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Van de voorzitter - Agenda
Na een bijzondere Koningsdag maken we ons op voor de volgende festiviteiten. Van harte hoop ik iedereen
op deze, voor Mariahout unieke evenementen, te mogen begroeten.
-Zaterdag 4 mei: Viering van de meimaand bij de Lourdesgrot en dodenherdenking: 17.30 uur
-Zondag 5 mei: Runningteam Laarbeek brengt bevrijdingsvuur om 10.00 u. naar ‘Engelse graven’ op kerkhof
-Zondag 16 juni: Afscheid zusters van Barmhartigheid. Onze zusters gaan na 72 jaar ons dorp verlaten. Om
10.00 uur is er een H. Mis en aansluitend een receptie in het Buurthuis.
-Zondag 8 september zal het nieuwe Oranjeplein geopend worden. Ook zullen dan de bevrijdingsweken
Laarbeek starten in het kader van 75 jaar Bevrijding. Dit alles wordt gevierd met een Picknick op het Plein.
Houd deze datum vrij in uw agenda.

Centrumpoort van ‘verbinding’ in Mariahout
Met
Koningsdag
is
door
burgemeester F. van der Meijden
de onlangs aangepaste poort in het
centrum geopend. Een poort die
het nieuwe Oranjeplein verbindt
met zowel het Openluchttheater
Mariahout (OLTM) als ook het
openbare Processiepark. Een lang
gekoesterde wens van ver. Zorg om
het Dorp en vele inwoners van
Mariahout ging in vervulling.
Met bijzonder ceremonieel is de
poort in gebruik genomen. Alle
gedecoreerden van Laarbeek, die
ontvangen werden met een ontbijt
in
het
Buurthuis,
werden
uitgenodigd achter het Gilde aan
door het Processiepark te lopen. De
kinderen met hun oranje versierde fietsjes gingen achter de harmonie aan door het dorp. Beide optochten,
aangevuld met inwoners van Mariahout, bereikten de vernieuwde poort van het OLTM. Toen Bart de Groot
met zijn versierde fiets bij de poort was mocht hij een pakketje aan de burgemeester overhandigen. Daar zat
de sleutel in waarmee Bart de poort open kon maken om de gasten doorgang te verlenen. Een mooi
moment, waarna alle gedecoreerden door de erehaag van het Gilde het park uit konden lopen en het
Openluchttheater weer in. Daar werd iedereen gastvrij ontvangen door de vrijwilligers van het theater. Na
het spelen van het Wilhelmus door de harmonie en de vendelgroet van het Gilde aan de gedecoreerden kon
men genieten van een lekker kopje koffie aangeboden door vereniging Zorg om het Dorp.
Het bestuur van Zorg om het Dorp wil graag de betrokken ZOD-werkgroepen bedanken. Het Oranjecomité,
dat bestaat uit Ger Aarts en Katelijn Lukassen, welke het ontbijt en de organisatie van de opening van de
poort voor haar rekening nam. Tevens de ZOD-werkgroep Koningsdag-jeugd welke bestaat uit Debby Roeter,
Marsha Bekkers, Kim van der Linden, Mariëlle van de Ven en Kim van Loon. Debby neemt na jarenlange inzet
afscheid van deze werkgroep. Hartelijk dank hiervoor en ook de pannenkoekploeg, Laarbeek Actief, de
dames van de schmink en overige vrijwilligers super bedankt voor ieders inzet.

Pannenkoekploeg al actief sinds 1996
Al 23 jaar is de pannenkoekploeg actief tijdens
Konings- en Koninginnedag. De eerste keer in
1996 was tijdens de samenwerking van Yammas
met de Grottendorfer Blaaskapel. Gezamenlijk
brachten ze de activiteiten, in de tent van de
Kempkes, weer terug naar het Oranjeplein. Naast
een attractief programma van Yammas en de
horeca verzorgd door de blaaskapel, hoorden
daar natuurlijk ook pannenkoeken voor de jeugd
bij. Eén persoon is de stille kracht achter dit team
geweest. Toos Corsten! Bedankt voor je
betrokkenheid al die jaren en … op naar de 25
jaar! Ook Mien Bekkers en Maria Eeuwes hartelijk
dank voor jullie trouwe inzet.

Zaterdag 4 mei: Viering van de meimaand – dodenherdenking
Het is voor het Mariadorp een jarenlange traditie, om in het
eerste weekend van mei, de Mariamaand te openen met
een plechtige eucharistieviering bij de Lourdesgrot.
De maand mei wordt van oudsher de Mariamaand genoemd.
Vele mensen brengen in deze maand een bezoek aan een
bedevaartsplaats. De locatieraad van de Lourdeskerk geeft
het volgende aan: Ook in Mariahout zien wij in deze maand
extra devotie rondom Maria. Bezoekers komen naar Maria
met allerlei vragen. Voor een oplossing voor hun problemen,
verlichting voor hun zorgen en ziekten en troost bij het
overlijden van een dierbare. Er komen ook bezoekers om
Maria’s warmte te voelen en om hun dankbaarheid met haar te delen.
Maria de moeder van Jezus, was een bijzondere vrouw die 2000 jaar geleden leefde. Zij heeft door de eeuwen
heen altijd mensen geïnspireerd en doet dat nog steeds.
Op zaterdag 4 mei om 17.30 uur is er een Eucharistieviering,
voorgegaan door pastor Hasselman, met medewerking van
het oMase-koor en leden van Marcanto. De Grottendorfer
Blaaskapel zorgt mede voor een muzikale omlijsting. Bij
slecht weer is de viering in de kerk.
Aansluitend aan de viering wordt er i.v.m. dodenherdenking
gezamenlijk een bezoek aan het oorlogskerkhof gebracht. Het
is dit jaar 75 jaar geleden (23 september 1944) dat de twee
jonge Engelse soldaten, David Stride 20 jaar en Jack Crompton
22 jaar, hier in de omgeving gesneuveld zijn.
Op zondag 5 mei brengt het Runningteam Laarbeek het
bevrijdingsvuur naar Mariahout. Ze komt om 10.00 uur
Bevrijdingsdag openen bij de graven van de Engelse soldaten. Een plechtig moment om de overgang van
dodenherdenking naar Bevrijdingsdag, gezamenlijk te ervaren. U bent van harte welkom.
Om 15.00 uur een gebedsviering bij de Lourdesgrot voorgegaan door diaken Hans Beks.

ZOD-leden Annie van Uden en Cees Dekker (Lieshout) proficiat met
jullie koninklijke onderscheiding. Ere wie ere toekomt!

Koningsdag 2019
Foto links:
Op de voorgrond versierde
fietsen-defilé door de jeugd.
Op de achtergrond Harmonie St.
Caecilia die op 5 mei, samen met
O&U uit Beek en Donk, om 6.00
uur in de ochtend muzikaal komt
‘dauwtrappen’ door Mariahout.
Dus allemaal vroeg uit de veren
om hen aan te moedigen!

Mariahoutse gedecoreerden

Oranjecomité: Ger Aarts (rechts) en Katelijn
Lukassen-Bouwmans i.s.m. gemeente
ambtenaar A. Nabuurs.
Hartelijk dank voor jullie inzet.

Formeel moment:
Wilhelmus en de vendelgroet

Met dank aan ZOD-werkgroep
Koningsdag-jeugd (foto rechts)
V.l.n.r.: Mariëlle van de Ven,
Marsha Bekkers, Debby
Roeters, Kim van der Linden
en Kim van Loon.
Debby Roeters neemt afscheid
van deze werkgroep.

