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Maandag 10 april vond de openbare jaarvergadering plaats van vereniging Zorg om het Dorp in het Buurthuis. 
Heel blij waren we met de aanwezigheid van de zusters van Barmhartigheid en de heren E. Smolders en K. van Haaren 
welke over de plannen voor klooster Mariënhof kwamen vertellen.  De bedoeling is dat er 4 appartementen in het 
klooster en 7 huizen komen voor alleengaanden tot kleine gezinnen en voor jong en oud. De voorgevel van het 
klooster wordt in ere gehouden maar de achterkant wordt nieuw aangebouwd met als doel meer ruimte en zoveel 
mogelijk energieneutraal te worden. De zeven huizen worden in het geheel energieneutraal. Het nieuwe 
klooster(complex) zal een  blijvende herinnering blijven aan de aanwezigheid van de zusterorde in ons dorp.  
*De ledenactiebonnen kunnen afgehaald worden in het DSC, tijdens de kermis en het alleengaandendiner.  

 
 
Diaken Hans Beks heeft tijdens de jaarvergadering aan Zorg om het Dorp gevraagd de tijdstippen bekend te maken van 
de vieringen in de O.L.Vr. van Lourdeskerk in het paasweekend. Dit omdat er wat onduidelijkheden waren. 
Donderdag 13-04  19.00 uur Witte donderdag viering 
Vrijdag   14-04  15.00 uur Kruisweg viering 
Vrijdag  14-04  19.00 uur Goede vrijdag viering 
Zaterdag 15-04  20.30 uur Paaswake 
Verder zal bij onze Lourdesgrot in de Mariamaand, en dus de meimaand, elke zondagmiddag om 15.00 uur een korte 
gebedsviering gehouden worden. Bij slecht weer vindt dit plaats in de kerk. Zorg om het Dorp juicht dit van harte toe 
en hoopt dat ook de kerk, of in ieder geval het voorportaal in de kerk, dagelijks voor de bezoekers geopend wordt. Zo 
krijgen de bezoekers van het Lourdescomplex nog meer het gevoel welkom te zijn. 
 

 
 
 

De openbare jaarvergadering van Zorg om het Dorp was druk bezocht. Dit is naast de presentatie over het klooster 
mede te danken aan de mooie film over Mariahout 2016. Met dank aan Jan Jansen. Dat geldt evenzeer voor de 
afsluitende presentatie door Michel Groeneveld en Han Leenders over de werkwijze van de werkgroep ‘speeltuin D’n 
Hoge Suute’ om een speelruimte in te gaan richten voor deze nieuwe wijk. Naast informeren naar meningen binnen de 
eigen en ook naaste buurtverenigingen en het maken van een moodboard met foto’s van wensen, werd de ZOD-
jaarvergadering aangegrepen om meer bekendheid te geven aan dit project en het stellen van vragen mogelijk te 
maken. Het bestuur van Zorg om het Dorp wenst D’n Hoge Suute-werkgroep veel succes met dit project.  
Na het goedkeuren van de notulen, het financieel jaarverslag en de herverkiezing van de bestuursleden Anoeska 
Bardoel, Harold de Louw en Anton van Strien werd het jaarverslag behandeld. Een paar speciale zaken werden er 
uitgelicht, zoals de totempaal welke door Wim van Eijndhoven gemaakt wordt en al goed begint te vorderen. De  
toekomstige aanpak van de sponsoring door de Rabobank, zie website ZOD. Dit houdt in dat de aanvragen voor het 
Rabofonds niet 15 september maar uiterlijk 15 mei binnen 
moeten zijn bij het secretariaat van Zorg om het Dorp. 
Aansluitend gaf Tonnie Lukassen uitleg over de eerste 
Collectieve Collecteweek Mariahout, welke deze week van 
start gaat voor 12 goede doelen. Iedereen kan een envelop 
in de bus verwachten met een toelichtingsformulier 
waarop de goede doelen aangegeven kunnen worden die 
eenieder wil gaan sponsoren. Volgende week wordt 
dezelfde envelop met de ingevulde brief en het 
gesponsorde bedrag weer persoonlijk bij de bewoners 
opgehaald. 
Ook werd een animatiefilmpje getoond over het 
toekomstige Processiepark. Donderdag 13 april zal een 
subsidieaanvraag bij de gemeente Laarbeek ingediend 
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worden, gevolgd door aanvragen bij andere subsidieverstrekkers. De vrijwillige parkploeg van de parochie, welke 
actief is met het onderhoud van het park, staat in de startblokken om de aanpassingen te helpen realiseren. Tot slot 
werden er nog vragen beantwoord over de inrichting van het Oranjeplein en het idee geopperd om ook de inrichting 
van de Bernadettestraat onder de loep te nemen. Het bestuur van Zorg om het Dorp kijkt terug op een goede avond 
waar alle aanwezigen zich zeer betrokken toonden bij de onderwerpen die besproken werden. 

 

 
 

 
 

Het Buurtrestaurant in het Buurthuis kan nog altijd 
nieuwe gasten gebruiken. Elke maandag, woensdag en 
vrijdag staan de gastvrouwen voor u klaar. Informatie 
hierover kunt krijgen bij ViERBINDEN 0492 328800, bij 
dorpsondersteuner Manita Herregraven/team Z&W op 
woensdagochtend of bij het dorpsondersteuningsteam 
op donderdagmiddag in het Dorpsservicecentrum van 
het Buurthuis. Onlangs heeft Mieke van den Heuvel te 
kennen gegeven dat ze wil gaan stoppen als gastvrouw. 
Haar jarenlange inzet is enorm op prijs gesteld. Ze was 
de contactpersoon met ViERBINDEN. In 2014 heeft ze 
samen met alle gastvrouwen ’t vrijwilligerscompliment 
in de wacht gesleept. De overige gastvrouwen blijven 
natuurlijk voor de gasten klaar staan. Truus Kuijten 
heeft zich onlangs als nieuwe gastvrouw aangemeld. 

 

Na de gezellige lunch bij De Pelgrim op 9 april kunnen de alleengaanden zich nu aanmelden voor de workshop bij 
CreatiefmetaARTs. Deze vindt plaats op 29 april. Houd ook alvast zondag 1 oktober vrij. Dan zal de werkgroep ‘Koken 
voor’, bestaande uit Toos van Lieshout, Marieke Hulsen, Gerda Sanders, Jo Leenders en Truus Kuijten weer voor een 
heerlijk dinertje zorgen in het Buurthuis. Verder wordt er nog een datum gepland om gezamenlijk naar het toneel in 
het Openlucht Theater Mariahout te gaan. Opgeven voor de diverse activiteiten kan bij de werkgroepleden:  
Lies Berkvens    0499 421351  emberkvens@onsbrabantnet.nl  
Gerda van den Heuvel   06 14437369 gerdinia@hotmail.com  
Marietje van der Linden  0499 421654   m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl  
 

 

 

Op 27 april vindt Koningsdag plaats met als thema ‘Alles mag met Koningsdag’. Er worden verschillende spellen 
georganiseerd. Vier op een rij, vliegend tapijt en skippyballenrace. Daarnaast is er een stormbaan en kan men limbo 
dansen. En er is een onderdeel waar producten gemaakt worden voor een photobooth. Ook kan men kiezen voor 
twister, kaas dragen,  koek happen en armpje drukken. Het wordt een mengeling van een ouderwetse Koningsdag in 
een nieuw jasje, want … alles mag op Koningsdag! En er is ‘n openbaar jeu de boules toernooi, dat start om 13.30 uur.  
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