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Terwijl iedereen heerlijk ‘nazomert’, zijn de activiteiten in Mariahout alweer begonnen. Gedurende de zomer-
maanden is de nieuwe ‘ZOD-stuurgroep Collectieve Collecteweek Mariahout (CCM)’ een paar keer bij elkaar 
geweest om te kijken of deze voor 2017 de kar kan trekken voor een gezamenlijke collecteweek. U zult daar 
de komende maanden meer over horen. Ook hebben we de nieuwe burgemeester Frank van der Meijden en 
zijn vrouw, Mariahout laten zien en vertelt wat de inwoners bezig houdt. Vele inwoners van Mariahout hebben 
elkaar al gesproken tijdens de kindervakantieweek en op de afscheidsreceptie van Lambert Sanders in het 
Buurthuis. Een goede start is er dus gemaakt en ik wens iedereen een fijn nieuw seizoen toe.  

 
 

Op zaterdag 3 september heeft Lambert Sanders formeel 
afscheid genomen van het Buurthuis. Hij werd op ludieke wijze 
door de toneelvereniging naar het Buurthuis gebracht. Meer 
dan 30 jaar was hij de beheerder van ons gemeenschapshuis. 
Voor jong en oud heeft hij zich op een gastvrije manier ingezet. 
Wij voelden ons welkom bij hem en Gerda. Wij wensen Helma 
van den Brandt met haar team veel succes in de toekomst. En … 
wij zullen Lambert zeker nog terug zien als vrijwilligers of als 
invaller in geval van nood.  

 
 
Op zaterdag 10 sept. werden burgemeester Frank van 
der Meijden, zijn vrouw en gemeente-ambtenaar Jan 
Sprengers, door het bestuur van Zorg om het Dorp 
rondgeleid door Mariahout. Na een bezoek aan het 
Dorpsservicecentrum en een rondgang door het 
Buurthuis vertrok het gezelschap per fiets naar diverse 
locaties. Zo bezochten we het Lourdescomplex en 
werd, na een wandeling door het mooie, schaduwrijke 
Processiepark, gezamenlijk geconcludeerd dat het 
zowel religieus al ook toeristisch voor Mariahout van 
grote waarde is. Na een bezoek aan het Oranjeplein en 
de Mariastraat, waar een spontaan gesprek met de 
enthousiaste korfbalsters van Flamingo’s plaats vond, 
werd gekeken naar verbeterpunten van dit deel van 
het centrum volgens de Centrumvisie 2012. 
Onderwerpen waren de verbindingslijnen van Oranjeplein naar Klooster, OLTM en park, de (on)veiligheid en 
aantrekkelijkheid van de Mariastraat en het ‘Oranjestraatje’. Per fiets vertrok het gezelschap naar D’n Hoge 
Suute, Heieindseweg (waar Ommetje Oost nog steeds geboycot wordt), de Trimbaan en het Torreven. 
Vervolgens werden we gastvrij ontvangen door het bestuur van vv Mariahout en de Flamingo’s, met een lunch. 
Tegelijkertijd werden we geïnformeerd door en over beide verenigingen. Tot slot mochten we de nieuwe jeu 
de bouleshal bezichtigen en zagen we de gezelligheid van het jeu de boulestoernooi op het Oranjeplein. Al 
met al was het een leerzame dag met een enthousiast burgemeestersechtpaar. Allen bedankt. 
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Op zondagmiddag 18 september, aanvang 14.30 
uur regelt de ZOD-werkgroep ‘Alleengaanden” een 
gereserveerde plaats voor u in het Openlucht 
theater  voor ‘Hotel Dracula’. U moet zich hier wel 
even voor aanmelden vóór 15 september bij 
onderstaande werkgroepleden. Wij bewaren de 
gereserveerde plaatsen tot 10 minuten voor 
aanvang. In de pauze en nadien kunnen we samen 
iets drinken. Entree en consumpties zijn voor eigen 
kosten. De ZOD-ledenactiebon geeft u korting, 
(afhalen op woensdagochtend / donderdagmiddag 
in DSC van het Buurthuis). Tot de ‘alleengaanden’ 

behoren: zie de Zorg om het Dorp website  www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/alleengaanden   
Marietje van de Linden  telefoon 0499 421654 m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl  
Lies Berkvens telefoon 0499 421351 emberkvens@onsbrabantnet.nl  

 

De Grottendorfer Blaaskapel bestaat 25 jaar en houdt op vrijdag 
16 september van 19.00 – 21.00 uur een receptie bij de Pelgrim. 
Aansluitend zal er een feestavond plaatsvinden. Voor beide 
activiteiten zijn belangstellenden uitgenodigd. De Grottendorfer 
blaaskapel heeft zich gedurende 25 jaar ingezet voor diverse 
organisaties in Mariahout. Zo waren de muzikanten actief voor  
Zorg om het Dorp, Kans plus, Gilde, de kerk, Yammas en sport-
verenigingen. Daarnaast natuurlijk ook voor de carnavalsver. de 
Heikneuters. Zowel tijdens de kletsavonden als de carnavalsdagen 
was de kapel present. In de beginjaren had ze een actieve bijdrage 
aan de organisatie van Koninginnedag op het Oranjeplein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

In 2016 is het 100 jaar geleden dat men begonnen is met het graven van het 
Wilhelminakanaal. Dit heugelijke feit wordt door Heemkundekring 't Hof 
van Liessent gevierd met een bijzonder evenement. Er liggen dertien 
historische bedrijfsvaartuigen bij het kanaal in Lieshout en in een van die 
schepen, de Terra Nova, wordt een tentoonstelling gehouden over het leven 
op en rond het kanaal in vroegere tijden. T/m donderdag 15 september 
kunt u de aangemeerde schepen bezichtigen en een glaasje drinken aan 
boord van de Terra Nova. ’s Morgens voor schooljeugd, in de middag voor 
iedereen. Te bereiken via Broek, Sonseweg, Sluisweg tot aan ophaalbrug. 

 

Alleengaanden activiteit  

Felicitaties aan dorpsgenoten 

Bert Verhoeven en Alexander 
v.d. Ven ontvingen uit handen   
van wethouder van Zeeland de 
vrijwilligerspenning tijdens de 
Kindervakantieweek. Beiden 
waren jarenlang actief voor de 
jeugd van Mariahout. Onze 
complimenten  hiervoor! 

Peter van der Burgt proficiat met het koningschap ‘16-‘17 
van het St. Servatiusgilde. Dat geldt ook voor erekoning 
Chris de Hoog. Beiden een prachtig gildejaar toegewenst. 

Hotel Dracula ook 
op za. 24 sept. om 
20.00 u. in OLTM 
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