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Beste leden,  
  

Voor de vakantie toeslaat en 

iedereen van de welverdiende 

vrije dagen gaat genieten krijgt u 

nog een Nieuwsbrief in uw 

digitale of ‘gewone’ brievenbus. 

Er valt weer het een en ander te 

vertellen over en vanuit Zorg om 

het Dorp. Interviews, felicitaties, 

berichten en een verslag van de 

jaarvergadering. We hebben o.a. 

afscheid genomen van 2 bestuurs-

leden, Wim en Henrie. Vanaf deze 

plek danken wij hen voor hun 

werk en inzet voor ZOD! 

Ook willen wij u dit jaar weer een 

korting bon aanbieden voor een 

van de voorstellingen van het 

Openluchttheater. Verderop vindt 

u daar informatie over. 

Rest ons nog u allen een fijne 

zomer en goede vakantie toe te 

wensen! 

 

 

Namens Zorg om het Dorp reikte 

Peggy van Hoof het eerste 

welkomstpakket uit aan Monique 

v. Duijnhoven. Wij wensen haar 

veel geluk in haar nieuwe woning 

aan de Plevierstraat.  

 

Van het bestuur 

 

Wie Openluchttheater Mariahout 

(OLTM) zegt, zei tot enkele jaren 

geleden: Jan van den Heuvel, 

Martien van den Heuvel en Ad van 

de Vossenberg. Daarom is er ook een 

plein naar hen genoemd op de dag 

dat ze een lintje kregen van de 

Koningin. De trouwe bezoekers van 

het OLTM weten het wel te vinden in 

het groene hart van Mariahout! 

Inmiddels is er een nieuw bestuur en 

een nog grotere vrijwilligersploeg 

opgestaan. Ad vormt hier een 

belangrijke schakel van en zijn 

ervaring en inzet bleek onmisbaar. 

Op 2 juni wordt het vernieuwde 

OLTM heropend . Daar is echter veel 

werk aan vooraf gegaan. Voor de 

doorstart en het opwaarderen van het 

openlucht theater is gebruik gemaakt 

van de IDOP-gelden. Dankzij dit  

Integraal Dorps Ontwikkelings 

Programma van de provincie N.Br.  

en de gem. Laarbeek, zijn er in 

Mariahout veel projecten gereali-

seerd. Het vernieuwde Openlucht-

theater is daar één van de laatste van. 

Opvallend zijn het nieuwe paviljoen  

Ad van de Vossenberg, schakel tussen het 

oude en het vernieuwde Openluchttheater  

met kassa en horeca, het  artiesten- 

gebouw, de geheel vernieuwde tribune  

met ruimte voor rolstoelgebruikers en 

als blikvanger de toegangspoort. 

Vanuit de Mariastraat valt vooral de 

keuze voor de prachtige ‘harde zand-

steen’ op. Deze ‘keien’ zijn door een 

ploeg deskundigen uitgezocht in 

Malmedy (België). Daarmee kwamen 

ze, aldus Ad, wel voor het probleem 

van tijd te staan. Eén voor één 

moesten de stenen op maat gemaakt 

worden om gemetseld te kunnen 

worden. Veel bewondering heeft hij 

dan ook voor de metselaars. We 

hebben beloofd om geen namen te 

noemen, omdat we altijd iemand 

vergeten. Maar zonder de vaklieden 

en de vele sjouwers en schoonmakers, 

was dit alles niet mogelijk geweest. 

Dat geldt natuurlijk ook voor de 

bestuurders die de plannen hebben 

gemaakt, de vele contacten hebben 

onderhouden met architect, gemeente, 

provincie en de vele bedrijven.  

Ad raakt niet uitgesproken over de 

geweldige inzet van zovelen. Maar hij  

kijkt ook uit naar 2 juni, dan hoopt  hij 

het wat rustiger aan te kunnen gaan 

doen. Maar tegelijkertijd weet hij dat 

dan het seizoen begint en dat geeft 

weer nieuwe drukte …! 

Dankzij het bestuur  en  de vele 

commissies die actief betrokken zijn,  

ziet  de toekomst er rooskleurig uit 

voor het Openluchttheater Mariahout. 

