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Ten tijde van ‘corona’ ontvangt u bij regelmaat een extra ZOD-Nieuwsflits. Zo proberen wij u op de hoogte te houden 
en tips te geven over wat er in Mariahout speelt. Het Buurthuis gaat voorlopig nog niet open voor activiteiten maar er 
mag wel, na reservering, vergaderd worden. Het bestuur zal, na digitaal teamoverleg in mei, hier in juni weer gebruik 
van gaan maken. Ondertussen hebben de bestuursleden niet stil gezeten evenals een aantal ZOD-werkgroepen. Zo is 
de etalage op het Oranjeplein weer ingericht met foto’s van natuur met als thema ’water’. Tip: bezoek deze plekjes per 
fiets! De Mariahoutse werkgroep KVW moet helaas melden dat Kindervakantieweek 2020 niet door gaat.  

 
 
Onze dorpsondersteuner Nathalie Ansems-Kortboyer nathalie.ansems@levgroep.nl , tel. 06 48 53 28 93, fietst a.s. 
dinsdag rond door Mariahout en deelt huis-aan-huis flyers uit ter kennismaking met de nieuwe organisatie LEV- 
Laarbeek waarbij zij aangesloten is per 1 mei. Zij doet dit samen met haar collega-dorpsondersteuners tussen 9.30 uur 
en 11.30 uur. Een mooi moment om weer in contact met haar/hen te kunnen komen. En … een gelegenheid om 
vragen te stellen over deze corana-tijd en andere zaken die u bezig houdt. 

 
 

 

 

Op aanvraag van Laarbeek Sportief/Actief en Fysiotherapie Kemps&Maas, die op woensdagmiddag voor jong en oud 
de beweeglessen verzorgen, zal de ondergrond in de beweegtuin op het Oranjeplein verhard worden. Dit ter 
verhoging van de veiligheid bij slecht weer en … om de ingang rolstoel-, rollator- en kinderwagenvriendelijk te maken. 
Omdat de aanwezigheid van meer mensen op het Oranjeplein de levendigheid in het centrum zal verhogen is hier 
door de ondernemer Fysiotherapie Kemps&Maas, en met ondersteuning van de Oranjebar, subsidie aangevraagd bij 
Zorg om het Dorp en het Ondernemersfonds. Dankzij de inzet van deskundige professionals en een aantal vrijwilligers 
zal dit op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Er wordt nog gewacht op de stoeptegels die vrijkomen tijdens 
vernieuwing van het voetpad in de Bernadettestraat. De organisatie is in handen van Frans Daniels en Jan Egelmeers. 
Eenieder alvast bedankt voor de inzet. 
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Van de voorzitter  

Dorpsondersteuner komt dinsdag 26 mei naar Mariahout 

Beweegtuin krijgt verharde ondergrond 

 

 

Naast ‘De Pionier’ zijn de vrij-
willigers: Adrie Rongen, Nico 
van Stiphout, Frans Daniels, 
Jan Egelmeers, Erik Bunthof 
en Dennis v. Kaathoven  
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Het bestuur van Zorg om het Dorp kreeg via haar werkgroepen de aanvraag binnen een grote vlag en wim-
pel voor het Oranjeplein aan te schaffen. Deze zou op bijzondere (koninklijke) feest- en herdenkingsdagen 
gehesen kunnen worden in de lichtmast bij de ingang van de poort OLTM en het Processiepark. Met hulp van 
de leefbaarheidsgelden is de vlag gekocht en is deze, op maandag 4 mei tijdens ‘Dodenherdenking’, voor het 
eerst in gebruik genomen. De vlag zal worden beheerd en worden gehesen en gestreken door de “Twee-en-
20’; ondernemer op het Oranjeplein. Op 5 mei wapperde de vlag in de wind bij het Bevrijdingsmonument op 
het Oranjeplein. Het Oranjecomité heeft op Bevrijdingsdag een bloemstukje gelegd bij dit monument. Tekst: 
monument: ‘In vrijheid samen herdenken en in vrijheid mogen vieren’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Geniet van prachtige rododendrons in het 
Processiepark. Voor een moment van rust 
of een wandeling dicht bij huis. Van harte 
aanbevolen. Voor jonge gezinnen is 
natuurlijk spelen mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOD-werkgroepen Centrum, Bevrijding en Aantrekkelijk Mariahout 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Ad(rie) Vogels was 12 jaar in 1944:  
‘Zondag 17 september (1944) ging ik met mijn speelkameraadje Pietje Broek in de namiddag het Broek in. We liepen door 
de weilanden om in de bosjes zilverpapiertjes te zoeken die de geallieerde vliegtuigen uitgeworpen hadden om de Duitse 
radar te misleiden’. En verder: ‘Plotseling hoorden we een zwaar geronk in onze richting komen, vanuit de Broekdijk. Met 
donderend geweld kwam dwars door het hout en de velden een Duitse tank … . We verscholen ons in een sloot en achter 
het schaarhout. Toen het monster voorbij was zijn we zo vlug als we konden naar huis gerend. Aangekomen bij Piet van den 
Broek (de kolenboer op Ginderdoorseweg B 102) stond zowat de hele buurt op het dak van de kolenloodsen met een 
verrekijker richting Son te turen … Op de kolenloodsen gekomen zagen wij vliegtuigen naar beneden gaan en parachutisten 
springen’. 

