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Na een drukke tijd voor het bestuur van Zorg om het Dorp hopen we dat het de komende lente- en 
zomermaanden iets rustiger wordt. En natuurlijk mooi weer, zodat we allemaal wat meer van het 
buitenleven kunnen gaan genieten. We kondigen de ‘alleengaanden’ activiteiten aan, juni Watermaand met 
de opening van de afkoppeling van de hemelwaterafvoer van de kerk naar het park. We bedanken de 
werkgroep Koningsdag en feliciteren bij deze Piet van der Burgt met zijn Koninklijke onderscheiding. Denkt u 
ook aan ‘t afhalen van de ledenactiebonnen die sinds de jaarvergadering klaar liggen? Omdat de opening van 
de meimaand bij de Grot al op 30 april plaats vindt, verschijnt deze Nieuwsflits van mei iets eerder. Graag 
kondigen wij dan ook de viering aan,  die om 18.30 uur bij de Lourdesgrot plaats vindt. M.m.v. pater Wester, 
diaken Bekx en het seniorenorkest. Denkt u ook aan de Torendag op 5 mei (Hemelvaartsdag)? Er zijn 
activiteiten in de kerk, de Lourdesgrot, park en kerkplein.  

 

Op 9 mei kunt u verwachten dat de contributie (€ 10,00) voor ver. Zorg om het Dorp wordt afgeschreven van 
uw rekening. Graag herinnert het bestuur u er aan dat er ledenactiebonnen worden uitgegeven. Deze kunt u 
gebruiken voor de toneelvoorstelling van onze eigen toneelvereniging in het Openluchttheater en voor de 
kermis. Deze zijn af te halen tijdens de opening van de kermis op zaterdagmiddag. De bonnen zijn tijdens de 
kermis te gebruiken voor de attracties en oliebollenkraam. Verder kunt u er een OV-chipkaart voor kopen. 
Voor hulp hiervoor kunt u zich melden bij het dorpsservicecentrum in het Buurthuis op donderdagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur of contact opnemen met Ger Aarts. Op dit tijdstip kunt u eveneens de bonnen op 
halen. Tot slot worden er bonnen uitgegeven tijdens het etentje op de ‘alleengaanden’ activiteit op 28 mei. 
 

 
Het jaarprogramma voor de ‘Alleengaanden’ is vastgesteld. Opgeven kunt u zich bij de werkgroep leden: 
Lies Berkvens    0499421351   emberkvens@onsbrabantnet.nl 
Gerda van den Heuvel  0614437369  gerdinia@hotmail.com 
Marietje van der Linden  0499 421654    m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl 
of op donderdagmiddag in het dorpsservicecentrum, tel. 0499 – 423238         
Programma: 
Za 28 mei  2016 17.30 uur Diner in het Buurthuis  Opgeven vóór 10 mei  
Zo 03 juli   2016 13.30 uur Fietstocht met kegelen Opgeven vóór 25 juni 
     Vertrek bij de kerk  Regen: kegelen met quiz 
Zo 18 sept. 2016 14.30 uur Dracula openluchttheater Opgeven vóór 16 sept. 
     met gezellige nazit  Verzamelen bij kassa OLTM 
Zo 18 dec. 2016 14.00 uur Kerst High Tea   Opgeven vóór 10 dec. 
         Nog onder voorbehoud  

Afspraken gemaakt door de alleengaanden i.o.m. bestuur Zorg om het Dorp. Deelname is mogelijk door:  
1 - alleenwonende volwassene, met eigen huishouden  
2 - één ouder met thuis wonende (volwassen) kinderen  
3 - volwassen ‘kind’ dat nog bij ouders woont  
4 - volwassen broers/zussen/geestelijken in ‘t zelfde huishouden  
5 - alleengaanden met LAT-relatie, moeten ieder een eigen 
huishouden hebben en beiden lid zijn van Zorg om het Dorp, om 
ieder apart te kunnen komen. 
 6 - volwassene waarvan de partner wegens zorgbehoefte 
langdurig elders woont.  
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Contributie wordt op 9 mei afgeschreven 
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-Hoe ziet ons Oranjeplein er in de toekomst uit in samenhang met de Mariastraat? 
-Hoe  moet de inrichting zijn van ons Oranjeplein? Hoe worden de functies herschikt? Waar moeten we 
parkeren? Waar vindt recreatie plaats? Waar de grote evenementen zoals kermis en Koningsdag?  
-Hoe maken we de Mariastraat veiliger? Wethouder F. van Zeeland heeft aangegeven dat we veel verkeer 
kunnen verwachten. Een grote toestroom via de Veghelsedijk en de Rooijseweg. En terug! 
-Hoe maken we het ‘Oranjestraatje’ (van Rabopand naar Mariastraat) veiliger? Er is steeds meer toe-
stroom van verkeer vanuit Beek en Donk en de Hoge Suute.  
-Wat doen we met het vrachtverkeer? Maken we verschil tussen bestemmingsverkeer en geen 
bestemmingsverkeer? 
-Hoe maken we het aanzicht en de functionaliteit van de panden prettiger. Veel open winkelfuncties zijn 
verdwenen en veranderd in meer gesloten woon- en bedrijfsfuncties. 
-Hoe maken we ons centrum groener en duurzamer?  
-Hoe maken we de verbindingen van de ene kant van Mariahout naar de andere kant? 

