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Zaterdag 9 dec.  Winterplein in het park – Openluchttheater. Van 16.00 – 21.00 uur.  
Donderdag 14 dec. Openbare raadsvisitatie: met korte presentaties uit Mariahout, 15.30 – 17.30 u. in Buurthuis 
Donderdag 21 dec. Inzage tekeningen nieuwe Oranjeplein en Processiepark, in Buurthuis. Van 16.00 – 19.30 uur 
Zondag 24 dec.  Kerstviering in O.L.Vr. v. Lourdeskerk m.m.v. oMasekoor met Marcanto-gasten en de 
    Grottendorfer Blaaskapel – aanvang 20.30 uur 
 
 
 

GEMEENTERAAD BEZOEKT MARIAHOUT OP 14 DECEMBER  
 

Elk jaar brengt de gemeenteraad en burgemeester en wethouders een bezoek aan een van de kernen van Laarbeek. 
Op donderdag 14 december vindt deze raadsvisitatie plaats in Mariahout. Zorg om het Dorp is dan in het Buurthuis 
gastheer van de gemeente. Deze bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van het Buurthuis en duurt van 16.00 – 
17.30 uur. Vanaf 15.30 uur is eenieder welkom bij deze OPENBARE bijeenkomst. Koffie/thee staat voor u klaar! 
Alle werkgroepen, verenigingen en stichtingen van Mariahout hebben in de afgelopen weken de gelegenheid gehad 
zich schriftelijk te presenteren aan de gemeenteraad. Hen is gevraagd om de betekenis van hun vereniging /werkgroep 
/ stichting voor de leefbaarheid in Mariahout te omschrijven en speerpunten te formuleren waarvan zij het zinvol 
achten de gemeenteraad hierover te informeren. Dit alles is opgenomen in een themaboekje, dat digitaal beschikbaar 
wordt gesteld. Een aantal afgevaardigden krijgt de gelegenheid om hun speerpunten in een 3-minuten presentatie 
kenbaar te maken. De raadsleden krijgen aansluitend de gelegenheid om vragen te stellen, zodat het een informatieve 
en interactieve bijeenkomst wordt. Zorg om het dorp zal op deze middag ook de speerpunten benoemen van een 
aantal van haar veertig projecten / werkgroepen. 
Zorg om het Dorp wil samen met de raad en de vrijwilligers van alle werkgroepen, verenigingen en stichtingen hiermee 
bij te kunnen dragen aan de leefbaarheid van Mariahout, nu en in de toekomst! 
 

 
Op 21 dec. is iedereen uitgenodigd om de plannen (tekeningen) te komen bekijken en uitleg te ontvangen over het 
toekomstig Oranjeplein en het Processiepark als dorpspark. Er is alle tijd voor het stellen van vragen. Indien er nog tips 
zijn staat de organisatie daar voor open. U bent van harte welkom tussen 16.00 uur en 19.30 uur in het Buurthuis. 
Oranjeplein 
Voorjaar 2016 is Zorg om het Dorp gestart met de werkgroep ‘Oranjestraatje’. Hier hebben bewoners en ondernemers  
samen gekeken wat er verbeterd kon worden aan hun deel van het Oranjeplein. Dit is gelukkig opgepikt door de 
gemeente (Joan van Wetten) en samen met een professioneel bureau MTD, Landschapsarchitecten, is er een plan 
getekend. Om goed naar de bewoners van het plein te kunnen luisteren en ideeën uit te wisselen zijn er diverse 
inspraakrondes geweest. Naast de eerder genoemde brainstormgroep en de bewoners van het plein, waren ook de 
brainstormgroepen ‘binnenplein’, Mariastraat en Verkeer actief. Dit geldt eveneens voor de werkgroep speeltuin, 
Yammas, Jeu de boules/KBO, OLTM, Bernadetteschool, Jumbo, Stichting Buurtbus en vele anderen. Zorg om het Dorp 
heeft deze kar getrokken samen met Manita Herregraven onze dorpsondersteuner. Het hoopt dat iedereen blij verrast 
wordt door het ontwerp en enthousiast wordt van het mooie groene plein.  
Processiepark 
De werkgroep ‘Processiepark 2018’ heeft een plan ontwikkeld om het 
Processiepark veel toegankelijker en gebruik-vriendelijker te maken. Vorig jaar is 
een klein deel van het plan uitgevoerd. Om de verdere uitvoering mogelijk te 
maken hebben de gemeente en de Rabobank al een flinke subsidie toegekend. 
De werkgroep wil graag een toelichting geven op het plan en aan elke 
Mariahoutenaar de kans bieden om de tekeningen te bekijken. Het is de 
bedoeling om tijdens ‘Mariahout 85’ het vernieuwde park te openen.  
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Do. 21 dec.- Inzage plannen Oranjeplein en Processiepark 
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Helaas is het Sinterklaasfeest weer voorbij. Wat heeft 
iedereen weer genoten. Zorg om het Dorp wenst de 
Sint en zijn Pieten een goede terugreis naar Spanje. 
Ook wil het de werkgroep Sinterklaas, met Miriam 
Berkvens, Gerda Sanders, Hein Gilsing, Mandy Hees-
akkers en Christel Vereijken weer heel hartelijk danken 
voor haar inzet.  

 

 

 

 

 
En … natuurlijk de Sint en zijn pieten. Daarnaast was het fijn dat 
de organisatie weer kon rekenen op de vrijwilligers voor de 
hand- en spandiensten bij het kienen van de oudere jeugd, de 
pietondersteuners bij traktaties en het vervoer van de Sint. 

  
 

Op woensdag 13 dec. vindt de derde cursusmiddag plaats van de Ipad-cursus. In 2018 wordt deze weer voortgezet 
onder leiding van Riny van Asten. 
Harry de Groof en Riny van Asten hebben de computers in het Dorpsservicecentrum weer up-to-date gemaakt. Indien 
leden behoefte hebben om toch nog wat handiger te worden met e-mailen, Word of foto’s tussen teksten inzetten, 
dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat, Ger Aarts ger.aarts@gmail.com of bij het Dorpsservicecentrum.  
 

 

De alleengaanden hebben een gezellige middag gehad in de foyer van het 
Buurthuis op zondag 26 november. Het is voor herhaling vatbaar. 

Wilt u ook meedoen met activiteiten geef u dan op, als het kan graag per mail, 
bij: 
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 

Ipad-cursus in het Dorpsservicecentrum van ‘t Buurthuis 

 

 Werkgroep Sinterklaas bedankt 

 Alleengaanden 

 ZOD wenst u 
fijne kerstdagen 

en alle goeds 
voor 2018 
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Openbare 

Raadsvisitatie Mariahout 2017  

 

Iedereen is van harte uitgenodigd op: 

do. 14 dec. van 16.00 tot 17.30 uur in het Buurthuis 

Inloop met gratis koffie/thee vanaf 15.30 uur  

 

Programma: diverse speed-presentaties door 

werkgroepen, verenigingen en stichtingen 

 

presentaties 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