Zorg om het Dorp feliciteert daarom 

Ad en de zijnen en wenst hen heel 

veel succes voor het komende seizoen 

en de vele daarop volgende. Dus beste 

lezer: Kom naar het theater en neem 

uw familie en bekenden mee. Het 

Openluchttheater Mariahout is uw 

bezoek meer dan waard!!!! 

Welkomstpakket 

Nieuwsbrief 

JAARGANG 2 nr. 2 

mei 
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uitgenodigd om hun mening te geven 

over de uitwerking van de plannen. 

Zorg om het Dorp hoopt met deze 

visie een basis te leggen voor een 

plan dat de gelegenheid krijgt om te 

groeien. Wilt u kennis nemen van de 

visie?  Bekijk deze bij Projecten op: 

www.zorgomhetdorp.nl  

In het eerste deel van de avond gaf 

de vergadering haar goedkeuring aan 

de gepresenteerde stukken en werd 

besloten om evenals vorig jaar elk lid 

een korting bon voor een voorstelling 

in het Openluchttheater aan te 

bieden.   

Ook werd afscheid genomen van een 

2 bestuursleden: Henrie Bouwmans 

en Wim van den Heuvel. Beide heren 

hebben de afgelopen jaren zich 

ingezet voor de leefbaarheid van 

Mariahout. Ze hebben de naam van 

onze vereniging ‘Zorg om het Dorp’ 

eer aan gedaan en op hun eigen 

manier in praktijk gebracht.  

De voorzitter dankte Henrie en Wim 

voor hun inzet en enthousiasme met 

een bon en een boeket.                                                       

  

 

 

Het afgelopen seizoen hebben 

25 mensen in het Buurthuis 

Engelse les gekregen, op 

woensdagavond van Leonie en 

donderdagmiddag van Betty. 

Het ROC, die de 2
de 

jaarsgroep 

les gaf, stopt daarmee omdat 

het betreffende ‘potje’ leeg is. 

Maar de donderdagmiddag-

groepen o.l.v. Betty gaan in 

oktober door. Dit kan omdat 

het geen gesubsidieerde lessen 

zijn. Heeft u belangstelling om 

aan te sluiten en heeft u onge-

veer 3
de

 jaars niveau? Infor-

meer dan via: tel.421496 of 

secretariaat@zorgomhetdorp.nl   

 

   Sinds vorig jaar juni is ons 

dorp een 3 tal ‘Ommetjes’ 

rijker. Velen van u hebben 

ongetwijfeld al eens een 

ommetje gemaakt en mogelijk 

wel verrast rondgekeken in een 

bekende omgeving. Op het 

infobord bij de kerk is heel 

goed het verleden en het heden 

in beeld gebracht. 

Echter, Ommetje Zuid krijgt  

een kleine aanpassing. Langs 

de Bosvenloop wordt de route 

verlegd. Gaat u wandelen let 

dan goed op de veranderde 

bewegwijzering!  

De nieuwe routefolder komt 

pas uit nadat, in het najaar, de 

brug nabij het Keelgras 

geplaatst is.  

Wij houden u op de hoogte. 

  

 

 

Tijdens de jaarvergadering van Zorg 

om het Dorp, maandag 16 april j.l. 

werd het laatste deelproject  van het 

IDOP:  ‘EEN KLEIN DORP MET 

EEN GROOT HART’ aan de leden 

gepresenteerd. Dhr. Stegenga gaf een 

duidelijke uitleg over het ontstaan en 

de betekenis van deze dorpsvisie, een 

visie en zeker geen kant en klaar 

plan. Op 10 april is de visie ook aan 

het college van B&W gepresenteerd 

en we verwachten dat ‘de politiek’ de 

centrumvisie zal ondersteunen. De 

inwoners van Mariahout zullen 

daarna zeker regelmatig worden  

 

 

Gerrie van den Broek 
Met de koninklijke onderscheiding 

die hij bgv Koninginnedag mocht 

ontvangen. Gerrie  is bepaald geen 

onbekende in het Mariahoutse 

verenigingsleven en heeft zich vele 

jaren belangeloos ingezet en 

verdienstelijk gemaakt. 

