio.

In Mariaheide deden 7 verenigingen mee, die allen met een heel mooi stemtotaal naar huis gingen:
KBO Mariaheide 279
Stichting Jeugdwerk Mariaheide 272
Korfbalvereniging SCMH 261
C.S. de Heikrikkels 183
La Vita 132
Tennisvereniging De Krekel 132
Toerclub Mariaheide 110
Tijdens de avond werd bekend gemaakt dat iedere stem 3,44 euro waard is !
Alle leden, die gestemd hebben op projecten in Mariaheide: hartstikke bedankt !
De Rabobank heeft toegezegd dat dit een vervolg krijgt, dus hopelijk kunnen we ook volgend jaar op
jullie rekenen.
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Voorleesontbijt Hummelhoek
Het voorleesontbijt van 21 tot en met 31 januari 2015 op speelzaal Hummelhoek.
Dit jaar is Juffrouw Mariel van de basisschool in het kader van het voorleesontbijt voor komen lezen
aan de peuters van peuterspeelzaal hummelhoek.
Jufrouw Mariel heeft voorgelezen uit het boek Boer Boris gaat naar zee.
Iedereen zat aandachtig te luisteren, wie boer Boris allemaal mee neemt naar zee, wat hij in zijn koffer
stopt en wat hij gaat doen bij de zee.

Alle kinderen hadden een broodtrommeltje mee gebracht, als het boek uit is zwaaien we Mariel uit en
gaan we met zijn alle ontbijten op de speelzaal.
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Van fruit naar MOMfest
MARIAHEIDE - Drie podia en 18 acts, het programma van MOMfest is dit jaar weer goed gevuld
met toppers als de bassiste van Beyonce Divinity Roxx uit de USA, The Pretty Faces, Raw, The
Maraboos, Navarone, Jilted Generation (UK), Amplifier (UK), Back To The System (IT) en
Gasmac Gilmore (AU).
Ook is er volop ander vermaak, vertier en gezelligheid, maar eerst moet de fruithal waar door het jaar
heen de frambozenplanten bivakkeren, omgetoverd worden in Monsterhallen! Dat lukt elk jaar weer
met veel kuubkisten en veel handige vrijwilligers. MOMfest tikt zaterdag om 14.00 uur af. (foto Jerry
Immers)
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MOMfest weet publiek te raken
MARIAHEIDE - Uit hun dak gingen de metalfans zaterdag tijdens het optreden van Back to the
System, de tributeband van System of a Down. Retestrak gespeeld en zo ook was het geluid in de
frambozenhal die met kuubkisten was omgetoverd in een bijzondere rockarena.
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Geen Stempel en Dúbent - Brabo
Dùbent heeft samen met Geen Stempel een carnavalshit uitgebracht.
Op woensdag 11 februari komt Dùbent op radio 3FM bij Giel Beelen. Ze zijn doorgedrongen tot de top
3 van de minst slechte carnavalshits (180 inzendingen). Samen met Vleisboeket en Groep 5 van
basisschool de Meent strijden ze om de titel minst slechte carnavalshit 2015.
Dit jaar is Dùbent onder andere te vinden in: Veghel (Vrijdag op Vudel), Valkenswaard, Eindhoven,
Sint-oedenrode, Olland, Heeswijk-Dinther en Son en Breugel. Met de hit "BRABO".

Voor meer info www.dubent.nl
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Carnaval in de Hei
Volg de carnavals activiteiten op de site van de heikrikkels:

200 Tinten grijs

Machtig mooie carnavalsmis
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Sanne Somers onthuld als Prinses van De Gekko’s
In een bomvol Café D\'n Brouwer in Mariaheide is op zaterdagavond 14 februari rond de klok van
21.00 uur Prinses Sanne op spectaculaire wijze onthuld als prinses van “C.V. De Gekko’s” en ze is
beter bekend als Sanne Somers.
Sanne is 28 jaar en werkt als wijkverpleegkundige bij thuiszorg Pantein in Veghel, ze komt uit
Vorstenbosch maar is beter bekend in Mariaheide. Prinses Sanne is gaat graag een pilsje pakken in
de kroeg en verder doet ze nog vrijwilligerswerk bij de korfbal- en voetbalclub in Mariaheide, zelf is ze
ook nog actief als korfbalspeelster van het 1e bij K.V. SCMH.
Het motto van onze nieuwe prinses is:
ZORG DA GE D’R BIJ BENT!
Op maandagmiddag 16 februari a.s. vanaf 16.00 uur kunt u Prinses Sanne en de volledige Gekko
raad van zelf feliciteren tijdens de receptie, voor de receptie is er vanaf 13.00 uur een gratis brunch
voor iedereen die honger heeft, maar zorg dat je op tijd bent want op = op.
De receptie vindt plaats bij café D’n Brouwer in Mariaheide, tijdens deze middag en avond zullen er
verder nog spectaculaire activiteiten op het programma staan!!!
FALAA…FALAA…FALAA…!!!
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Optocht 2015

Op 17 februari trok een bonte stoet door de straten van Heikrikkeldurrup. Het publiek genoot van de
voorbijtrekkende stoet en andersom ook!
De uitslag:
* Individueel volwassenen:
1) Pinnen
2) Buurman & Buurman
3) Prijzenjacht
* Individueel jeugd:
1) Wij zijn in de leer
* Groep volwassenen;
1) Alleman heeft de poppen aan 't dansen
2) Met hamer en spijker zetten we prins Geert in de kijker
3) De bevrijders
* Groep jeugd;
1) Snowparty
* Buurtschappen
1) Goordonk
2) Enkele buren
* Wagens;
1) Leger van nix
Publieksprijs: Alleman heeft de poppen aan ’t dansen
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Natuurspeeltuin geopend
Afgelopen woensdagmiddag 18 maart werd onder een stralend zonnetje de
nieuwe speeltuin geopend aan de Steenovenstraat. Gelukkig waren er veel
kinderen gekomen om daarbij te helpen. Wethouder Annemieke van de Ven
was speciaal gekomen om een notenboom te planten vlakbij de
picknickbank.
De speeltuin, de eerste zogenaamde ‘natuurspeeltuin’ van Veghel is
ontworpen door de firma Proludic. De kinderen maakten woensdag al druk
gebruik van de nestschommel, de kruipbuis en de klimwand. Voor alle
leeftijden zijn er wel uitdagende elementen.
En ook de moeders voelden zich helemaal thuis. Ze namen de picknicktafel in gebruik met koffie,
limonade en wafels ! Er werden ook veel kleurplaten ingeleverd en volgende week zal de prijswinnaar
worden bekend gemaakt door de Dorpsraad.
Om het feest compleet te maken deelde de wethouder appels uit aan alle spelende kinderen. Heise
jongens en meisjes: veel plezier in jullie speeltuin !
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Spannende finale wedstrijden bij de Heise Biljartkampioenschappen Bandstoten 2015.
Zaterdagavonden werden in het Dorpshuis d’n Brak de finale wedstrijden gespeeld van de Heise
Biljartkampioenschappen Bandstoten 2015.
Na de voorrondes die van maandag t/m vrijdag werden gespeeld door de 36 deelnemers werd
zaterdagavond gestreden om het kampioenschap.
De uitslag was als volgt:

Poule A:
1e plaats Martien Jansen
2e plaats Mari Vogels
3e plaats Hans Vogels
4e plaats Albert v.d. Beeten

Poule B:
1e plaats Hans Vissers
2e plaats Gerard Hoevenaars
3e plaats Martien v.d. Graaf
4e plaats Albert van der Aa
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Cafe D'n Brouwer Kampioen van Veghel Cafe Biljart Competitie
Een zeer spannende eindstrijd welke wij wisten te winnen
van de naaste concurrent café op de Hoek ,eindstand 43-38
Ook de Stapperij 1 verloor de wedstrijd van ons ander team De Beste Keu`s met 38-43.
EINDSTAND 1-4
team

aantal
wedstrijden

punten

1
2

D`n Brouwer
D`n Hoek

20
20

858
854

3

De Stapperij 1

20

853

4

De Beste Keu`s

20

827

De strijd tussen Op d'n Hoek, BC d’n Brouwer en De Stapperij 1 was heel spannend, in bijna alle
deelnemende café’s werd de hele avond de uitslagen van de drie koplopers doorgestuurd via WatchApp, sms en ook telefonisch.
Op d'n Hoek won de eerste twee partijen van BC d'n Brouwer met 10-7 en 10-6 en waande zich al
kampioen.
Ook De Stapperij 1 scoorde de eerste partijen hoog tegen De Beste Keu's.
De laatste partijen waren toch in het voordeel van BC d'n Brouwer en De Beste Keu's, zodat toch BC
d'n Brouwer de titel opeiste met 4 punten verschil.
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Uitslag Kleurwedstrijd Opening Natuurspeeltuin
Lara heeft met onderstaande kleurplaat de 1e prijs gewonnen van de kleurwedstrijd. Deze
kleurwedstrijd werd gehouden door de Dorpsraad ter gelegenheid van de opening van de
natuurspeeltuin aan de steenovenstraat afgelopen woensdag 18 maart.
Alle andere kinderen die een kleurplaat hebben ingeleverd krijgen een paasknutselpakketje.
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Schepens wortels Mariaheide

Oud-wethouder Harrie van den Elsen (91) schreef al elf boeken waaronder de kroniek van zijn eigen
familie. De afgelopen twee jaar hield hij zich bezig met een boek over de familie van zijn overleden
vrouw Anna (Johanna Maria). Afgelopen zaterdag presenteerde hij Schepens’ wortels Mariaheide voor
ruim 60 'Schepensen' en aangeliefden zoals Harrie dat zelf noemt. De zoektocht van Van den Elsen
gaat terug tot in 1650 en hij ontdekte dat de familiegeschiedenis via Best, Beek en Donk en Veghel
naar Mariaheide leidde. Daar settelden Jan en Maria Schepens-Geurts zich
en kregen in totaal meer dan 100 nazaten. Schepens’ wortels Mariaheide is een 165 pagina’s tellend
boekwerk geworden met geschiedenis, verhalen, anekdotes en talloze oude en recente foto’s van
leden van de familie Schepens die Van den Elsen omschrijft als ‘bijzondere en vredelievende
mensen’.
De aanwezige familieleden lieten door hun luid applaus blijken zeer verheugd te zijn met het mooie
boek dat Van den Elsen over hen maakte. En uiteraard keek iedereen als eerste in het boek waar zijn
of haar foto te vinden was.
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Feestelijke en officiële opening en open dag Kinderopvang Het Snuitje
Afgelopen zondag 12 april was het zover…de officiële opening van de nieuwe locatie van
Kinderopvang Het Snuitje aan de Middegaal in Veghel. Tevens was het pand open voor iedereen die
het graag van binnen en buiten wilden komen bekijken. De burgemeester heeft het pand officieel
geopend. Jim Ketelaars vertelde eerst wat over het ontstaan van het bedrijf, de familie en de visie. De
burgemeester deed hierna een kort woordje en knipte vervolgens het door de BSO-kinderen –
versierd met natuurlijke materialen - lint door. Toen werden de eigenaren Jim, Mandy en Bianca ook
in het zonnetje gezet door alle kinderen van Het Snuitje. Er werden mooie canvasdoeken overhandigd
waarop de kinderen handjes hadden versierd en deze erop waren geplakt en een pauw vormden. En
dat waren en zijn ze ook…zo trots als een pauw! Het was een geslaagde dag en ze kregen vele
mooie, enthousiaste reacties van de bezoekers.
Vanaf 16 maart jongstleden kunnen er 48 KDV-kinderen per dag komen en
30 BSO-kinderen per dag. Ook bieden ze flexibele opvang aan. Op dit moment is er geen wachtlijst.
Mochten er nog ouders zijn die nog graag een kijkje willen nemen, dan kan dat. Jim, Mandy en Bianca
geven graag een persoonlijke rondleiding als er interesse is in opvang op Het Snuitje. Zie hiervoor de
website www.kdvhetsnuitje.nl of bel (06-21613773) of mail naar info@kdvhetsnuitje.nl.
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Lintje voor Mieke van Hees

