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Asjeblieft… voor u, de 
eerste Zorg om het Dorp 
nieuwsbrief. Ter 
kennismaking huis aan 
huis bezorgd! De 
volgende gaan we zoveel 
als mogelijk digitaal naar 
onze leden sturen. Leden 
zonder e-mail adres, 
krijgen de brief natuurlijk 
in de bus. Ons goede 
voornemen voor 2011 is, 
om u op deze manier nog 
meer  en beter te 
informeren over  alle 
zaken die ‘Mariahout’ 
bezig houden. 

Maar ook over de 
onderwerpen die op de 
agenda van het bestuur 
van ZOD staan houden 
wij u op de hoogte. 

Bent u nog geen lid van 
ZOD? Onderaan deze 
nieuwsbrief zit een 
opgave strookje. U kunt 
zich ook aanmelden via 
de website of in het 
Dorpservicecentrum in het 
Buurthuis. 

Het bestuur 

 

 

Wij feliciteren 

Prins Leander d’n urste en 
Prinses Jeanette en wij 
wensen jullie een 
geweldige carnaval! En 
natuurlijk ook jeugdprins 
Gaytano en prinses Meike 
en hun gevolg. 

Alaaf!!! 

Bent u goed thuis op de computer? 

Kunt u internetbankieren? E-mail versturen? Surfen op internet? 
Nee? Wilt u het dan leren? Dicht bij huis, in het dorpservice- 
centrum heeft u daarvoor de mogelijkheid. Voor meer informatie   
of opgave Tel. 421496 
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 Nieuwsbrief 

 

Sneeuwruimen 

In de barre decembermaand, die 
alweer achter ons ligt, is een 
nieuwe werkgroep in het dorp 
volop actief geweest. Letterlijk en 
figuurlijk…  

Kopman Gerard is met zijn 
minitractor en sneeuwschuiver de 
afgelopen maand een bekend en 
graag gezien persoon geworden 
in de straten en op de trottoirs 
van Mariahout. Samen met zijn 
helpers  Albert, Wim en Ties 
vormt hij de sneeuwruimploeg. 
Dit initiatief, voortgekomen uit het 
wensenlijstje van onze inwoners 
is opgepakt door KBO en 
werkgroep Verkeersveiligheid. 

In het najaar van 1999 werden 
‘sleutelfiguren’ in Mariahout 
uitgenodigd om mee te denken 
en te praten over de toekomst 
van ons dorp. Zr. Egberta was 
een van hen. Zij was betrokken 
en had zorg over de leefbaarheid 
en de toekomst van Mariahout. 
Nadat Zorg om het Dorp in 2003 
een officiële vereniging werd was 
zij nog tot 2005 bestuurslid. Vele 
vergaderingen werd het bestuur 
gastvrij ontvangen in het klooster 
en altijd wist zr. Egberta met een 
kritische opmerking of goed idee 
het bestuur bij de les te houden. 
Zorg om het Dorp was maar één 
van de maatschappelijke 
verenigingen waarin de zuster 
actief was. Na een actieve 
loopbaan in het Mariahoutse  

 

In memoriam zr. Egberta van Beurden 

 
basisonderwijs, werden 
ouderen,toneel , avondwake, 
buurthuis en parochie de nieuwe 
doelgroepen  waarvoor zij zich 
inzette. Haar gezondheid dwong 
haar om af te bouwen en al 
kwamen we haar in het openbaar 
niet vaak meer tegen, tot het 
laatst toe bleef zij geïnteresseerd 
in het wel en wee van de 
Mariahoutse gemeenschap.      

Op 4 januari is zr. Egberta 
overleden, bijna 86 jaar oud. Wij 
zijn haar veel dank verschuldigd. 

 Op vrijdagavond 14 januari zal 
in onze parochiekerk om 19.00 
uur een herdenkingsdienst 
worden gehouden, waarbij een 
ieder zich welkom mag weten. 

  

De weergoden zagen het als een 
echte uitdaging en hebben hen 
dan ook meteen voldoende op de 
proef gesteld door ene na de 
andere sneeuwbui los te laten… 
Op www.omroepbrabant.nl is de 
videoclip te zien die in december 
door de omroep gemaakt en 
uitgezonden is. De werkgroep 
heeft in onze ogen, deze proef, 
glansrijk doorstaan!!! 

Namens grote en kleine, oude en 
jonge Mariahoutenaren:  
BEDANKT!!! 

 

http://www.omroepbrabant.nl/
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Inschrijving voor bouwplan de Hoge Suute Mariahout wordt 
opgeschoven. 