Gerrie proficiat!  

 

Jaarvergadering: Centrumvisie  

 

Engelse les 

 

Kermis 2012 

Ook dit jaar hebben ZOD en 

de buurtverenigingen weer 

activiteiten georganiseerd voor 

de kermisdagen. Met een flyer 

bij de Laarbeeker zullen deze 

worden bekendgemaakt!!!!  

 

Ommetjes 

 

In de maand april hebben een 

aantal verenigingen en clubs een 

subsidie ontvangen van de 

Rabobank. Graag willen wij, 

namens allen, de RABO 

danken voor hun donatie.  
Denkt u eraan, dat de aanvraag 

voor de 2
de

  ronde  op 3 

september binnen moet zijn bij 

Zorg om het Dorp. Zie website. 

  

Wij feliciteren: 
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Maria van Osch - van der Zanden 
was 40 jaar actief voor de Welfare in 

Mariahout, daarvoor kreeg zij de 

Vrijwilligerspenning van de gem. 

Laarbeek aangeboden. Ook van de 

kant van het Rode Kruis waren er 

lovende woorden en dankbaarheid 

voor zoveel betrokkenheid.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsplek bij de trimbaan 

 

Wij feliciteren: 

 

 

 

Gerda van Berkel – van Alphen  

Zij mocht de Vrijwilligerspenning 

van de gem. Laarbeek in ontvangst 

nemen voor haar trouwe inzet, 

gedurende 25 jaar, voor de leden van 

de  Zonnebloem in Mariahout. Ook 

kreeg zij bij deze gelegenheid het 

gouden insigne voor haar inzet. 

 

Bestuur 

Zorg om het Dorp 
 

Voorzitter   

Ger Aarts 

Tuindersweg 35 

0499-421496 

g.aarts@zorgomhetdorp.nl 
 

Secretaris 

Corine Gevers 

Plevierstraat 26 

0499-840525 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl 
 

Penningmeester 

Jack van Rossum 

Veghelsedijk 7 a 

0499-423670 
j.vanrossum@zorgomhetdorp.nl 
 

Bestuursleden  
 

Miriam Berkvens 

Ginderdoor 26 

0499-423662 
m.berkvans@zorgomhetdorp.nl 
 

Ilse Barten 

Wilhelminastraat 20 

0499-422741 

i.barten@zorgomhetdorp.nl 
 

Ria Lindeman 

Bernadettestraat 45 

06-23993074 
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl 
 

Peggy van Hoof      
Plevierstraat 18 
0499-423845 
p.vanhoof@zorgomhetdorp.nl 
 

Theo van de Ven  

Rooijseweg 25a  
.  
 

 

WIST U DAT: mede door de volhardende inzet van een ploeg vrijwilligers er deze zomer geen roeken in het park 

verblijven?  Bedankt heren! 

WIST U DAT: Zorg om het Dorp zich inzet om bij de bibliotheek de reserveringskosten van 50 eurocent per boek voor 

13 tot 18 jarigen terug te draaien? 

WIST U DAT: Welfare afd. Mariahout dit jaar haar 40-jarig  jubileum vierde? Onze welgemeende felicitaties hierbij! 

WIST U DAT: ook toneelvereniging Mariahout dit jaar 40 jaar bestaat? Let op de jubileumvoorstelling! Gaat dat zien 

en gebruik uw ZOD korting bon daarvoor! 

WIST U DAT: de website van ZOD verbeterd wordt?  Kijk op: www.zorgomhetdorp.nl  Wilt u a.u.b. voor ons 

controleren of  u zich al aangemeld heeft voor uw verenging of bedrijf. Dit geldt ook voor  personele / adres- 

wijzigingen die hebben plaats gevonden. Wij passen het voor u aan. 

WIST U DAT: Mariahout een ‘MASTERCHEF’ rijker is? Daniëlle van der Linden won deze titel bij de wedstrijd die 

door het gezondheidsteam was georganiseerd. 