‘Maandag 18 september, tegen het middaguur, sta ik aan de Ginderdoorseweg* tegen het huis van Driek van de Brand, 
samen met Heintje Brouwers. Uit de richting Mariahout komt een vreemd militair open autootje aanrijden; we zagen de 
eerste jeep! Naast de bestuurder zat een militair met een stengun in de aanslag. De bevrijder zwaait als hij langs rijdt’.     

 

*Note: De naam ‘Ginderdoorseweg’ is waarschijnlijk de oude benaming van het Ginderdoor tot aan De Roskam  



  

 

Ook in het gemeentehuis en bij de gemeenteraad gaan de zaken door. Momenteel is dit vaak digitaal. Daarom wat tips 
en links om zaken op de voet te kunnen volgen. Volgende week vergaderen de 3 gemeentelijke commissies, met zaken 
die voor Mariahout van belang zijn. U kunt deze vergaderingen live volgen via www.gemeentelaarbeek.nl , scrol naar 
beneden en klik op de aankondiging ‘Live Commissievergaderingen’. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Op de 
agenda van al deze 3 commissies staan punten, die voor Mariahout interessant (kunnen) zijn c.q. de nodige informatie 
geven. 

-Dinsdag 26 mei vergadert de commissie Sociaal Domein. 
Daarin o.a.: presentatie van LEV-groep / gemeenschapshuizen  en het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen 
voor 2 kleedlokalen voor de voet- en korfbalclub Mariahout 
-Woensdag 27 mei vergadert de commissie Ruimtelijk Domein. Daarin o.a. informatie over het speelruimteplan, het 
voorkeursrecht voor gemeente voor aankoop gronden in buitengebied en het bomenvervangingsplan 
-Donderdag 28 mei vergadert de commissie Algemene zaken met o.a. informatie over de proeftuinaanvraag 
aardgasvrij voor kom Mariahout 
 
 

 
Vanuit Mariahout zijn een aantal personen, waaronder ook ZOD-bestuursleden, naar de informatieavond 
geweest over het vervangen van bomen in Laarbeek. Nu de visie hierover in concept is opgesteld kan er nog 
een laatste reactie gegeven worden door de inwoners en wel tot 25 mei, via gemeente@laarbeek.nl. Deze 
concept-visie wordt, door corona-omstandigheden, weergegeven in een presentatie via de website van de 
gemeente Laarbeek of rechtstreeks via https://www.youtube.com/watch?v=ksPAopvBD1A&feature=youtu.be 

Opvallende zaken bij de beleidskeuzes zijn: 
Gemeentebomen mogen ook in particuliere grond groeien want: Bomen houden zich niet aan grenzen, 
bomen hebben meer groeiruimte nodig dan alleen straatruimte, zonder tuinruimte moeten bomen sneller 
worden vervangen enz. (Advies ZOD: bekijk eerst de presentatie, voor een beter begrip). 
Vragen die u zich kunt stellen zijn:  
1 Wat betekent dit voor de vochthuishouding en groei van beplanting in de particuliere tuin, de lichtinval in 
huis, de staat van de oprit door overmatig wortelgroei enz.  
2 Als dit beleidspunt door de gemeenteraad wordt aangenomen heb ik dan nog de mogelijkheid om zaken 
bespreekbaar te maken na het  ervaren van overlast?  
-Het is aan u om zelf te reageren op deze conceptvisie over het ‘Bomenvervangingsplan’.   
Planning vervanging: 
2020 Talingsstraat, Plevierstraat, Knapersven  Overlastlocatie 
2021 - 
2022 Julianastraat, Oranjeplein, Wilhelminastraat  Aandachtspunt uit vervangingsmodel 
2023 Buitengebied Mariahout    Aandachtspunt uit vervangingsmodel 
2023 Tuindersweg Mariahout    Combinatie met rioolverwerking 
 
   

 

 

Volg de gemeente Laarbeek op de voet! 

Alternatief inwonersbijeenkomst ‘Bomenvervangingsplan’ 

Is het u ook opgevallen op het Oranjeplein? 

  

Foto links: een vreemde kleding-
container vanuit Maastricht. Na 
een klacht van ZOD is deze weer 
afgevoerd. ZOD vraagt u gebruik te 
maken van de kledingcontainers 
van stg. Pandilla (bij de Wok) en 
stichting Leergeld bij de school. 
Foto rechts: de vertrouwde oranje 
pinautomaat is vervangen door de, 
niet specifiek bank-gebonden, 
geldautomaat. Geldmaat! 

Wordt gratis lid van Zorg om het Dorp in 2020 – www.zorgomhetdorp.nl . 
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