Op 20 december j.l. organiseerden Zorg om het Dorp en de gemeente 
Laarbeek een informatieavond over het nieuwbouwplan de Hoge Suute. 
Ruim honderd inwoners, waaronder vele starters, kwamen op deze 
bijeenkomst af. Nadat de wethouders Biemans,  van Zeeland, en 
architect Bart de Groof  het plan aan een aandachtig publiek 
gepresenteerd hadden  ontspon zich vooral met de aanwezige starters 
een discussie. Zij wilden van aannemer van de Wijdeven exact weten 
wat straks een starterswoning gaat kosten. De gemeente had de Groof 
en van de Wijdeven de opdracht gegeven om een beeld te schetsen 
waarbij starters nog zoveel mogelijk zelf aan hun woning konden doen, 
terwijl de jongeren vooral een duidelijke prijs wilde weten. Het gegeven 
‘CPO’ is ook maar gedeeltelijk van toepassing, omdat architect en 
aannemer al aangezocht zijn.   

Het voorstel van de gemeente was om op  3 januari met de inschrijving 
starten en de loting was dan gepland op 3 februari. Na overleg met de 
vergadering (belangstellenden en Zorg om het Dorp) werd besloten om  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

‘English in Marywood’ 

Een nieuw actie van Zorg 
om het Dorp  is ook het 
vermelden waard: 
Engelse les in Mariahout. 
Op woensdagavond 1 
dec. jl zijn 13 dames/ 
heren gestart met de 
beginnerscursus. Sinds 
begin oktober komen ook 
groepen 1ste en 2de jaars 
op donderdagmiddag 
samen om de in en outs 
van de Engelse taal te 
bestuderen. De lessen 
worden verzorgd door 
docenten van het ROC.  

Ommetjes 

De gemeente Laarbeek  
heeft ingestemd met het 
plan voor de Ommetjes in 
Mariahout. Als de 
benodigde vergunningen, 
o.a. van het Waterschap, 
binnen zijn en het weer 
het toelaat, gaan we 
beginnen met het 
realiseren van een 3 tal 
Ommetjes. Eentje ten 
oosten (met aansluiting op 
de trimbaan), eentje ten 
westen en eentje ten 
zuiden van ons dorp. Het 
startpunt van elke 
wandeling is het 
Kerkplein.  

Wij hopen en verwachten 
dat ‘de Ommetjes’ een 
positieve bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid. Een 
sportieve en recreatieve 
ontwikkeling in het kader 
van het IDOP(integraal 
dorps ontwikkelings 
programma). 

 

 

 

Het gezondheidsteam  Mariahout 
heeft een druk jaar achter de rug, 
maar zij kunnen tevreden terug 
kijken! Zij zijn er in geslaagd om 
van ons dorp de fitste kern van 
Laarbeek te maken. Tijdens de 
slotmanifestatie op 18 december 
is de uitslag bekend gemaakt en 
vanaf deze plek: petje af voor 

zoveel inzet en enthousiasme. 
Wij zijn erg benieuwd wat ze dit 
jaar allemaal gaan bedenken om 
de conditie op peil te houden…  

 

Mariahout fitste kern & trimbaan 

 
Om ook het laatste initiatief, een 
trimbaan, te realiseren zijn de 
leden van de ploeg met de pet, of 
te wel de collectebus, langs de 
deur geweest!!! De meter staat 
op dit moment op ruim € 1100,-  

Was u niet thuis? Stort dan een 
bijdrage op: 1333808348 RJPA   
v Hoof. Onder vermelding van 
‘Trimbaan Laarbeek’ 

 

 

 
Inschrijving bouwplan Hoge Suute 
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de data voor het gehele plan op te schuiven. Op maandag 21 februari 
zal weer een informatiebijeenkomst over de Hoge Suute plaatsvinden 
waarbij de prijsstelling zo duidelijk zal zijn, dat jongeren precies weten 
waar zij aan toe zijn. De inschrijving start dan  op 3 maart en begin april 
is dan de loting. Ondertussen wordt de Hoge Suute wel bouwrijp 
gemaakt.  

Met onderstaande link kunt u op internet een animatie van het plan 
bekijken. http://www.youtube.com/watch?v=82pqMA4JB9k 

 

Hoge Suute (vervolg) 

 

 

Op 13 januari a.s. wordt op het gemeentehuis van Laarbeek, door de 
dorpsraden van Aarle-Rixtel, Lieshout en Zorg om het Dorp een 
convenant ondertekend. Het doel is om in onderlinge samenwerking de 
volgende doelen te bereiken: 

Bevorderen van de leefbaarheid in de betreffende kern; 

Bevorderen van de communicatie tussen gemeente en burger waardoor 
een grotere betrokkenheid ontstaat van bewoners met hun directe 
leefomgeving en het gemeentelijk beleid. 