VEGHEL - Afgelopen vrijdag zijn in Veghel 16 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Mieke van
Hees - Bronts (76) gaat voortaan door het leven als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mieke kreeg het lintje opgespeld door de
burgemeester en werd geprezen vanwege
de volgende verdiensten:
2002 – heden:
Vrijwilliger bij Stichting Centaur
1985 – heden:
Vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling
Veghel e.o.
1956 – 1983:
Vrijwilliger bij het Rode Kruis
Vanaf 1965 – heden:
Mantelzorg voor alleenstaande vrouw
Mieke wordt omschreven als een zeer lief
en warm mens, die altijd klaar staat voor
een
ander en zeer betrokken is. Haar hart gaat
uit naar mensen met een beperking en
ook ouderen staat ze graag terzijde.
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Vrolijke zeskamp in Mariaheide
MARIAHEIDE - Koningsdag in Mariaheide is vooral voor de kinderen. Op het Dobbelsteenplein had de
feestcommissie alles uit de kast gehaald voor een vrolijke zeskamp voor de kinderen. Met volle teugen
genoten de jongens en de meisjes van de spannende spellen en springkussens terwijl de papa\'s en
mama\'s op het terras van D\'n Brouwer gezellig toekeken. De middag begon met het oplaten van
oranje ballonnen en het zingen van Lang zal hij leven, niet alleen voor de koning, maar ook voor Gijs
van

Houtum die zeven jaar werd.
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Mariaheide.nl weergave is aangepast
Nieuwe programmatuur achter bestaande website.
De websites van de wijken en dorpen van de gemeente Veghel zijn afgelopen tijd voorzien van een
nieuwe programmatuur achter de website. Zo ook mariaheide.nl. Samen met de beheerders van de
andere website is in overleg met de overkoepelende Stichting Bewonersplein, deze nieuwe
programmatuur tot stand gekomen om bepaalde functionaliteiten van het beheer te verbeteren.
Met die nieuwe programmatuur zijn er een aantal zaken veranderd op de website, vooral op de
homepagina. Daar zijn een aantal zaken toegevoegd:.





Bij actueel staan nu de 5 laatste nieuwsberichten voorheen waren dit er 4
In de middelste kolom staan bij “Nieuw op de site” de berichten van de mariaheise verenigingen en
stichtingen. Deze is ook uitgebreid naar 5.
Bij “Gemeentebreed nieuws” komen de berichten van gemeentelijke instanties zoals Gemeente
Veghel, Vivaan, Area ed., die zij er zelf op gaan plaatsen.
In de rechterkolom staat het nieuwe gedeelte van SamSam. Hier komen alleen de hulpvragen van
mariaheise mensen. Deze zijn gekoppeld aan de gemeentelijke SamSam burenhulpcentrale die door
Vivaan beheerd wordt. Klik HIER voor meer informatie.
Onderaan in de rechterkolom staat het reeds bekende inlogscherm. Daarmee kan men o.a. berichten
op de website plaatsen. De registratie is echter wel veranderd. Met registratie op deze website is men
meteen geregistreerd voor SamSam.
Zoals vaak met nieuwe programmatuur werkt niet alles in een keer optimaal. De komende tijd zullen
we hier nog volop onze energie insteken om dit weer op het oude niveau te krijgen.
Eventuele vragen en of opmerkingen kunt u mailen aan beheer@mariaheide.nl en we zullen deze zo
snel mogelijk proberen te beantwoorden.
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Onthulling Herinneringszuil Market Garden

Maandagavond 4 mei om 19.00 uur zal bij de kerk een monument
onthuld worden, dat herinnert aan onze bevrijding in september
1944. Vorig jaar werd op 12 september op dezelfde plek een
herdenkingsbanier gepresenteerd en tegelijk het boek â€˜Klein in
een Wereldoorlog.â€™ Het was een indrukwekkend gebeuren,
waarbij ook enkele Amerikaanse oorlogsveteranen aanwezig waren.
De werkgroep, die het boek maakte heeft later het initiatief genomen
tot een blijvend gedenkteken. Op de zuil staat een plaquette met
daarop de bekende foto, waarop te zien is hoe de tanks Mariaheide binnenrollen. In de zuil is ook een
deel van de rupsband verwerkt, die precies zestig jaar in de Bree Stigt (huidige Achterhei) onder de
grond heeft gelegen. Een en ander wordt â€™s avonds prachtig verlicht en zal een mooie aanwinst
zijn voor onze dorpskern.Wij nodigen iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij deze onthulling. Tot
maandagavond.
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Bevrijdingsvuur uit Normandië brandt in Mariaheide
Vanmorgen om half twaalf deed de estafette loopgroep "Bevrijdingsvuur 2015" Mariaheide aan. De
lopers zijn op 29 april vertrokken in Normandië en komen morgen met het Bevrijdingsvuur aan in
Wageningen. In Mariaheide hebben ze plechtig stil gestaan bij het monument van Jan van Hoof. Om
het einde van de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Ook lieten ze bij de zuilen een kandelaar achter
met het Vredesvuur. Na een korte pauze vervolgde de estafetteploeg haar Liberationroute, de weg die
onze bevrijders in 1944 aflegden, op weg naar Duitsland.
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Heis Monument toont beroemde oorlogsfoto
MARIAHEIDE: Het is in het dorp een beroemde foto geworden, die van de tanks die Mariaheide
doorkruisten op weg naar Arnhem dat een brug te ver bleek. Bij de plek die op foto staat is
maandagavond een klein monument onthuld met de foto van 19 september 1944. Voortaan kan
iedereen zien dat ook in Mariaheide zich ooit een oorlog afspeelde.
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Goede Doelenweek Mariaheide 2015 een geweldig succes!
De goede doelenweek zit er weer op. Mede dankzij veel enthousiaste
vrijwilligers is deze actie heel goed verlopen.
Dit geweldige succes hebben we te danken aan de werkgroep, de vele Heise
vrijwilligers en natuurlijk de gulle gevers.
Allemaal hartelijk dank voor jullie medewerking.
Gezien het resultaat en de vele voordelen van de goede doelenweek, zullen
we volgend jaar wederom deze actie voortzetten. We hopen dat we dan weer
op veel vrijwilligers mogen rekenen.
De Resultaten:
Het Reumafonds
Fonds gehandicaptensport
De Nederlandse Hartstichting
Stichting Longfonds
Maag Lever Darm Stichting
Epilepsiefonds
Het Rode Kruis
ANGO
KWF Kanker Bestrijding
Nierstichting
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
De Nederlandse Brandwondenstichting
Stichting Alzheimer Nederland
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669,56
434,01
890,61
552,76
551,66
425,51
508,56
396,00
1.092,70
551,60
438,74
455,74
628,94