 

Wij feliciteren: 

 

 

Het gezondheidsteam 2011 is o.l.v Ton Leenders druk bezig om de trimbaan te 

realiseren. De baan ligt er al en de eerste speeltoestellen op de ontmoetingsplek 

staan er ook. Wij hopen op een mooie zomer zodat velen, jong en oud,  kunnen  

genieten van deze nieuwe speelvoorziening!!!! 

Redactie Nieuwsbrief : 

Ger Aarts en Ria Lindeman  
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Toneelvereniging Mariahout viert in 2012 haar 40-jarig bestaans-

jubileum. Een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij mag gaan. 

Vanaf de oprichting in 1973 tot nu toe heeft zij met haar jaarlijkse 

producties voor groot en klein duizenden mensen weten te 

vermaken in vele natuurtheaters in den lande.  

De start van de vereniging vond plaats nadat er 40 jaar geleden een 

revue was ingestudeerd ter ere van 25 jaar aanwezigheid van de 

zusters in Mariahout. Een achttiental spelers was zo enthousiast dat 

ze besloten tot oprichting van de toneelvereniging. De eerste jaren 

was het zuster Egberta  die als regisseur voor de groep stond. 
  

Vele producties zijn in die jaren gespeeld met tal van bekende 

plaatselijke spelers. Denken we aan Lenie en Herman Segboer, 

Bert Gevers en bijv. zijn dochter Gerda die al 40 jaar actief is! 

Maar ook Kees, Jo, Martien, Arie, Jan, Jet, Piet, Harrie, Mien al die 

anderen die hebben bijgedragen aan een onvergetelijk verleden. Jan 

van den Heuvel is vanaf het begin tot 2008 een actief en gedreven 

bestuurslid geweest die zich ook provinciaal sterk gemaakt heeft. 
 

Voor de jubileumproductie ‘Bitch’ en voor de jeugdproductie 

‘Doornroosje’ wordt door een groep van 12 personen gewerkt aan 

de kleding. Een aantal komt werken bij Tina Verhoeven, anderen 

werken thuis aan een kostuum. Vaak zijn er dan ook nog een soort 

van rekwisieten, zoals vorig jaar de theepot, de grasmaaier e.d.  

De draak was ook zo’n kledingstuk wat half decor is en half 

kleding, de draak zat in het kinderstuk ‘Koning van Katoren’.  

In ‘Assepoester’ (2010) waren alle kostuums en pruiken gemaakt 

van foam, heel groots en kleurrijk. 

De toneelvereniging maakt jaarlijks 2 producties. De kinder-

productie trekt ook nog 2 á 3 weken door het land.  

 

 

Veertig jaar Toneelvereniging 

Mariahout 

 

 

Let op: AED-cursus  

 

Zondag 20 mei herdacht het Gilde met 

een gebedsviering de naamdag van haar 

patroon St.Servatius. Op 24 juni a.s. is er 

een grote Kringgildedag op het terrein  

bij de fa. Martens. Meer dan 20 gilden  

zullen dan door de straten trekken. 

U bent allen van harte welkom!   

Komend jaar worden er op diverse 

plaatsen in Mariahout AED’s geplaatst. 

Dit zijn Automatische Externe 

Defibrillators. Deze apparaten kunnen 

levensreddend zijn bij mensen met een 

gestoord hartritme. Het is de bedoeling 

dat de AED’s voor de deskundigen 

toegankelijk worden, door ze te plaatsen 

in kasten die “hufterproof” zijn.  

De werkgroep, bestaande uit 

afgevaardigden van ZOD, Wit Gele kruis, 

Dorpsondersteuners en Dorpsraad 

Lieshout, doet bij deze een oproep aan 

vrijwilligers van verenigingen en 

individuelen om de cursus AED te 

volgen. De cursus vindt bij voldoende 

deelname (8 pers.) plaats in het Buurthuis, 

duurt slechts 2 avonden en wordt 

georganiseerd door de EHBO vereniging 

Lieshout. De kosten worden grotendeels 

gesubsidieerd.  

Hoe meer deskundigen we in Mariahout 

hebben, des te optimaler we in tijd van 

nood van deze levensreddende AED 

gebruik kunnen maken. Als van elke 

(buurt)vereniging een aantal deelnemers 

zich wil opgeven, dan kunnen we met z’n 

allen Mariahout “AED-proof” maken. 

