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Verslag informatie avond “Kerkenvisie Laarbeek 2022” 

 Op dinsdag 14 juni presenteerde het bestuur van Parochie Zalig Peter Eustachius en de gemeente 

Laarbeek samen de toekomst visie voor de kerken in Laarbeek aan zo’n 50 dorpelingen. Naast de uitleg 

over het doel, de samenwerking tussen de partijen en aan welke voorwaarden de toekomst van onze 

kerk moet voldoen, werd er ook gevraagd naar de mening van de mensen in ons dorp. Naast de nodige 

kritische vragen kwamen er ook originele ideeën op tafel. Wilt u meer weten over dit project kijk dan op 

Kerkenvisie | Gemeente Laarbeek. Daar kunt u, via een vragenlijst, ook nog uw mening delen. 

Kermis Mariahout 

 

Op woensdag 22 juni presenteerden wethouder Ron van den Berkmortel (Gemeente Laarbeek) en 

Robert Hellings (Cedrus Vastgoed BV) hun plannen voor Mariastraat 20-22 (Slaats) en Mariastraat 21-23 

(de Pelgrim). Met zo’n 80-100 belangstellenden, duidelijke plannen, en goede vragen kijkt het bestuur 

van ZOD met een goed gevoel terug op deze avond. Een uitgebreid verslag van deze avond is aan de 

mailing van deze nieuwsbrief toegevoegd. 

Op 4 juli kwam het gemeentelijk persbericht dat de gemeente ook Mariastraat 18 (parkeerplaats Slaats) 

heeft aangekocht. Verwacht wordt om eind 2022 een eerste concept van de invulling van dit plan te 

kunnen delen. 

 

Wat een feest! 

Eindelijk mochten we weer, als vanouds, kermis vieren in ons 

mooie dorp. Met de crazy wave, als extra attractie, en een 

nieuwe indeling op het Oranjeplein, was iedereen onder de 

indruk van de grote, mooie en gezellige kermis. Na de opening, 

door wethouder R. vd Berkmortel en de Jeugd gemeenteraad, 

was het podium voor Sam en Tygo, onze kerMiss en Mr. Kermis, 

die hierna genoten van een geweldig oliebollen feest. Ook de 

harmonie St. Cecilia kwam ons een serenade brengen voordat we 

begonnen aan is avondprogramma. Zondag werd de kermis 

15 – 17 juli  Zomercarnaval, rondom Oranjeplein en Openluchttheater Mariahout  

Zondag 28 aug KUBB toernooi, sportpark de Heibunders  

29 aug – 2 sept Kindervakantie week, veldje De Koperwiek 

Verslag Informatie avond “Wonen in Mariahout” 

Op Zilveren Maandag werd er, door de bewoners van Grootenhout, genoten van koffie en oliebollen. 

Rond 19.00 uur werden er massaal mooie kleurplaten ingeleverd voor de loterij.  Dit jaar kon iedereen, 

door middel van stempelkaarten, een mooie spelcomputer winnen. Deze werd op dinsdagavond 

verloot. Daarna hebben we altijd nog de afsluitingsloterij met leuke prijzen, die druk bezocht werd. Het 

kostte wel wat zweet, tranen en gepaste krachttermen, maar het is gelukt om een prachtige kermis te 

realiseren. 

Met dank aan de exploitanten, sponsoren, Zorg om het Dorp, de gemeente en alle andere mensen die 

de kermis tot een succes hebben gemaakt. Tot volgend jaar! 

Nieuwsflits mei 2022 
Jaargang 8  nr.2 

 



 

 

 

 

 

18 mei j.l. nam B&W van gemeente Laarbeek het besluit om een 30 km/uur zone in te stellen op een 

deel van het Broek in Mariahout. Tussen de huisnummers 2 en 16a staan de woningen kort aan de weg 

en hier is sprake van een buurtschap met lintbebouwing. Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het 

wenselijk om  hier de snelheid van het verkeer te verlagen. 

De gemeente Laarbeek gaat dit jaar nog 2 bouwkavels uit geven in Project D’n Hooge Suute Mariahout. 

Op een bouwkavel kan één vrijstaande woning gebouwd worden. 

Er is 1 kavel beschikbaar van zo’n 321 m2 groot en 1 kavel van ongeveer 371 m2 groot. De planning is 

om de inschrijving te starten in de eerste week van september. Als er meer inschrijvingen zijn dan kavels 

dan wordt er geloot. De loting zal dan later in september plaatsvinden. 

Meer informatie over de kavels wordt uiterlijk begin juli op www.laarbeek.nl gepubliceerd. Informatie 

over de manier van inschrijven, datum van de eventuele loting zal begin september bekend worden 

gemaakt via de MooiLaarbeek krant en de website van de gemeente. 