27

mei 2015

Bus rijdt zich vast op varkensrug
Vanwege de kermis in het centrum van Mariaheide is een omleiding, met aan het eind die meer dan
haakse bocht. Een ongelukkige chauffeur was vergeten dat er daarom tijdens de kermis in Mariaheide
geen bussen rijden toen hij vanuit Uden het dorp naderde. Hij volgde de aangegeven omleidingsroute,
met aan het eind die meer dan haakse bocht en reed zich daar vast op een varkensrug.
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Veel vrolijke gezichten bij begin van kermis
De eerste kermis van het jaar is begonnen. Vrijdagavond gingen de attracties op het Dobbelsteenplein
in Mariaheide draaien en dat zorgde voor veel vrolijke gezichten.
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Drukke kermis zondagmiddag
De Heise kermis beleefde vandaag een zonovergoten derde dag. Het terras bij D'n Brouwer zat lekker
vol, binnen speelde een goeie band en buiten genoten de kinderen in de attracties, de moeders van
het bezoek en iedereen van elkaar en de zon. Morgen is de laatste dag van de kermis en dat belooft
een heerlijke zomerse dag te worden met natuurlijk het traditionele matinee op het terras.
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Kv SCMH 4 kampioen
De kampioensshirts lagen al enkele jaren in de kast en konden nu dan eindelijk met verve gedragen
worden. En wat bleek, ze pasten nog prima!
Interessante details: de gemiddelde leeftijd van dit rijpe kanjerteam is 49.6 jaar en dat van de
tegenstanders zo'n 25.
Dit kampioenschap was het eerste in haar gehele korfbalcarriëre voor Angelie Maas.
De redactie feliciteert SCMH 4 met het kampioenschap.
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Rock Am Ringoven op De Wij
Rock Am Ringoven vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 mei op De Wij in Mariaheide. Voor het
derde jaar smeden de buurtbewoners van de Ringoven een solide festival in elkaar, met goeie
muziek van rock tot dance, van country tot rock en roll met veel gezelligheid, knapperige friet
en cool bier. Dit jaar 2 tenten 2 podiums en meer dan 12 live acts met afwisselende line up voor
jong en oud. Verwacht dus gezelligheid, mede dankzij een heleboel vrijwilligers. Oordopjes zijn
niet nodig
Topper van het festival is Fragment, een feestband bij uitstek altijd vol humor en interactie met het
publiek. Een andere uitschieter is Barracuda uit Volkel, een Female Fronted Rock-act die alle
zintuigen prikkelt en onlangs de titel van Beste Coverband van Europa won.
Ook uit de buurt komt Pull-Over dat gas geeft met ouwe rock en rock en roll. One Dollar Quartet (met
prinses Agnieszka) is de nieuwe ontdekking uit Volkel met country, rock-a-billy en rock en roll uit de
60, 70 en 80-er jaren. Black Pearl gaat Pearl Jam unplugged coveren en onder de noemer Swing Am
Ring barst 's avonds een dansfeest los in de tent met Always Hardkoor en Space Needle.
Lokaal talent
Diverse Heise muzikanten maken ook hun opwachting met de bands Maraboos, Yellow Pants en
Awol. In haar eentje treedt de ontdekking van vorig jaar Janne van den Boogaard op.
Get in the Ring Kids
Terwijl op het hoofdpodium even na 15.00 uur de eerste band begint, zal het tweede podium geheel
van en voor de kinderen zijn! Schminken, nagels lakken, tattoo's en natuurlijk gratis ranja. Vraag je
plaatje aan bij de dj of breng zelf je cd mee. Doe je optreden of doe lekker mee met de meiden van de
mini disco. Alles kan en alles mag, want het is jullie feestje kids!
Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij Dn Brouwer, Eeterij Smulder s en
D'n Bakker. Voor het complete programma zie: www.rockamringoven.nl.
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Opbouw Rock Am Ringoven begonnen

De opbouw van Rock Am Ringoven is begonnen. De eerste tent staat al en morgenavond wordt heel
de Wij omgetoverd in een festivalterrein. Nieuws van het artiestenfront is er ook. Op het affiche staat
een band die wel komt, maar dan onder een nieuwe naam Always Hardboard. Niet zomaar een band,
maar een superband met bekende Heise gezichten. Komt dat zien!
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The Wrecking Ball doet het

Rock Am Ringoven, the wrecking ball edition kan van start. Wie een mooie selfie wil laten
maken, kan plaats nemen op een zware metalen bal en een rondje zwieren.
De zon is inmiddels doorgebroken en ook al zou er een bui vallen, iedereen staat droog en warm.
Komt dus naar Rock Am Ringoven. Er zijn nog volop kaarten verkrijgbaar. Er is ook een pinautomaat
van de Rabobank.
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Rock Am Ringoven in de roos
De derde editie van Rock Am Ringoven in Mariaheide is zaterdag een mooi muziekfeest geworden.
Honderden bezoekers genoten van de muziek, de sfeer en elkaar.
Het regende heel de ochtend pijpenstelen, maar toen de poorten van Rock Am Ringoven openden,
ging de zon schijnen, in de hemel en ook op de grond. Op de twee podia was het een komen en gaan
van bands in uiteenlopende stijlen muziek. â€˜s Avonds ging het accent naar de bekende rockcovers
met mooie optredens van onder meer Barracuda en Fragment. (foto’s Jerry Immers)
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SCMH promoveert naar vierde klasse
OLLAND - Door in de beslissingswedstrijd in Olland Irene uit Gemonde met 3-1 te verslaan is SCMH
gepromoveerd naar de vierde klasse.
Een mooi resultaat voor de jonge Heise ploeg.
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Welkomstgroep "Mariaheide mijn dorp"