U kunt zich opgeven bij Miriam Berkvens 

(m.berkvens@zorgomhetdorp.nl) tel. 

423662 of via het secretariaat, email: 

secretariaat@zorgomhetdorp.nl . 

mailto:m.berkvens@zorgomhetdorp.nl
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 Heeft u belangstelling voor computerles? Op  

 onze computers leert u omgaan met de mogelijk 

 heden die de programma’s bieden, internet,  

 e-mailen en telebankieren, aangepast aan uw  

 tempo. Is er behoefte aan een herhalingscursus?  

 Laat het ons weten via  

 secretariaat@zorgomhetdorp.nl 

 

 

 

 

  
      Daniëlle van der Linden & Sjef van der Leij 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Korting bo 

 

Zorg om het Dorp wil Toneelvereniging Mariahout alvast 

van harte proficiat wensen. De acteurs en de actrices, de 

regisseur, de technici, de kleding- en decorploeg en allen 

die er actief zijn. En niet in de laatste plaats het bestuur. 

Wij wensen iedereen een fantastisch jubileumjaar toe met 

veel inspiratie en heel veel goed weer. 

Dit jaar spelen ze het sprookje Doornroosje. De prachtige 

koninklijke kostuums zijn gemaakt met veel goud, velours  en 

bont. De feeën zien er daarentegen heel romantisch uit met veel 

tierlantijntjes, voile en bloemetjes.  

De volwassengroep speelt het stuk ‘Bitch!’ als eigentijdse 

bewerking van William Shakespeare’s beroemde stuk ‘De 

getemde feeks’ van de hand van auteur en regisseur Peter Stax. 

Grappig is te melden dat Peter jaren terug voor het eerst als 

gastspeler (we kwamen iemand tekort die goed kon zingen) zijn 

toneeldebuut in de openlucht maakte in ons theater. Hij werd zo 

enthousiast dat hij vervolgens de regieopleiding is gaan volgen 

en er zijn beroep van heeft gemaakt. 

Toneelvereniging Mariahout is 40 jaar en springlevend. 

Natuurlijk wordt het jubileum op een speciale manier 

gevierd, op zaterdag 27 oktober in het Buurthuis. Zeker is 

dat er een uitgebreide fototentoonstelling komt die door 

iedereen kan worden bezocht.  

 

 

 

 

                                                  

                                                                       

Zorg om het Dorp biedt haar leden een 
Kortingsbon aan 

Deze bon geeft recht op het bijwonen van een 
gratis kindervoorstelling in het 

Openluchttheater Mariahout 

of 

 een bon in de voorverkoop voor ‘Swingen 
onder de bomen’ op 22 juni 2012 ter waarde 

van 5 euro 

of  

een korting van 5 euro voor een van de 
jubileumvoorstellingen van Toneelvereniging 

Mariahout   

Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa van het openluchttheater 

aan de Mariastraat in Mariahout  

of bij Erik Barten, Wilhelminastraat 22b 

 

                                               
                                                                      

Zorg om het Dorp biedt haar leden een Korting bon aan! 
 

Deze bon geeft recht op het gratis bijwonen van een kindervoorstelling in het 
Openluchttheater Mariahout                                                                                                                                                             

in de periode van 2 juli tot 11 augustus 2012. 
 

of                                                                                                                                                                                                                                         

Het gratis bijwonen van ‘Swingen onder de bomen’ op 22 juni 2012  
                                                                                                                                                                                         

of 

Een korting van 5 euro voor een van de jubileumvoorstellingen van  
Toneelvereniging Mariahout 

 

Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa van het openluchttheater aan de Mariastraat in  

Mariahout 

of bij Erik Barten, Wilhelminastraat 22b 

 

Computerles in het DSC 

De finalisten van de 

MASTERCHEF Mariahout 

Leden van Zorg om 

het Dorp kunnen 

hun korting bon 

afhalen in het 

Dorpsservice-

centrum op de 

woensdagavonden 

in de maand juni. 

Geopend van:  

19.00 en 21.00 uur. 

 

De bon is alleen 

geldig als deze is 

afgestempeld. 

 

Korting bon 

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl

