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Met een heel nieuw jaar in
het verschiet bieden wij u
Nieuwsbrief 3 aan, boordevol
informatie en nieuws. Maar
op de eerste plaats willen wij
u, lezer en inwoner van
Mariahout een gelukkig en
gezond 2012 toewensen!
Dat het u alle goeds moge
brengen, privé en zakelijk.

tekst jaarvergadering
IDOP HEEFT

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het IDOP
en de betekenis die de uitvoering van dit programma
voor ons, als inwoner van dit
mooie dorp heeft.
Groep 7 van de Bernadetteschool heeft ook nagedacht
over Mariahout. In deze
nieuwsbrief kunt u lezen wat
zij van hun dorp vinden.
Graag besteden we ook
aandacht aan de nieuwe
ondernemers, niet onbelangrijk in deze tijd. Nemen we
afscheid van dorpsondersteuner Henrie Bouwmans
en stellen wij u zijn opvolger
Frank Mulkens voor.

Welkomstpakket

Kermis 2010

E. dorpservicecentrum@onsmail.nl

www.zorgomhetdorp.nl

DE FINISH BEREIKT

De gemeente Laarbeek heeft in
2006 een integraal dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP)
opgesteld voor Mariahout. Een
plan om de leefbaarheid in kleine
kernen zoals Mariahout te verbeteren. ‘Ons’ IDOP is tot stand
gekomen vanuit de visie van haar
bewoners en in samenwerking
met vereniging Zorg om het Dorp.
De gemeenteraad van Laarbeek
heeft het dorp en de projecten
bezocht en heeft zich vervolgens
in de raadsvergadering van 11
december 2008 positief uitgesproken over het programma.
Daarmee werd de provinciale
subsidie binnengehaald.

In de jaren 2009/2010/2011 is
hard gewerkt om de verschillende
projecten te realiseren. Dit is met
de hulp van veel vrijwilligers
gebeurd. Alle betrokkenen zijn er
zich van bewust, dat dit zonder
hen niet mogelijk was geweest.
Hoewel nog niet alles ‘af’ is, zijn de
resultaten beschreven en is het
rapport op 13 januari, onder het
toeziend oog van vele vrijwilligers
aan gemeente en provincie
aangeboden. Zorg om het Dorp is
alleen verantwoording verschuldigd voor de onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerde
projecten en de aan Zorg om het
Dorp beschikbaar gestelde gelden.

De 8 IDOP projecten voorgesteld
Project 1: Verbetering positie Dorpsvereniging
1. Modern computercentrum in Dorpsservice Centrum Mariahout
met kopieer en printmogelijkheid voor verenigingen.
2. Uitbreiding met extra kasten voor boeken en tentoonstellingen.
3. Uitleen van laptop, beamer en scherm voor verenigingen.
4. Nieuwe website www.zorgomhetdorp.nl.
5. Nieuw briefpapier met logo Zorg om het Dorp
6. Twee maal per jaar nieuwsbrief voor Mariahout
7. Twee maal per jaar overleg met alle Laarbeekse Dorpsfora.
8. Aanstelling gemeentelijk ambassadeur, Jan Adams.
9. Structurele gemeentelijke bijdrage van € 2.000,00/jaar.
10. Halfjaarlijks overleg met Mariahoutse buurtverenigingen.
11. Werkgroep “Kermis Mariahout” bekijkt jaarlijks welke extra
activiteiten ze kunnen doen.
12. Werkgroep “Realisatie Trimbaan” realiseren van een trimbaan
met Sociale Ontmoetingsplek.
13. Werkgroep “Verplaatsing Roeken” draagt zorg voor het verplaatsen van roekenkolonies uit het centrum naar de dorpsrand.
14. Sint Nicolaas comité en Oranjecomité vallen als zelfstandige
werkgroep onder vereniging Zorg om het Dorp.
15. Een welkomstpakket voor “nieuwkomers” in Mariahout.

Dorpsservicecentrum Bernadettestraat 43

Mariahout in bedrijf

T. 0499 – 423238

E. dorpservicecentrum@onsmail.nl

www.zorgomhetdorp.nl

Project 2: Speelvoorziening op het Oranjeplein
Het doel was de speeltuin op te knappen, de speelvoorziening
toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking en het
Oranjeplein verder opknappen en uitbreiden met een toilet.
Wat is er bereikt?

Fysiotherapie Kemps &
Maas: een grote aanwinst
voor Mariahout.
Begin 2011 zagen we het pand
van de familie van Heeswijk
veranderen in een heus fysiotherapie-centrum. Velen brachten een bezoek tijdens de open
dag. Anderen leerden deze
prachtig verbouwde ruimte
kennen als cliënt. Al vele jaren
zijn Joke Kemps en Marion
Maas een begrip in Lieshout.
Samen met collega Mariëlle
Koppen verlenen zij nu ook
hun diensten in Mariahout.
U kunt bij hen niet alleen terecht voor algemene fysiotherapie, ook sport- en
oedeemfysiotherapie worden
aangeboden. Iedereen met een
klacht op het gebied van
houding en beweging kan bij
hen terecht. Ook preventief
zijn zij werkzaam. Om klachten
te voorkomen kan men actief
deelnemen aan Fysiofitness.
Deskundige begeleiding en
advisering staan hoog in het
vaandel bij Kemps & Maas.
Voor meer informatie kunt u
een kijkje nemen op de website
www.fysiotherapiekempsmaas.com

k

Het centrum is op maandag,
dinsdag, woensdag open van
8.00 tot 20.00 uur en op
donderdag en vrijdag van 8.00
tot 18.00 uur
Tel. 0499-422199.

1 4 Nieuwe speeltoestellen en een pingpongtafel op het Oranjeplein
2. 2 Pannakooien (Oranjeplein en Moerashoek)
3. Opgepimpte Jeu de Boulesbaan en realisatie toilet
4. Omheining speelvoorziening Oranjeplein en veilig maken
‘rest’ Oranjeplein
5. Speelvoorziening bij peuterspeelzaal
6. Een schommel voor kinderen met
beperking in de Moerashoek
7. Een tafeltennistafel bij het Buurthuis
8. Sociale Ontmoetingsplek Trimbaan

Project 3: Realisatie starters- en seniorenwoningen
Dit project is geheel in handen geweest van de gemeente Laarbeek.
Zorg om het Dorp heeft gepleit voor een evenwichtige opbouw van
starters-en seniorenwoningen en op verzoek van de gemeente eind
2009 een inventarisatie van de woonbehoefte gedaan. Ook is er in
deze periode overleg geweest met gemeente, woningstichting e.a.
In samenwerking met de gemeente Laarbeek werden ook een 2 tal
infoavonden gehouden. De verantwoording van dit project ligt
geheel bij de gemeente Laarbeek. Zorg om het Dorp zal op
regelmatige tijden overleggen met de gemeente over de
woonbehoefte en de bouwplannen in Mariahout.

Project 4: Aantrekkelijk Dorpshart Mariahout
Realiseren van een herkenbaar, aantrekkelijk en functioneel
dorpshart in Mariahout. Zorg om het Dorp beoogde met dit
project om voor de toekomst van Mariahout een centrumvisie te
ontwikkelen, welke als doel heeft om meer samenhang te brengen
in de structuur en inrichting van het hart van ons dorp.
Stedebouwkundigen hebben zich hier over gebogen en hun
ideeën in een plan beschreven. Zorg om het Dorp zal in 2012 dit
conceptplan met betrokkene en vooral met de inwoners van
Mariahout gaan bespreken om zo tot een definitief plan te komen.
Het thema van plan is: ‘Een klein dorp met een groot hart.’
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Dit jaar startte Martijn van der
Linden, als ZZP-er zijn eigen
timmerbedrijf. Hij verzorgt
timmerwerken voor verbouw
en nieuwbouw van woningen.
Denk daarbij aan alle
voorkomende timmerwerkzaamheden in en rond het
huis, zoals het plaatsen van
een nieuwe plafond of deuren.
Graag denkt hij met u mee en
geeft gerichte adviezen. Om
ook grote klussen aan te
kunnen, en dus nog flexibeler
te kunnen werken, werkt
Martijn van der Linden nauw
samen met Arno Leenders
Timmerwerken. Deze samenwerking blijkt nu al een goede
keuze en staat garant voor
kwaliteit. Mocht u er over
denken om een nieuw huis te
bouwen of uw huidige woning
aan te passen aan uw wensen,
dan zijn Martijn (en Arno)
graag bereid dit met u door te
nemen. Zijn adres is:

T. 0499 – 423238

E. dorpservicecentrum@onsmail.nl
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Project 5: Inrichten Dorpsservicecentrum en
meerdere welzijnsproducten vanuit het Buurthuis
Vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners van Mariahout
was het doel van dit project. Middels een dorpsenquête in 2010
kwam een lijst van wensen en ideeën tot stand. Die zijn opgepakt
en uitgevoerd door ZOD in samenwerking met SWL. De notitie
Dorpsondersteuner kwam tot stand en resulteerde in de
aanstelling van een functie voor 12 uur per week.
In dit project werden de volgende resultaten bereikt:
1. Aanstelling Dorpsondersteuner
2. Engelse les in Buurthuis
3. Sneeuwwerkgroep Mariahout
4. Verschoningsplank en afvalemmer in Buurthuis
5. Plaatsing nieuwe tafeltennistafel bij Buurthuis
6. Notitie zorgverlening Mariahout
7. Verkoop van hulpmiddelen in het Buurthuis
8. Verbeterde uitleen medische artikelen vanuit het Buurthuis.
9. Realisatie trimbaan met sociale ontmoetingsplek in Mariahout
10. Projectplan inventarisatie en realisatie AED’s in Mariahout

Project 6: Bouwkundige aanpassing Openluchttheater
Het realiseren van bouwkundige aanpassingen aan het Openluchttheater om kwalitatief voldoende, cultureel aanbod te houden was het
in Laarbeek
doel. Met meer dan 20 vrijwilligers
heeft het bestuur van OLTM hard
gewerkt aan het realiseren van de plannen. Dit resulteerde in een
grondige aanpassing/verbouwing van het 66 jaar oude theater. Op 2
juni a.s. zal het openluchttheater op feestelijke wijze worden geopend.

Project 7: Zorgboerderij Grootenhout
Realiseren van dagverzorging aan dementerenden in een
vertrouwde locatie dicht bij huis, in de vorm van een
zorgboerderij. Inmiddels draait ook dit project naar wens en
genieten de bewoners en de bezoekers er van de ontspannen
en hartelijke sfeer.
Zorg om het Dorp wenst onze
nieuwe ZZP-er veel succes.

D

Project 8: Ontwikkeling wandelroutes
Het buitengebied toegankelijk en beleefbaar maken voor de eigen
inwoners en bezoekers. Om dit doel te bereiken heeft ZOD samen met
IVN en Heemkundekring een 3 tal Ommetjes ontwikkeld. Ommetje
Oost, Noord en Zuid werden gerealiseerd. Ze zijn ongeveer 5km
lang en starten alle drie vanaf het informatiebord bij de kerk. Er zijn
folders verkrijgbaar bij het Dorpservicecentrum en bij De Pelgrim.
De route is ook bewegwijzerd. In Ommetje zuid komt dit jaar nog een
brug in de omgeving van het Keelgras.
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Mariahout in bedrijf
De Pelgrim,
blikvanger in Mariahout
Op 14 mei vond de officiële
opening plaats van “de
Pelgrim” in Mariahout.
Voormalig café en zaal “De
Vijfeijken” had, naast de
eigenaarswisseling ook een
geweldige metamorfose
ondergaan. Een prachtige
serre, de witte muren en de
omvorming tot restaurant,
zorgden voor een vernieuwde
uitstraling voor het dorp
Mariahout. Het oude
“Pelgrimrust” zagen we in
vernieuwde glorie als “de
Pelgrim” herrijzen.
“De Pelgrim” wordt gerund
door Marcel (keuken) en
Astrid van der Zanden, Danny
(cafetaria) Vos en Anita van
Wijk. De dames zijn de
gastvrouwen in het restaurant,
terwijl de heren meer achter
de schermen actief zijn.
Iedereen kan er voor een hapje
en een drankje terecht. Bij
mooi weer is het terras open
en kan men genieten van het
uitzicht op de kerk met de
Lourdesgrot. Daarnaast is de
zaal beschikbaar voor feesten,
partijen, koffietafels,
vergaderingen, bbq etc.
Het restaurant is het startpunt
voor “Happen en Trappen”.
Ook starten hier de
Mariahoutse “Ommetjes”.
Folders met de wandelroutes
zijn binnen te verkrijgen. De
Pelgrim is te vinden in de
Mariastraat 21-23 Tel. 0499421449
www.depelgrimmariahout.nl
info@depelgrim-mariahout.nl

VLM - Van Lankveld Mariahout B.V
Van pluimveebedrijf (1983-2000 op De Hei 19) tot gespecialiseerd
bedrijf in waterbehandeling en watertechniek (vanaf 1991).
Wie kregen dat voor elkaar?
Dat zijn Willy van Lankveld en zijn vrouw Elly Bekx. Afgelopen najaar
verhuisde het bedrijf, na een grote verbouwing, van Wilhelminastraat
22a naar nr. 30. Een reden voor ZOD, om eens nader kennis te maken.
Wat was de directe aanleiding om te komen tot deze bedrijfsswitch?
In 1988 werd er door Willy en doseerpomp ontwikkeld om medicijnen
en vitamines gedoseerd aan het water toe te voegen. Hier bleek in de
markt veel belangstelling voor.
Wat is het verschil tussen VLM en Aquados?
VLM is de bedrijfsnaam en AQUADOS® is het eigen merknaam. (Aqua
staat voor water en dos is afgeleid van doseren). De ontwikkelde
producten worden onder deze merknaam verkocht. Afzetmarkten zijn:
Agrarische sector – Industrie – Particulieren – Overheidsinstanties.
Welke producten op gebied van water, zijn er nog meer ontwikkeld en
worden aangeboden?
- Bronwaterzuivering - Pekelinstallaties - Legionella bestrijding
- Zwembaden - Waterontharders
VLM kent 10 vaste medewerkers en verder weekendhulpen en ZZP-ers.
Dat Willy en Elly niet alleen hun bedrijf maar ook Mariahout op de kaart
hebben gezet, werd zichtbaar in het grote bezoekersaantal (900) tijdens
de opening in september. Dat zij zich daarbij ook betrokken voelen tot de
gemeenschap van Mariahout, blijkt uit het sponsoren van een pupillenteam van korfbalclub Flamingo’s en het dames-voetbalteam van vv
Mariahout. VLM is een bedrijf met mensen waar we trots op kunnen zijn.

Met
VLM
onderweg….

T. 0499 – 423238
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Vrijwilligerscomplimenten in Mariahout
Vrijwilligerspenning van de
gemeente Laarbeek
Piet Verberk en Arie v Hoof
voor 50 jaar actieve inzet
voor biljartver. Krijt op tijd.
Theo de Beer voor zijn werk
voor vv Mariahout.
Jeanny Franssen-Verbakel
voor haar bestuurswerk tbv
Stichting Welzijn Laarbeek.
Wij feliciteren hen met deze
welverdiende gemeentelijke
waardering!

Een compliment voor de
Ommetjes

Een compliment ook voor de vrijwilligers van het openluchttheater

Mariahout in beweging
.

KVO wordt oMase

Afgelopen jaar heeft de KVO
zich met grote instemming
van de leden afgescheiden
van de provinciale
organisatie om zelfstandig als
vrouwenvereniging Omase
verder te gaan. Het bestuur
en de leden zijn enthousiast
aan het nieuwe jaar
begonnen met een uitgebreid
en afwisselend programma.
Omase telt nu 82 leden en
voor meer info kunt u contact
opnemen met de voorzitter
Jeanne van Hoof, Ginderdoor,
tel. 0499-421794

Op zondag 11dec. organiseerde
het gezondheidsteam ’happen
en stappen’. Het was een prima
evenement waar 260 mensen
goo
aan meededen. Vooral de hapjes
ien
en ze
een
tunnel
je door
lieten
zich
goed waar
smaken!
kunt kruipen. Er staat een soort
schommel waar je in kan
schommelen. Dat gaat soms
heel hard. Dat is heel leuk

En een eervolle vermelding voor
de sneeuwruimploeg evenals voor
Korfbalclub de Flamingo’s.
Gefeliciteerd allemaal!!!!

