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Erfgoedprijs van de Peel – 2015  
Op Hemelvaartsdag heeft Zorg om het Dorp, met 4 anderen, de erfgoedprijs van De Peel gewonnen voor  het 
tot stand brengen van een 9-tal bewegwijzerde wandelroutes. Hiervoor ontving zij 1000 euro.   
Op dinsdag 19 mei is het vernieuwde bord met 9 wandelroutes, aan de Mariastraat bij de kerk, officieel in 
gebruik genomen. Daarbij waren aanwezig bestuur en vrijwilligers  van Zorg om het Dorp, Wethouder J. 
Briels, vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Werk.gr.Natuur en Landschap Lieshout/Mariahout, 
gemeente Laarbeek, Heemkundekring ’t Hof van Liessent’ en vele andere belangstellenden.  
Graag willen we de ZOD-vrijwilligers André van Hoof en Gerard Bunthof bedanken voor hun grote inzet bij het 
plaatsen van routepaaltjes en de deelrouteborden Rooijseweg / Bosven.    
De avond werd georganiseerd in samenwerking met de Laarbeekse wandelvierdaagse, in Mariahout 
georganiseerd door Leo en Wilhelmien Biemans. De organisatie van dit soort activiteiten is alleen mogelijk 
dankzij de sponsors, waarbij we de Rabobank en de Gemeente niet ongenoemd willen laten. Evenzo ‘de 
Pelgrim’, de Janmiekeshoeve en varkensbedrijf Berkvens; zij hebben op eerste dag van de Laarbeekse 
avondvierdaagse alle wandelaars gastvrij ontvangen. 
Flyers met de wandelroutes zijn af te halen in het Buurthuis en bij ‘de Pelgrim’. Ze zijn ook te downloaden bij 
www.zorgomhetdorp.nl  bij Toerisme/Recreatie of via de site van de VVV-Laarbeek. 
 

 
Zaterdag 20 juni start de kermis in Mariahout. Leden van Zorg om het Dorp konden hun ledenactiebon 
afhalen bij het Dorpsservice Centrum, om te besteden bij de kermis. (De bon kan ook gebruikt worden voor 
een Ov-chipkaart of een ticket voor het Mariahouts Toneel in het Openluchttheater).    

 

Indien u de ledenactiebon nog niet heeft afgehaald dan is dit nog mogelijk a.s. zaterdag tussen 13.00 en 
15.00 uur bij het kraampje van Zorg om het Dorp op de kermis, daarvoor zal onze penningmeester Anoeska 
Bardoel aanwezig zijn. Wilt u de bon voor de kermis gebruiken? Wissel deze dan in voor 3 coupons van  
€ 2,50 te besteden voor de attracties op de kermis. 
Het bestuur van Zorg om het Dorp vraagt aan haar leden om reclame te maken voor deze actie, zodat nog 
meer gezinnen lid worden van Zorg om het Dorp, de vereniging die zich inzet voor het levensloop bestendig 
maken èn houden van Mariahout. Bij het kraampje liggen inschrijfformulieren voor nieuwe leden en je bent 
lid voor 10 euro per jaar per huishouden. Ook nieuwe leden ontvangen een actie bon ter waarde van €7,50. 
(Breng wel uw IBAN-rekeningnummer mee).       

 

Zorg om het Dorp wenst de werkgroep Kermis, bestaande uit Miriam Berkvens, Jan Egelmeers, Twan vd 
Linden en Harrie vd Rijt veel succes met de organisatie van de jeugdactiviteiten. Dat geldt ook voor 
organisatoren van het jeu de boules- en dartstoernooi. Allen een fijne kermis toegewenst en vergeet niet de  
bonnen uit de bijlage van de ‘Mooi Laarbeekkrant’ te knippen! 
Het nieuwe kermiskraampje is gemaakt door Miriam Berkvens samen met de Wish vrijwilligers. 

 

Ook dit jaar komen belangstellenden weer bij elkaar om samen uitstapjes te organiseren met de Buurtbus. 
Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom op maandag 27 juli om 10.30 uur in het Dorps-
servicecentrum in het Buurthuis (ingang achterom). Daar worden plannen en afspraken gemaakt om met de 
Buurtbus naar, b.v. Helmond te gaan om te winkelen, de Warande om te wandelen en koffie te drinken, 
naar de Muziektuin in Beek en Donk enz. Ook nieuwe ideeën zijn welkom.  
Indien u nog geen Ov-chipkaart heeft dan moet u die tijdig aanvragen. Indien u hulp nodig heeft, neem dan 
contact op met Ger Aarts 0499-421496. U kunt voor de aanvraag uw ZOD-ledenactiebon gebruiken.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om op 27 juli naar het Dorpsservicecentrum te komen. Koffie staat klaar! 
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ZOD Mariahout - Nieuwsflits - juni 2015 

 

Actiebonnen leden – Kermis – Nieuwe ZOD-leden 

 

Zomerproject:   Met de Buurtbus naar … 

 

Het bestuur van Zorg om het Dorp wenst iedereen een fijne zomer toe! 

 

De inning van de contributie 2015 á €10,00 kunt u dit jaar rond 6 juli verwachten. Zoals gemeld in de 
jaarvergadering incasseren we dit jaar eerder om dit in het vervolg direct na de jaarvergadering te gaan doen.  

Nieuwsflits juni 2015 
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