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Auto Corsten met het 40-jarig 
bestaan van de firma en met de 

officiële bedrijfsoverdracht van 

Jan aan zoon Bart.   

Onlangs is de stichting AED-alert 

Laarbeek opgericht. Zij plaatst momen-

teel in elke kern van Laarbeek  AED-
kasten. Daarin kunnen de Automatische 

Externe Defibrilators veilig opgeborgen 

worden. Hufterproof! 

ZOD is op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die de cursus voor bediening 

van AED (1 avond) willen gaan volgen. 

Opgeven kan bij het  secretariaat.  
Hieronder de eerste groep geslaagden. 

Beste leden, dorpsgenoten,                                                         
 

 

Dit keer een nieuwsbrief die we 

huis aan huis verspreiden. Reden 

daarvoor is de officiële opening 
van de nieuwe trimbaan. In deze 

Nieuwsbrief kunt u daar alles over 

lezen en mogelijk heeft u de baan 
al eens geprobeerd. Wij vinden 

het geweldig wat er -weer- door 

vrijwilligers is gepresteerd.    
 

Woensdag 23 okt. is gedeputeerde 

mevr. van Haaften op bezoek 

geweest in Laarbeek en daarmee 

is IDOP Mariahout definitief 
afgesloten. Wij, ZOD, zijn blij 

met wat het ons gebracht heeft, 

maar we zijn ook blij, dat de klus 
geklaard is! Voor de toekomst is 

het zaak eea goed te onderhouden. 
 

De Ondernemersvereniging 

Mariahout/Lieshout, Limo, wil in 
samenwerking met ZOD graag de 

Mariastraat en het Oranjeplein 

verfraaien met hanging baskets. 
Onlangs zijn deze ook in Lieshout 

geplaatst. De bloembakken zullen 

in het zomerseizoen regelmatig 
van water moeten worden voor-

zien. Daarvoor zoeken wij nog  

vrijwilligers. Voor opgave/info: 

i.barten@zorgomhetdorp.nl 
 

Wie zijn er als vrijwilliger/ster 

betrokken bij Zorg om het Dorp? 

Op de website onder de tab 
werkgroepen kunt u ze vinden.  
 

Vanaf 7 januari 2013 gaat de 

nieuwe buurtbuslijn Laarbeek-

Helmond van start. Dagelijks 
tussen 7.45 en 19.00 uur voor 3 

euro per rit of per ov kaart. Een 

40tal vrijwilligers zullen deze 
nieuwe verbinding verzorgen. 

Haltes en tijden worden nog 

bekend gemaakt. Wilt u info over 

de ov kaart? Laat dit weten aan 
het  dorpsondersteuningsteam of 

dorpservicecentrum@onsmail.nl   

Lid worden van ZOD? 
www.zorgomhetdorp.nl 

Cursus AED 
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Nieuwsbrief 

Van het bestuur 

Bankjes in de natuur 

 

In de bossen rondom het Torreven 
wordt hard gewerkt om het te kleine 

graasgebied voor de schapen uit te 

breiden. Wie daar regelmatig rond- 

loopt, ziet bovendien een nieuwe 
afrastering verschijnen die het gebied 

moet afbakenen.  

Zorg om het Dorp zal er bij de 
gemeente voor pleiten om ook de 

paden begaanbaarder te maken voor 

de wandelaar. Diepe sporen van 
crossmotoren en graafmachines  

kunnen, na veel regen en bevriezing, 

voor gevaarlijke situaties zorgen.  

Opknapbeurt Torreven  

Zorg om het Dorp heeft bij de 

gemeente een aanvraag ingediend 
voor meer banken voor wandelaars 

in de bossen rondom Mariahout. 

Bij het Torreven is er inmiddels 

een geplaatst. Hartelijk dank. 

Mariahout 80: feestweekend 24-25-26 mei 2013 

Wij feliciteren: 

 

 

Wij feliciteren: 

 

 

                                                  

                                                                       

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 

 

 

Toneelvereniging Mariahout met 

haar 40-jarig bestaan. Bezoek de 
tentoonstelling in het Buurthuis:  

za. 27 okt. van 10.00 – 12.30 uur 

zo. 28 okt. van 10.00 – 15.00 uur 
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