Jeugd in beweging
Korfbalclub de Flamingo’s
Er is in Mariahout een korfbalclub. Die hebben een paar korven
en heel veel ballen. Ze hebben
weinig kleedlokalen, maar wel
een ontmoetingsruimte. Er is
een scheidsrechterlokaal en een
ballenhok. Maar er is geen kantine.
Die is van de voetbalvereniging.
De meeste meisjes zitten onder
korfbal. Misschien zitten er wel
jongens bij maar dat weet ik niet.
Groep 7

16 april jaarvergadering
Zorg om het Dorp
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Prins in het Heidurp

Dorpsondersteuningsteam Mariahout

Zorg om het Dorp feliciteert
Prins Jos d’n Urste en prinses
Anita, jeugdprins Stijn en
prinses Iris en wenst hen
allen een geweldige carnaval
toe. Alaaf!!!!

Vanaf vorig jaar is in Mariahout het Dorpsondersteuningsteam
actief. Dit team is een netwerk van vrijwilligers waarbij vragen
over wonen, welzijn en zorg in Mariahout opgevangen, beantwoord en opgelost kunnen worden.
Het Dorpsondersteuningsteam werkt vanuit het Buurthuis en
werkt samen met alle andere verenigingen en organisaties van
Mariahout.
De Dorpsondersteuner maakt onderdeel uit van het team en
beoordeelt mede of vragen doorgeschoven moeten worden
naar andere professionals.
Twee willekeurige voorbeelden:
Iemand van het Dorpsondersteuningsteam hoort dat de mantelzorg bij een familie als moeilijk ervaren wordt. Hij/zij vraagt of
de hulpvraag door mag naar de Dorpsondersteuner. Zo ja wordt
de vraag doorgestuurd en neemt de Dorpsondersteuner contact
met de mantelzorger(s) op en vraag of er “iets” geregeld moet
worden. Aan de hand van de vraag vindt dan beantwoording
van de vraag plaats!!

Subsidie
Let op! Verenigingen en clubs:
uw subsidieaanvraag voor het
Rabofonds moet 8 maart binnen zijn bij Zorg om het Dorp.
Een 2de kans is er later in 2012.

Dorpsondersteuningsteam

m

We horen dat een 75 plusser in een wat moeilijke situatie leeft.
Deze vraag komt terecht bij de Dorpsondersteuner en hij vraagt
iemand van het project Activerend Huisbezoek om er op bezoek
te gaan.

Thérèse Biemans, Maria Gottenbos,
Martien vd Heuvel, Ger Aarts,
Jacques Lukassen, en Mariet
Vermeulen. Henrie Bouwmans
staat ook nog op de foto maar per
1 januari 2012 is Frank Mulkens
(foto onder) de nieuwe Dorpsondersteuner voor Mariahout.