Dorpsfora vormen een platform voor de bewoners en zijn de ogen en 
oren van het gemeentebestuur. Zij kunnen aangeven wat bewoners van 
belang vinden in hun directe omgeving. Omgekeerd kan de gemeente 
(voorgenomen) beleid toetsen door het voor te leggen aan de fora. 

 

Zorg om het Dorp convenant 

 

 

 

JA, ik wil ook  lid worden van Zorg om het Dorp 
 
naam   ___________________________________________ 
adres    ___________________________________________  tel.nr.___________________ 

e-mail  ____________________________________________ 
 
Machtiging 
 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging ‘Zorg om het Dorp’ om per  
jaar contributie van Bank/giro: af te schrijven. Wegens Lidmaatschap Vereniging Zorg om het Dorp  
 

Datum:       -   - 2 0 1   

Naam:                         

Plaats:             

 
Handtekening:  
 
 
Deze machtiging inleveren in het Dorps Service Centrum of Plevierstraat 15   
Contributie 2010/2011 met  machtiging €10,-   per kas  €12,00 

 
 

Speeltuin 

In 2010 is er ook flink 
gewerkt om de speeltuin 
op het Oranjeplein een 
facelift te geven. Er zijn 
nieuwe toestellen 
bijgekomen, de zandbak 
is vernieuwd en gras 
ingezaaid. De gemeente 
Laarbeek heeft op diverse 
manieren haar 
medewerking  verleend, 
maar het zijn toch vooral 
de vrijwilligers die met hun 
inzet en enthousiasme er 
een mooie tuin van 
hebben gemaakt, waar 
het voor de kinderen en 
hun ouders plezierig 
toeven is.  
 
Bedankt allemaal!!! 

 

In het dorpsservice- 
centrum kunt u krukken, 
rolstoelen en 
draaikussens lenen. 
Dagelijks tussen 9 en 11 
of op afspraak. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=82pqMA4JB9k
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Bestuur 
Zorg om het Dorp  
 
 
Voorzitter   
Ger Aarts 
Tuindersweg 35 
0499-421496 
 
Secretaris 
Corine Gevers 

Plevierstraat 26 
0499-840525 
info@zorgomhetdorp.nl 
 
Penningmeester 
Jack van Rossum 

Plevierstraat 15 
0499-423670 
 
 
 
Bestuursleden 
 
Miriam Berkvens 

Ginderdoor 26 
0499-423662 
 
Henrie Bouwmans 
Tuindersweg 39 
0499-422832 
 
Ilse Barten 
Wilhelminastraat 20 
0499-422741 
 
Wim van den Heuvel 

De Koperwiek 22 
0499-841378 
 
Ria Lindeman 

Bernadettestraat 45 
06-23993074 
 

Met het oog op de 
toekomst zoeken wij 
nieuwe, enthousiaste 
bestuursleden.  

Vraag informatie bij     
de voorzitter. 

Op 5 januari j.l. nodigden wij alle vrijwilligers uit die op een of andere 
manier het afgelopen jaar actief zijn geweest voor Zorg om het Dorp. 
Ieder heeft op zijn eigen manier daarmee een bijdrage geleverd aan de 
leefbaarheid van Mariahout. Zonder hen was er geen ZOD… Wij 
stonden ook even stil bij het overlijden van een vrijwilliger van het eerste 
uur, Piet van der Burgt.  

 

Vrijwilligersbijeenkomst 5 januari 

 

 

Verbouwing Openluchttheater Mariahout 

 

Onder toeziend oog van een jeugdig publiek is vrijdag 19 november bij 
het Buurthuis in Mariahout een nieuwe tafeltennistafel geplaatst. De 
oude tafel, 10 jaar geleden door Yammas geschonken, is verhuisd naar 
de speeltuin van buurtver. Moerashoek die daarmee aan kinderen en 
ouders weer iets extra’s te bieden heeft.   

 

 

Nieuwe tafeltennistafel 

Zorg om het Dorp  wenst 
u allen een gelukkig, 

gezond en voorspoedig 
2011 

Piet stond altijd klaar als er een beroep 
op hem gedaan werd, wij zijn hem daar 
zeer erkentelijk voor. Tijdens deze 
bijeenkomst is de nieuwsbrief aan de 
aanwezigen gepresenteerd. 

 

mailto:info@zorgomhetdorp.nl