Instellen 30km zone in het Broek 

 

Vrijgave bouwkavels “d’n Hooge Suute” 

Wat is het fijn dat dit museum voor ouderen 

en invaliden helemaal toegankelijk is. Om 

16.00 waren we klaar met de rondleiding en 

vertrokken we weer richting huiswaarts. Bent 

u nog nooit in Hoeve Strobol geweest? Een 

museum van spijker tot stoommachine en 

alles wat daar tussen ligt is gelegen aan de 

prachtige Vresselse bossen tussen Mariahout 

en Nijnsel.  

Alleengaanden bezoeken museum “Hoeve Strobol” 

Eerste paasdag vertrokken we met 22 alleengaanden naar museum Hoeve Strobol waar we een heerlijke 

Brabantse lunch en daarna een 2 uur durende rondleiding kregen van de heer Verbakel. 

Het was een heerlijke zondagmiddag zodat de meesten alleengaanden lekker op de fiets gingen. De heer 

en mevrouw Verbakel stonden buiten om ons te verwelkomen. Toen iedereen gearriveerd was gingen we 

naar binnen en konden we gelijk aanschuiven aan de gedekte tafels.  Natuurlijk ontbrak ook het 

traditioneel eitje met de Pasen niet. Daarna begon de rondleiding en de aaa’s en ooo’s kwamen uit vele 

monden. Doordat de groep alleengaanden ook vele ouderen kent, werden er herinneringen opgehaald. 

Zo ook o.a. bij de wastobbe en stookketel. De oude strijkijzers en al dat huishoudelijke gerei werd van A 

tot Z bekeken terwijl door de mannen vaak ook naar de andere kant gekeken werd. Daar stond immers 

meer interessants, zoals oude auto’s, motoren en fietsen enz.  Gereedschap te kust en te keur maar ook 

de “nieuwe” oude stoommachine trok de aandacht.  

Bert Verbakel vertelde van A tot Z hoe ze dat oud roestig blok ijzer weer aan de praat hebben gekregen 

tot een prachtige lopende machine. Dit allemaal gedaan door een groep vrijwilligers die hier 4 jaar aan 

gewerkt hebben. Er moest zelfs een hal voor gebouwd worden van 9 meter hoog. Bert kon boeiend 

vertellen en had dan ook de volle aandacht van alle dames en heren. Na de eerste rondleiding namen we 

een pauze en werden we voorzien van een lekker drankje. Na de benen weer wat rust gegeven hadden 

gingen we naar de volgende hal. Ook hier hetzelfde verhaal. Het verschil met de vorige hal was dat we in 

een radiomuseum, klompenmakerij, bakkerij,  koffiebranderij, weverij, smederij enz. kwamen. 

 



Bedankje van Noud 

Ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd als Vrijwillige van het Jaar. Ik vond het geweldig!  

Noud Maas 

 

Zorg om het Dorp ~ vrijwilligers avond 

Op maandag 27 juni was, na een jaar uitstel vanwege corona, weer onze  jaarlijkse vrijwilligersavond 

waar we onze altijd hardwerkend en bereidwillige vrijwilligers konden trakteren op een lekker BBQ 

buffet in een gemoedelijke sfeer in de foyer van het buurthuis. Het werd een gezellige avond waar we 

fijn hebben bij gebuurt. 

Traditioneel wordt er op deze avond “De 

vrijwilliger van het jaar” gekozen door alle 

aanwezig. En dit jaar werd met grote 

meerderheid Noud Maas gekozen. 

 

Vrijwilligers van het jaar 

2015 : Gerard Bunthof 

2016 : Martien vd Heuvel 

2017 : Jan Janssen 

2018 : Marietje vd Linden 

2019 : Harry de Groof 

2021 : Noud Maas 

Het bestuur wil graag alle vrijwilligers van ZOD bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en 

hopelijk tot volgend jaar weer! 

Jeu de Boules voor Alleengaanden 
Ondanks de zware onweersbuien van de dagen ervoor konden we zaterdag 21 mei met redelijk weer 

toch onze activiteit door laten gaan. 

Er hadden zich 22 personen aangemeld. Onder hen waren ook personen die nog nooit Jeu de Boules 

gespeeld hadden. Het was een waar genoegen om die te zien spelen. De mooiste anekdote was van 

Harrie, “Nou lig ik er kort bij en nou mag ik niet meer, we gaan het bij de rechtbank voorleggen”. Omdat 

het weer steeds mooier werd werden de jassen en truien uitgedaan 

 

Na de eerste ronde was er een koffiepauze. De teams 

wisselden van baan en tegenspeler. Fanatiek werd 

ook de tweede ronde gespeeld. Na afloop kon men 

een drankje nuttigen en werden de punten geteld. 

De prijsuitreiking vond plaats en intussen was ook de 

snackbar geopend. Dat was erg goed geregeld met de 

eigenaar en tegen de klok van half zes gingen we 

huiswaarts. Wederom een mooie en gezellige middag 

voor de alleengaanden.  

Zijn er personen in Laarbeek die dit ook willen 

ervaren, meld je dan bij Zorg om het Dorp, Gerda van 

den Heuvel of een van onze andere vrijwilligers. 

 



Bloedprikken in het Buurthuis 

Helaas heeft het Elkerliek ziekenhuis, de organisatie die voorheen het bloedprikken in het Buurthuis 

verzorgde, ons laten weten dat zij de priklocatie in Mariahout niet gaan heropenen. Voor bloedafname 

en/of inleveren van materiaal kunt u nu nog enkel terecht volgens afspraak in Helmond, Gemert, Asten 

of Deurne. U kunt de afspraak plannen op https://www.elkerliek.nl/bloedafname 

Helma neemt afscheid van het Buurthuis 

Een jaar geleden heeft Helma van den Brandt, locatie manager Mariahout, aangegeven, dat het einde 

van het seizoen 2021/2022, een mooi moment is om een punt achter haar geweldige carrière te zetten. 

"Heb ik mooi een jaar om alles nog één keer mee te maken en geeft het me tijd om van iedereen 

afscheid te nemen". 

Wat heeft Corona daar een flinke stok voor gestoken! Niet alleen zijn alle evenementen niet 

doorgegaan maar heeft Corona Helma ook nog eens flink te pakken gehad. Het heeft haar beslissing 

echter niet veranderd. 

Het bestuur van ZOD wil Helma van harte bedanken voor de gastvrijheid, flexibiliteit en het meedenken 

bij alle activiteiten die in en rondom het Buurthuis georganiseerd worden. We hopen haar toch nog wel 

eens te zien. 

Verfraaiing Mariastraat 20-22 

Tijdens de informatieavond op 22 juni over de ontwikkelingen bij Mariastraat 20-22 zijn er opmerkingen 

gemaakt over het aangezicht van de locatie. Het onkruid staat er hoog en de dichtgetimmerde ramen en 

deuren geven het geheel een troosteloze aanblik. 

 

De gemeente heeft de opmerkingen ter harte genomen: 

• Het onkruid wordt weggehaald. De gemeentelijke gronden op de hoek bij Mariastraat 20-22 

worden meegenomen in het reguliere onderhoud van het groen. 

• Samen met ZOD worden oude foto’s van Mariahout op de dichtgetimmerde ramen geplaatst. 

Hiermee verwachten we dat de aanblik van de locatie wordt verfraaid. 



 

De afgelopen twee jaar was elkaar ontmoeten niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor verdween er ook 

een hoop gezelligheid in buurten en is het onderlinge contact tussen buurtbewoners én tussen 

buurtorganisaties verwaterd. Hoogste tijd dus om elkaar weer op te zoeken en weer wat reuring in 

buurten te organiseren! In 2022 wil het Oranje Fonds écht een boost geven aan (opnieuw) kennismaken 

in de buurt. Want buurten doen ertoe! We doen dit met de tender “Reuring in de buurt”.  

Geïnteresseerde buurten kunnen hiervoor tussen 1 juni en 15 september een aanvraag indienen. Kijk 

hiervoor en voor de criteria en voorwaarden op : https://www.oranjefonds.nl/geld-

aanvragen/richtlijnen-en-voorwaarden/reuring-de-buurt 

 

Nathalie Ansems 

Inloop op woensdag van 10.00u-11.30u in het Buurthuis 

06-48532893 of nathalie.ansems@levgroep.nl 

Dorpsondersteuner 

(Her)opening horeca zaken 

Informatieschermen Zorg om het Dorp 

Met de opening van AanDagtig en cafetaria ‘t Pleintje op het Oranjeplein en de heropening van De 

Pelgrim hebben we, naast de OranjeBar, eindelijk wat uitbreiding op de horeca activiteiten in ons dorp. 

Fijn dat dat gelukt is! Wij wensen alle ondernemers heel veel succes en we moedigen u aan bij hen eens 

en terrasje te pikken. 

                                                      

Oranjefonds ~ Reuring in de buurt 

Om tot een nog betere informatie voorziening te komen, heeft Zorg om het Dorp tv-schermen geplaatst 

bij het Buurthuis (2x). Ook fysiotherapie Shivofit heeft een scherm waar deze informatie wordt 

uitgezonden. Naast het laatste nieuws op de website, in de Nieuwsflits, Nieuwsbrief en  Facebook, 

wordt iedereen ook op de hoogte gehouden via deze infoschermen. 

Dia's van verenigingen, werkgroepen en niet commerciële initiatieven kunnen gratis worden geplaatst. 

Ook is er tegen betaling ruimte voor een beperkt aantal commerciële adverteerders. De kosten hiervoor 

bedragen €10 per maand, € 25 per kwartaal of € 90 per jaar. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Anton van Strien (a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl ) 

Aanleveren advertenties / cq maatschappelijke informatie : 

- in JPG formaat, 72 dpi en een resolutie van 1920 x 1080 pixels (voorkeur!) 

- in Powerpoint met een verhouding van 16:9 

Let op dat u grote letters gebruikt en er niet te veel opstaat want het moet op grotere afstand te lezen zijn. U kunt 

uw dia versturen naar bovengenoemde. 