Tel.nr. Frank 06-12940064

Leden van het Dorpsondersteuningsteam zijn aanwezig in het
Dorpsservicecentrum in het Buurthuis op:
Maandag van 10.00-12.30 uur
Woensdag van 10.00-12.00 uur
Woensdag van 14.00-15.30 uur
Donderdag van 14.00-15.30 uur
Via de Dorpsondersteuner is het team de hele week mobiel te
bereiken op 06-12940064
Beste inwoners van Mariahout
Mijn naam is Frank Mulkens. Ik woon in Wijbosch (gem.
Schijndel). Ik ben gehuwd en heb 2 kinderen.
Vanaf 1 januari 2012 ben ik Dorpsondersteuner Mariahout. Ik
heb hier- voor 12 uren per week. Daarnaast ben ik
Aandachtsfunctionaris Ouderenwerk en directeur Welzijn bij
de Nieuwe Welzijnsinstelling Laarbeek.
Hiervoor heb ik gewerkt in diverse gemeentes: Uden (3 jr.),Oss
(17 jr.) Gemert-Bakel (9 jr.) en vanaf 2004 ben ik actief bij
Stichting Welzijn Laarbeek. Al met al heb ik ruime ervaring in
het uitvoerende werk als opbouwwerker. In Mariahout werk ik
nauw samen met Dorpsondersteuningsteam. Ik ben maandagochtend en woensdagmiddag in Buurthuis Mariahout. Heeft u
een vraag, en wens of suggesties dan bent u van harte welkom.
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Folders gemaakt door groep 7 van de Bernadetteschool
In de taalles van groep 7 kwam
het maken van een folder aan
de orde. De klas koos voor een
folder over Mariahout. De
kinderen hebben geleerd om
een informatieve tekst te
maken en deze te verwerken
op de pc. De klas vond het leuk
om de folders aan Zorg om het
Dorp aan te bieden. En wij, de
redactie van de Nieuwsbrief
vonden het leuk om u, lezer,
een indruk te geven van hoe
groep 7 naar Mariahout kijkt.
, ______________________________________

Folder 1: De school
De Bernadetteschool is heel
leerzaam voor jong en oud. Als je
tussen de middag geen tijd hebt,
kunt u uw kleinen naar de
kinderopvang de ukkepuk sturen.
Op school hebben wij maar 3x
per jaar crea. Dat is knutselen. De
kinderen zijn fanatiek. In het
begin van het jaar gaan we op
schoolreisje, naar de Efteling etc.
Wij garanderen u dat u kind blij
thuis komt. Groep 8 doet elk jaar
een afscheidsmusical.

Folder 2: De Mariagrot
In de Mariagrot kun je kaarsjes
branden voor mensen die zijn
overleden. Je mag zelf weten of je
een groot kaarsje pakt of een
klein. We vinden het leuk als je
gewoon even gaat kijken, want je
hoeft niet altijd een kaarsje aan te
steken. Boven op de grot staat
het Mariabeeld. Langs de grot is
het kerkhof. En voor het kerkhof
is de kerk. Er zijn ook genoeg
parkeerplaatsen. Dus je kunt zo
naar de Mariagrot gaan.

Folder 3: Buurthuis Mariahout
In het buurthuis Mariahout zijn heel veel activiteiten. Zoals de
carnaval, de mini playbackshow en er is ook een gymzaal en nog veel
meer. In de gymzaal kun je natuurlijk terecht voor sport zoals: judo,
streetdance, volleybal, voetbal en badminton. En in het buurthuis kun
je natuurlijk ook buurten. En houd je van lezen, dan kunt u naar de
bibliotheek in het buurthuis. Maar ook biljartliefhebbers kunnen er
terecht, want middenin staan niet 1 maar 2 biljarttafels.
Nou, hopelijk zien we u een keer in buurthuis Mariahout.

Folder 4: Openluchttheater
Er is een openluchttheater in Mariahout. Die ligt in de Mariastraat. Het
is bedoeld voor toneelstukken. Je kunt er naar kijken, maar natuurlijk
ook aan meedoen. Het is voor jong en oud. Er is kindertoneel, daar
spelen ze vaak sprookjes na, en andere dingen. Maar als je er in mee
wilt spelen, mag je onder kindertoneel. En als je wat ouder bent ga je
onder de toneel voor de volwassenen. Het openluchttheater heeft veel
ruimte. Maar heeft ook een nadeel. De stoelen zijn oncomfortabel. Het
heeft ook een nieuwe bar. En voor de acteurs hebben we nieuwe
kleedkamers. De wc’s zijn ook nieuw. Verder is het een goed theater.
Folder 5: Het Torreven
Het Torreven is een ven in het bos. Je kunt er mooi wandelen.
Het zit vol met insecten en bomen. Het is puur natuur. Je hoort de
vogels fluiten in de lente. In de lente is het mooi weer en ziet het er
mooi uit. Er zijn dan kikkers. Dat is een mooie plek om te picknicken. In de winter kun je er schaatsen. Dan is het druk. Dat moet
je zien.