Onder deze titel heeft een gezamelijk initiatief van de Parochieraad en de Dorpsraad het levenslicht
gezien. Afgelopen zaterdag hebben we een enthousiaste groep, 14 volwassenen en 5 kinderen,
kennis laten maken met Mariaheide. Allemaal wonen ze sinds kort in ons dorp en waren ze
nieuwsgierig en bijzonder geïnteresseerd. We hadden een afwisselend programma, dat begon in Dn
Brak met koffie en gebak van Dn Bakker. Aan de hand van een diapresentatie werd in vogelvlucht een
en ander verteld over de geschiedenis van de Hei. Daarna volgde een fietstocht langs markante
punten, waaronder de kerk. Onderweg werd ook weer van alles verteld, zowel op cultureel, historisch
en sportief gebied. Bij SCMH waren we te gast en mochten de nieuwe accommodatie bekijken.
Vandaar uit ging het langs de nieuwe wijken en de speeltuin naar de Bolstweg. Hier bezochten we
drie totaal verschillende bedrijven: Kinderopvang ‘t Klavertje, Metaalbedrijf Rick de Wit en sport-en
ontspanningsmasseur Astrid Rijkers. Weer terug in D’n Brak stonden de zomerkoninkjes van Van
Schriek op tafel. Marijn van de Broek liet met een powerpoint presentatie nog zien welke bedrijven er
allemaal zijn in ons dorp. Er werd nog heel gezellig gepraat, mensen vertelden wat hen naar
Mariaheide had gebracht. En dat vonden wij ook weer leuk om te horen. Deelnemers en organisatie
waren het erover eens dat het een leuk initiatief is, dat we zeker moeten blijven doen. Met een
goedgevulde goodybag gingen de nieuwkomers als echte “Heisen” naar huis.
We willen iedereen, die medewerking verleend heeft, hartelijk bedanken.De werkgroep: Nelly van OsTheo Raijmakers-Wilma van de Laar
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Werkgroep presenteert "In de naam van De Vader"
In een vol dorpshuis werd afgelopen zondag 31 mei een herdenkingsboekje over leven en werken van
pater Willem Vissers gepresenteerd. Het boekje, samengesteld door de schrijvers van het
oorlogsboek, kreeg de titel “In de naam van De Vader”. Het telt 36 pagina’s en werd uitgegeven exact
vijftig jaar na de moord op deze Heise missionaris. Het bevat naast de geschiedenis van zijn leven ook
een aantal brieven, die hij vanuit Belgisch Congo schreef en veel fotomateriaal. Het eerste exemplaar
werd overhandigd aan Frans Waldram, die met Willem Vissers in de Congo werkte en die door
toevallige omstandigheden aan de dood ontsnapte.
Eerder werd een viering gehouden
in de kerk, ter nagedachtenis aan
Willem Vissers. Hier vertelde pater
Waldram hoe groot de impact van
de moord op 31 missionarissen in
1965 op zijn leven is geweest. Ook
de dienst in de kerk was druk
bezocht. Veel familieleden van
pater Vissers waren naar
Mariaheide gekomen. In het
dorpshuis werd ook de
fototentoonstelling van het Hei’s
Archief geopend, die gewijd is aan
leven en werken van Willem
Vissers.
Het herdenkingsboekje “In de naam van De Vader” is á 3 euro te koop in D’n Brak, bij D’n Bakker en
bij Gerard van Asseldonk Ringoven 28.
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Succesvolle wandeltocht “Geheid Goed”

Zondag 31 mei was het dan zover: De eerste wandeltocht van
buurtvereniging “Geheid Goed”. De organisatie had alles in het werk gesteld
om deze tocht zo goed mogelijk te laten verlopen. Er waren wandeltochten
van 5, 10, 20 en 30km in en om Mariaheide uitgezet. Naast een
gedetailleerde routebeschrijving waren alle routes ook met bordjes uitgezet.
Om 07.15 gingen de eerste wandelaars al van start. De wandeltocht voerde
o.a. langs de Leijgraaf en door Bedaf. Bij de fam. Donkers aan de
Hoogstraat was een rust post ingericht en konden de wandelaars even
bijtanken met een vers bakje koffie en een lekker stukje gebak.
Vanuit de hele regio, en zelfs een enkeling van ver daarbuiten, waren de wandelaars naar Mariaheide
gekomen voor deze wandeling.
Toen om 09.00 de start van de 5 en 10km
open ging liep het aantal deelnemers snel
op. Uiteindelijk stopte de teller bij 218
deelnemers. Met de wetenschap dat dit de
eerste keer is dat er een dergelijke
wandeltocht in Mariaheide wordt
georganiseerd is dit een prachtig resultaat.
Bij binnenkomst van de wandelaars waren
de reacties zeer positief: “Wat een
gevarieerde wandeling”, “Nooit geweten
dat er zoveel mooie wandelpaden in onze
omgeving zijn”, “Prima routebeschrijving
en goed uitgezet”
.
De organisatie kijkt dan ook met volle
tevredenheid terug op dit evenement dat
volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen.
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Ballon Sem Kanters belandt in Duitsland
Sem Kanters is winnaar van de ballonnen wedstrijd van koningsdag geworden. Zijn ballon heeft een
reis van 124 km gemaakt en kwam terecht in Bedburg-Han Duitsland. Gefeliciteerd Sem
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Heise Jeu de Boule Kampioenen 2015 Annie Driessen en Marietje vd Velden
Met 54 teams werd dit jaar de 14e Heise Jeu de Boules kampioenschappen gehouden. En dit maal
weer met volop zon!
Nadat Gerard Hermes op zeer inspirerende wijze de dag opende, werd er gestart met de voorrondes.
Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar gespeeld op het hoofdveld van SCMH. Het was goed te merken
dat de ondergrond hard was door de droogte, maar dat mocht de pret niet drukken.
Nadat de deelnemers voorzien waren van enkele hapjes, stokbrood met Franse kaas of met paté,
werd om 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 2015:
Annie Driessen en Marietje vd Velden
2e plaats Dijanne vd Tillaart en Maarten
vd Laar.

Poule B:
1e plaats Eric vd Velden en Jan Bekkers.
2e plaats Fien v Asseldonk en Gerard v
Asseldonk

Poule C:
1e plaats Mieke Peters en Gerard Hermes.
2e plaats Marie-José vd Graaf en Cor vd
Graaf.
We mogen terugkijken op een zeer
geslaagde zonnige en gezellig dag.
De organisatie wil SCMH in het bijzonder
het kantine personeel wederom hartelijk
bedanken voor het mede mogelijk maken
van deze mooie dag!
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Jarige Hennenberg plant Amberboom
Op maandagavond 8 juni, met 19.00 uur op de klok, waren vele
Hennenberg-bewoners naar het speeltuintje gekomen, alwaar een
historische gebeurtenis plaatsvond: een gedenk-boom ter ere aan het
25-jarig bestaan van de buurtvereniging d’n Hennenberg werd geplant
door de feestcommissie en andere fanatieke buurtgenoten. De échte
kenners stonden toe te kijken: “Hij stu te hoog, hij sti te laag, hij stu nie
recht”, maar uiteindelijk, het resultaat was er: een prachtige
Amberboom, die de komende 25 jaar voor mooie kleuren en een mooi
schaduwplekje in het speelveldje zal gaan zorgen. Het bijbehorende
gedenkplaatje was afgelopen weekend op het zilveren buurtfeest
onthult door de eerste bewoners; dit waren Piet en Anneke van
Asseldonk. Heel jammer dat Piet dit zelf niet meer mee heeft mogen
maken.
D’n Hennenberg bestaat 25 jaar en ook afgelopen weekend is dit
groots gevierd in d’n Brak met een heuse taarten-bak-wedstrijd, een
heerlijk Italiaans buffet, een super hilarische “Ik-hou-van-d’nHennenberg kwis” werd gespeeld, en iedereen doet mee! Met muziekopdrachten, spelling, verhalen
doorvertellen, zingen en tot slot het rad, waarbij vele punten gedraaid konden worden.
Daarna nog een gezellig avondje met veel buurt en muziek, wat dit jubileumfeest tot een heel speciale
avond maakte. Iedereen die zich hiervoor ingezet heeft, bedankt, het was echt super!!
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Blote basten on the beach bij D'n Brouwer
Het dorpsplein is dit weekend veranderd in een bak met zand. CV De Gekko's houdt er namelijk een
beachsoccer toernooi. Zaterdag was de jeugd bezig om in het rulle zand te voetballen en zondag
waren het de groten die probeerden te winnen, al was het natuurlijk ook vooral gezellig, op het strand
en langs de lijn.
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Het begin is gemaakt
Na een jaar vertraging is het nu toch zover. De noodunits voor de Maria ter Heide school zijn vandaag
geplaatst.
Zelfs moest er hier en daar eerst flink gesnoeid en gezaagd worden om plaats te maken.
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Old skool gepimpt
Twintig kinderen maakten dankbaar gebruik van het aanbod van Sjem4teens om hun (oude) school te
pimpen met graffititekeningen.
Onder leiding van graffiti-deskundige Jordy Vrugt van ScanOne maakten de jongens en meiden eerst
een kunstwerk voor zichzelf om hun creativiteit vervolgens uit te leven op de muren van de
bovenverdieping van de Maria ter Heideschool.

De spuitbussenlucht maakte mondkapjes tot een onvermijdelijk accessoire maar dat mocht de pret
niet drukken. In enkele uren tijd hadden de lokalen een kleurrijke metamorfose ondergaan.
Tijdens de reünie,
volgende week
zaterdag, kunnen de
kunstwerken door de
bezoekers worden
bewonderd.
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Old skool reünie druk bezocht
Ondanks het warme weer kwamen tussen de 800 en 1000 mensen naar de Maria ter Heideschool om
afscheid te nemen van het gebouw, maar zeker ook om weer eens lekker bij te buurten met oudklasgenoten.
In de tent was het bloedheet, maar op het schoolplein was het goed toeven en er werd tot in de kleine
uurtjes doorgefeest.
De organisatie kan terugkijken op een geslaagd dorpsfeest.

Mariaheide.nl

46

juni 2015

Polonaise door te slopen schoolgebouw
Nog één keer gingen alle leerlingen van de Maria ter Heide school vrijdagochtend door hun
schoolgebouw. Met zijn allen in de polonaise werd een laatste groet gebracht aan de school waar
sinds 1968 duizenden Heise kinderen hun dagen doorgebracht hadden. Donderdag waren de
kinderen al in de tijdelijke school getrokken, waar ze volgend jaar les krijgen. Want op de plek van de
huidige, wordt een nieuwe gebouwd. Het oude gebouw ziet er dankzij de grafitti op de muren nog
meer versleten uit dan het al is, maar dat maakt vrijdag niet uit. Meer nog dan van het gebouw werd
vrijdag ook afscheid genomen van drie juffen die bijna bij het meubilair waren gaan horen, zolang
gaven ze al les in Mariaheide. Met af en toe een traan genoten juf Yvonne, Mariëlle en Jonneke van
de optredens, bloemen, kadootjes en tekeningen van de kinderen.
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Senna Vogels Brabants kampioen!
Zijtaart - Afgelopen weekend is Senna Vogels in Zijtaart met haar pony Daantje Brabants kampioen
geworden in haar klasse.
Ook het zestal waarin ze rijdt heeft het de Brabantse kampioenstitel behaald.
De redactie feliciteert Senna en het zestal met deze geweldige prestatie.
Op 29 augustus zullen Senna en het zestal deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen in
Ermelo.
Ook daar veel succes en plezier gewenst.
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Bouwdorp 2015: Het was Bisonder
Ook dit jaar heeft SJem4kids weer hun beste beentje voorgezet. Samen met de vele commissies en
vrijwilligers heeft er een BISONDER bouwdorp plaatsgevonden.
Zo’n 120 kinderen hebben zich de hele week prima vermaakt hebben op de Wij.
Met zeer diverse activiteiten. Niet alleen werden er hutten gebouwd, maar ook in de knutselhoek is
heel veel creatief talent naar boven gekomen, er was een heuse spooktent met dagelijks nieuwe
spoken, een workshop spekstenen bewerken, een klimtoren van (?) meter hoog, bubble-voetbal,
poppenkast.
Op donderdagavond was iedereen welkom om de gebouwde creaties te bewonderen.
Daarna begon de avond met een kampvuur en het nodige vertier en natuurlijk het "slapen" in de
zelfgebouwde hutten. Op vrijdagmorgen werd het bouwdorp afgesloten met ontbijt op bed.
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Senna Vogels 12e van Nederland en kampioen met zestal
Op deze warme zondag moest Senna zeer vroeg uit bed, want ze moest als eerste starten op
de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo.
Senna reed met pony Daantje een mooie proef waar we allemaal tevreden mee waren.
Uiteindelijk wisten Senna en Daantje als 12e te eindigen in een groep van 32 deelnemers, een
mooi resultaat. PROFICIAT SENNA
Om 14 uur mocht de combinatie ook nog met het 6-tal aantreden.
Na een zeer mooie proef was het wachten op de rest van de uitslagen.
Dit wachten werd beloond: PSV St Lambertus 6-tal werd KAMPIOEN VAN NEDERLAND.
Dames allemaal gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. Een prestatie om trots op te zijn.
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Herdenkingszuil toegevoegd aan "sporen van de oorlog"
Precies een jaar na het uitkomen van het boek “Klein in een wereldoorlog” en in de week dat
Mariaheide 71 jaar bevrijd is, is de herdenkingszuil bij de kerk opgenomen op de website “Traces of
war”. Via deze zeer interessante website maakt u kennis met bezienswaardigheden die vandaag de
dag nog te vinden zijn van de Tweede Wereldoorlog. Ook de zuil in Mariaheide heeft er nu een
plaatsje verworven. Via onderstaande link kunt u een kijkje nemen op deze website.
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Joost wederom Hei's Kampioen Libré
2015 Afgelopen week heeft de Heise biljart kampioen schappen Libré plaatsgevonden in d'n Brak.
Joost Breeuwer werd zaterdag avond kampioen A-klasse. Een geweldige prestatie, maar helaas
hebben we geen afgevaardigde naar de regio kampioenschappen.

A-Poule:
1e Joost Breeuwer
2e Albert van de Beeten
3e Andre van der Leest4e Ad Verbossen

B-Poule:
1e Martien van Goor
3e Martien Verwijst

2e Harrie Dobbelsteen
4e Hans Vissers

C-poule:
1e Harrie Berg
3e Rien Breewer

Mariaheide.nl
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Wim van Lieshout SCMH vrijwilliger van het jaar
In de kantine van SCMH is afgelopen vrijdag Wim van Lieshout gehuldigd als vrijwilliger van het jaar
van SCMH.
"Wim is een SCMH-man in hart en nieren.", aldus voorzitter Bert die hem het speldje uitreikte.
Elke week is Wim vele uren actief voor de club en dat al vanaf de 70-er jaren. En zelfs toen hij onlangs
met zijn gezondheid kampte, maakte hij vanuit het ziekenhuis bijna rechtstreeks de tocht naar het
sportpark om nog het een en andere te regelen.
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Groenvoorziening Ringoven
Aan de Ringoven is afgelopen week een stukje groenvoorziening op de schop gegaan en hebben
enkele buurtbewoners deze flink onder handen genomen. Dit is mede tot stand gekomen door het
beschikbaar stellen van een zogeheten leefbaarheidsbudget van de gemeente. Als tegenprestatie zal
het onderhoud door eigen mensen gedaan worden en niet meer door de gemeente.
Initiatiefnemer Jeroen Hurkmans was de initiatiefnemer in dit geheel en heeft ervoor gezorgd dat er nu
een prachtig ...nieuwe grasmat ligt met aan de rand een mooie aankleding van een plantenperk. Ook
zijn er 6 betonnen zitjes geplaatst, waardoor een mooie zithoek is gecreëerd. Over enkele weken komt
de Lindeboom, deze is ter vervanging van de boom die is geschonken door bijenhouders vereniging
Ambrosius. De buurt is uitermate tevreden over het resultaat en zal er in het voorjaar zeker gebruik
van gaan maken. Dit is mede tot stand gekomen met behulp van D'n Hurk Gazon.
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Stichting Kermissen Veghel nu echt een feit
VEGHEL - Stichting Kermissen gemeente Veghel tekende op vrijdag 23 oktober de oprichtingsakte. Met
deze officiële handeling kan de nieuwe stichting echt van start.
De stichting wordt verantwoordelijk voor de organisatie van de kermissen in de kernen van de
gemeente Veghel. In het bestuur nemen afgevaardigden zitting van de dorpsraden uit de kernen
Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Wethouder Riny van Rinsum was aanwezig om het bestuur succes te wensen. Hij heeft er alle
vertrouwen in. De stichting ontving, uit handen van Van Rinsum, een symbolische draaimolen die op
zonne-energie draait. Hoe ze het kleinigheidje onderling verdelen, is nog niet helemaal duidelijk.
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Koningslinde herplant aan de ringoven
Enkele buurtbewoners hebben het initiatief genomen om het grasveldje aan de ring oven te
renoveren.
In het kader van "Groen in eigen beheer" is hiervoor subsidie aangevraagd bij de gemeente.Met veel
eigen werkzaamheid is er een mooi nieuw stukje groen aangelegd aan de ringoven.
Ter afsluiting van het project is zaterdag 28 november de koningslinde herplant welke destijds was
geschonken door de bijenvereniging ter gelegenheid van hun 100 jarig bestaan. Tevens hebben
verschillende buurtbewoner nog bloembollen gepland.

oktober 2015
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Liquidambar geschonken aan de gemeenschap Mariaheide

C.s. De Heikrikkels biedt ter herinnering aan hun 55 jarig jubileum een Liquidambar aan de dorpsraad.
De boom zal ter zijner tijd geplant worden ter verfraaiing van het plein voor de nieuwe school.
Ga naar www.heikrikkels.nl om nog es ff na te genieten van een geweldig weekend !!!
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Foto Expositie Carnaval

In dorpshuis D’n Brak zijn nog tot het eind van het jaar de
foto’s te zien, die tijdens het jubileum van de Heikrikkels
tentoongesteld waren. De borden, die een overzicht laten
zien vanaf 1979 zijn nu opgesteld op het podium van de
grote zaal. Met bordjes is dit aangegeven. De collages
geven een mooie indruk van vele jaren carnavalsplezier.
Van prinsen en jeugdprinsen, van optochten en Bonte
Avonden. Ook de Krikkelblaozers, schoolcarnaval en
55+bals passeren de revue. Iedereen die afgelopen
weekend niet in de gelegenheid was, kan alsnog tijdens
de openingsuren van D’n Brak binnen lopen.
Naast deze uitgebreide tentoonstelling heeft het Hei’s Archief ook de expositie in de hal van D’n Brak
opgebouwd rond het thema 55 jaar Heikrikkels. Een collectie van 18 mooie prenten. De oudste foto
toont de allereerste Raad van Elf. Een uniek plaatje! Maar ook de beelden van prachtige versieringen,
praalwagens en danseressen zijn de moeite waard. In de hal treft u daarnaast veel attributen in de
vitrine, die verwijzennaar roemruchte tijden. Zoals een grote kaars, die herinnert aan de Leutexpress
in 1972. Maar ook oude scepters en hoofddeksels, die al die jaren beslist veel gezien en meegemaakt
hebben!
Deze expositie blijft tot het voorjaar hangen en is ook tijdens de normale openingstijden te bekijken.