 

 
 

Wat waren we weer blij met onze werkgroep Koningsdag, 
bestaande uit Debby Roeters,  Martin van den Heuvel, Kim 
van der Linden, Heiko van Berlo en Marsha Bekkers. Hoewel 
het regende tijdens de opening en de harmonie in de tent 
moest spelen kon (prins) Hein toch de dag openen door de 
vlag te hijsen. Gedurende de middag stonden de spelletjes in 
het teken van de wetenschap. Leuk en interessant. Ook de 
pannenkoekploeg was weer paraat. Heerlijk bij dat koude 
weer. En natuurlijk het Gilde en vele anderen. Allen bedankt! 

 
 

Al een aantal jaren hoort u het bestuur van Zorg om het Dorp praten over de Centrumvisie januari 2012. 
Deze visie is in 2011 opgesteld door stedenbouwkundigen die naar ‘t centrum van ons dorp gekeken hebben.  
Zij zijn met een samenhangend plan gekomen voor de toekomst van Mariahout. Het bestuur heeft dit plan in 
delen opgesplitst. Al een aantal jaren is het, in samenspraak met de parochie en haar grot- en parkwerkers, 
actief bezig om naar de toekomst ons Processiepark te kijken. In 2014, in de werkgroep ‘Processiepark’ met 
deelnemers uit het ‘Groene Hart’. In 2015/2016, met werkgroep ’Water’. Dit in nauwe samenwerking met 
bovengenoemden en Waterschap Aa en Maas. U leest hier meer over onder de kop ‘Juni Watermaand’.  
   

Inmiddels zijn ook het Oranjeplein en de Mariastraat aan de beurt. De werkgroep ‘Oranjestraatje’ is al van 
start gegaan en heeft vooral gekeken naar het aantrekkelijk, veilig en leefbaar maken van de panden en de 
omgeving. Het is mooi om te zien dat niet alleen de bewoners en ondernemers van de panden zich 
betrokken voelen, maar iedereen die er woont. Het zijn inspirerende bijeenkomsten geweest die de nodige 
vragen opriepen. Met deze vragen gaan we ná de grote vakantie verder. Denk de komende tijd vast na over:   

Veel vragen waar u vast een mening over heeft. Geef u daarom op bij Zorg om het Dorp om mee te denken 
in de werkgroep ‘Mariastraat’ en de werkgroep ‘Binnenruimte Oranjeplein’. Uiteindelijk zullen de drie 
werkgroepen samen met input komen waarmee de experts aan de slag kunnen gaan. 

 
 
Zondagmiddag 5 juni vindt in het kader van Juni Watermaand de officiële opening /afronding plaats van het 
project afkoppeling van de hemelwaterafvoer van de parochiekerk naar de vijver in het processiepark. Dit 
project werd financieel mogelijk gemaakt door subsidies van waterschap Aa en Maas en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Iedereen is van harte welkom om hier bij te zijn. Reserveer deze datum al vast. De werkgroep 
heeft natuurlijk gezorgd voor een drankje en de Grottendorfer blaaskapel zorgt voor de muzikale omlijsting 
van deze opening. In de volgende Nieuwsflits gaan we uitgebreider in op dit waterproject. 

Is ons centrum aan vernieuwing toe? 

Koude Koningsdag, maar toch hartverwarmend 

ieu 

Juni Watermaand: Opening zondag 5 juni om 14.00 uur 