Folder 6: Activiteiten
Elk jaar wordt een roefeldag georganiseerd. De bedoeling daarvan is
om iets te leren. Je kunt bijvoorbeeld: naar een bedrijf of sport enz. Je
kunt meedoen met kindervakantieweek. Dan ga je een huisje
bouwen dat bij een thema hoort. Sinterklaas vieren ze ook hier. Voor
de kleine kinderen. Sinterklaas maakt dan ook een optocht. Carnaval
wordt hier gezellig gevierd. Ze doen hier zoveel activiteiten: je hebt
altijd wel iets te doen in Mariahout.

Folder 7: Speeltuin
In Mariahout heb je een speeltuin. Er staat een glijbaan en een
zandbak voor de kleuters. Ook een leuk klimrek en er is een korf
waar je een bal in kunt gooien en een tunnel waar je door kunt
kruipen. Er staat een soort schommel waar je in kan schommelen.
Dat gaat soms heel hard. Dat is heel leuk.
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Mariahout op de trimbaan

Secretaris

Corine Gevers

Penningmeester
Jack van Rossum
Veghelsdijk 7a
0499-423670
jackenerica@planet.nl
Bestuursleden
Miriam Berkvens
Ginderdoor 26
0499-423662
m.berkvens@zorgomhetdorp.nl
Ilse Barten
Wilhelminastraat 20
0499-422741
i.barten@zorgomhetdorp.nl
Wim van den Heuvel

De Koperwiek 22
0499-841378
w.vd.heuvel@zorgomhetdorp.nl

Peggy van Hoof
Plevierstraat18
0499-423845
p.v.hoof@zorgomhetdorp.nl

Henrie Bouwmans
Tuindersweg 39
0499-422832
hjmtbouwmans@onsbrabantnet.nl
Ria Lindeman
Bernadettestraat 45
5738 AV Mariahout
06-23993074
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl

De trimbaan in Mariahout
nadert met rasse schreden...
Het gezondheidsteam
Mariahout had vorig jaar bij
het winnen van de Gezondheidsrace 2010 beloofd iets
“skons” achter te laten.
Dat doen ze…. In de drietip
tussen de Veghelsedijk, de
Rooijseweg en Sportpark ‘de
Heibunders’ zijn de werkzaamheden gestart om een

Voorzitter
Ger Aarts
Tuindersweg 35
0499-421496
g.aarts@zorgomhetdorp.nl

Plevierstraat 26
0499-42840525
secretariaat@zorgomhetdorp.nl

www.zorgomhetdorp.nl

prachtige trimbaan met sociale ontmoetingsplek te realiseren.
Inmiddels zijn de natuurlijke paden verbeterd en is aan de rand
.
(langs de fietspaden) een nieuw pad verrezen.
Er komen straks drie
routes (1,2 en 3 km) en oefeningen voor recreanten, gevorderden en
sporters en een prachtige ontmoetingsplek met kabelbaan, zandbak
en een multi-activity center waar senioren en mensen met beperking
oefeningen kunnen doen. De baan zal ruim voor de zomer klaar zijn
met dank aan de vrijwilligers van het Gezondheidsteam.
Zij laten alweer zien waar ons dorp sterk in is!!!

Computerles
In de afgelopen jaren hebben al veel dorpsgenoten in het DSC kennisgemaakt met de pc. Mogelijk heeft u vragen of behoefte aan herhaling. Laat het ons weten. Harry de Groof is bereid om in die vraag iets
voor u te betekenen. U kunt zich ook aanmelden als u problemen
heeft met het op de pc zetten van uw foto’s. Mail uw vraag naar het
DSC: dorpservicecentrum@onsmail.nl

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. Voor lidmaatschap Vereniging Zorg om het Dorp
Datum:

-

-

2 0 1

Naam:
Plaats:
Handtekening:
Deze machtiging inleveren in het Dorps Service Centrum of Plevierstraat 26
Contributie 2011 met machtiging €10,- per kas €12,00