Mariaheide.nl

58

december 2015

Heel de school op het ijs
De Maria ter Heideschool was dinsdagochtend nagenoeg leeg. Alle leerlingen stonden op het ijs aan
de Noordkade. Vrijwilligers van de Rotaryclub verwelkomden de Heise kinderen die enkele uurtjes
heerlijk konden schaatsen.
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Zanggroep SPIRIT op Bosch Winterparadijs
Afgelopen maandag, 21 december 2015, heeft Zanggroep SPIRIT uit Mariaheide een heel sfeervol
optreden verzorgd op een miezerig, winderig Bosch Winterparadijs. Maar toch wisten ze publiek naar
zich toe te trekken.
Onder paraplu's en op verwarmde (!) bankjes luisterden ze geboeid naar eigentijdse kerst- en
winterliedjes.
Morgen 24-12 zijn ze nog een keer te beluisteren tijdens de kerstgezinsdienst in Mariaheide, om 18.00
uur.
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Heise conference schenkt boom en struik aan gemeenschap
Het Heise conferenceteam heeft tijdens de achtste Heise conference twee cadeaus geschonken aan
de gemeenschap:
Op zondag won het aanwezige publiek een Malus Evereste door de Heise rebussen in een snelle tijd
goed te raden. De zaal was op maandag iets minder alert maar won toch een mooie tomatenstruik.
De gemeenschap hoefde deze keer niet lang te wachten op het overhandigen van de groene
cadeaus; op maandag werd de Malus Evereste geplant en de struik werd op dinsdagmiddag bijgezet.
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Heise conference “Hoe groener hoe zwemt-ie” met hilarische Heise perikelen
Wat ‘n gezellige Heise afsluiting van het jaar, zo’n Heise conference! Deze achtste editie, vertolkt door
Bernie Raaijmakers en Willem Raaijmakers, werd dit jaar versterkt met “dreuge” humor in de vorm van
Mark van de Biggelaar en René van de Burgt. Ook de muziek van de talentvolle Yellow Pants viel hier
in zeer goede aarde.
Bij binnenkomst in d’n Brak moest je al n keuze maken of je gestrikt, genaaid, of geniet wilt worden en
hiermee was de toon van de avond al gezet. Maar genieten was het! Met het thema groen werden al
allerlei voorbeelden genoemd, want wat is Mariaheide toch groen, hè. De Buurtkracht van Enexis is
een initiatief waarbij dorpsleden enthousiast gemaakt worden mee te doen aan energiebesparing,
hierbij kun je een warmtecamera, slimme Toon, of een slimme stekker krijgen. Nou weten ook wij
allemaal hoe zo’n ding er uit ziet.. Mark en René gingen nog even achter de advertenties aan van de
Heise Krant, want als er misschien een twijfelaar te koop is… Ook werd ons uitgelegd dat nieuwe
bewoners van Mariaheide een inburgeringfietstocht krijgen van de dorpsraad, en wij mochten allemaal
even mee’fietsen’, waarbij ook wij van de hoogte- en dieptepunten van Mariaheide konden
meegenieten. De 10 geboden voor deze bewoners werden nog es voorgelezen en na de spreukhoek
van Willem was het even pauze en konden we weer genieten van de Yellow Pants met een ouwe
gouwe.
Er was veel interactie met de zaal, zo ook de rebussen raden met allerlei Heise straten en/of namen,
denk aan (St)Ringoven, Achterhei, Voorhei.
Wat te denken van Nelly schuilen Burg t, Riek van Boxmeer en B, ketel, laars, want da is de A nie. Dit
was echt hilarisch! Mariahei op z’n smalst! Hiermee konden we zelfs een boom winnen, en deze boom
zouden ze de volgende dag al gaan planten in het gemarkeerde hoekje in het centrum van ons groene
dorp. Dit is ook echt gebeurd en ook de volgende dag is de tomatenstruik erbij gepland, leuk initiatief!
Daar hebben we allemaal wat aan, toch? Waar we ook veel wijzer van werden was het
keukentafelgesprek tussen een ambtenaar en bewoner, hoe dreug ‘t ook was, het was toch een goed
gesprek. Gevolgd door Heis nieuws en kort Sport. Is er iemand uitgeroeid? Er werden theelichtjes
uitgedeeld en tot slot kwam er ‘n echte kenniskwis met echte Heise vragen, de winnaar hiervan kon
kiezen tussen een wonderparaplu of een krab-shirt, en deze shirts werden gewonnen door Jan van Os
en Maarte van de Laar. Het was een heerlijk avond met lekker veul klets, heerlijke muziek en veul
Heise zaken die op de korrel genomen werden. Bernie, Willem, Mark, René: chapeau! Ut was ge-nieten!!! Ook van jullie, Yellow Pants!!
Anick Habraken
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30 december 2015

Heise onderscheiding voor Thea Hermes-Smits
** Heise Onderscheiding **
Het is een groot genoegen bekend te maken dat de Heise onderscheiding 2015 is toegekend aan :

Thea Hermes-Smits
De voordrachtcommissie heeft dit
unaniem besloten vanwege haar
inzet gedurende een groot aantal
jaren voor onder meer het
kerkkoor en het kerkbestuur, het
rode kruis , de gitaarclub en de
carnavalsactiviteiten.

Wij feliciteren Thea van harte met deze onderscheiding en zullen op onze nieuwjaarsreceptie wat
uitgebreider stilstaan bij het vele vrijwilligerswerk dat Thea in de loop der jaren heeft verricht.
Bestuur en medewerkers D’n Brak
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