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Verslag informatie avond wonen Mariastraat 18-22 

 

Nieuwsflits november 2022 

Jaargang 8  nr.7 

 

Op woensdag 12 oktober organiseerde Zorg om het Dorp samen met de gemeente en Kommekeer een 

bijeenkomst in het Buurthuis om informatie te geven over de plannen voor Mariastraat 18-20-22. 

Wethouder Ron van den Berkenmortel liet een tekening zien van de welk gedeelte van de het perceel 

bebouwd mag worden.  

Daarna deelde Wilbert Kuijpers van Kommekeer de resultaten van de enquête die was uitgestuurd naar 

de mariahoutse bevolking. 

De notulen van deze avond zijn bij de mailing bijgevoegd. 

Met de stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie én de dure decembermaand in het 

vizier, is het voor steeds meer mensen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig zijn er 

allerlei regelingen en voorzieningen die je kunnen helpen als je moeilijk rond kunt komen. Tijdens de 

inloopmarkt ‘Kun jij nog rondkomen’ kun je op je gemak rondkijken en informatie krijgen als je moeite 

hebt om rond te komen.  

 

Voor wie?  

De inloopmarkt is voor iedereen! Misschien kun je zelf niet goed rondkomen, maar ook als je iemand 

kent die krap bij kas zit is deze inloopmarkt interessant! Loop dus gerust even binnen!  

 

Wat is er te doen?  

Tijdens de inloopmarkt zijn er allerlei instanties aanwezig die je kunnen helpen als je moeilijk rond kunt 

komen. Denk aan de SuperSociaal, de Kledingbank, de Kerk, de bibliotheek en Stichting Leergeld. Ook 

zijn medewerkers van de gemeente Laarbeek en LEV Laarbeek aanwezig. Daarnaast is Duurzaam Wonen 

Laarbeek aanwezig vanwege de stijgende energieprijzen. Welke stappen kun je zetten om je 

energierekening te verlagen? Kortom, er is veel te zien en te horen op 16 november! 

Ontmoetingscentrum Beek en Donk tussen 19.00-21.00 uur. 

 

Informatie 

Heb je vragen over de inloopmarkt, neem dan gerust contact op met Nathalie Ansems, e-mail 

nathalie.ansems@levgroep.nl, telefoon 06 48 53 28 93. Ben je nu al benieuwd naar regelingen die er zijn 

voor als je moeilijk rond kunt komen? Kijk dan op www.laarbeek.nl/rondkomen of kijk in het 

bewaarboekje ‘Kun je rondkomen?’. 

Inloopmarkt “Kun jij nog rondkomen?” 

 

9 november 19:00u & 20:30u Buurthuis : werkgroep avond 1 

13 november 14:00u Buurthuis : Sinterklaas intocht 

16 november 19:00u Ontmoetingscentrum B&D : inloopmarkt Kun jij nog rondkomen?” 

19 november 17:00u Buurthuis : alleengaanden diner 

23 november 19:00u & 20:30u Buurthuis : werkgroep avond 2 

28 november 20:00u Buurthuis : kick-off Theatergroep Mariahout 

7 december 19:00u & 20:30u Buurthuis : werkgroep avond 3 

16 april verrassingsworkshops Laarbeekse vrijwilligers 



Sinds een aantal weken wonen er vluchtelingen uit de Oekraïne in de pastorie. De LEV groep heeft met 

hulp vanuit ons eigen dorp de pastorie leefbaar weten te maken. De mensen die er nu wonen hebben 

het goed naar de zin. De tuin van de pastorie ligt er door hun inspanningen keurig bij en het jongetje dat 

er woont, heeft zijn eerste voetbaltraining al achter de rug. 

Er zijn al veel spullen gedoneerd maar men is nog op zoek naar onderstaande zaken: 

- Fietstassen, fietspomp en een banden reparatie set 

- Hoge koelkast met vriesvak 

Kunt u iets hiervan missen, dan kunt u contact op nemen met Marieke van Eijk van de LEV Laarbeek op 

telefoonnummer  06  81531593. Dat mag ook via de WhatsApp. 

 

Mocht u vragen of zorgen hebben, dan kunt u terecht bij de gemeente Laarbeek via: 

Website : https://www.laarbeek.nl/informatie-over-oekra-ne 

U kunt een mail  sturen naar oekraine@laarbeek.nl of bel naar 06  28857735 (Gerrit van Zanten). 

De nieuwe bewoners van de pastorie 

 

ZoD werkgroep avonden 

 De diverse werkgroepen die Zorg om het Dorp rijk is, hebben een zeer belangrijke rol in het 

bestaansrecht van onze vereniging. In april 2022 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Om die 

reden nemen we alles binnen de vereniging uitvoerig onder de loep. Op deze manier willen wij ons klaar 

maken voor de toekomst met Zorg om het Dorp.  

Er zijn drie avonden georganiseerd waarin in het bestuur in gesprek zal gaan met de werkgroepen. 

Hierin zullen de verwachtingen die er zijn met elkaar structureren en waar nodig te verbeteren. Wat is 

bijvoorbeeld het doel van de werkgroep? Op welke manier hebben we contact tussen de werkgroep en 

het bestuur? Hoe versterken we elkaar? Welke ideeën heb jij nog voor jouw werkgroep of een andere?  

Zomaar enkele vragen die we graag beantwoord willen zien. 

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief heeft de eerste avond al plaatsgevonden. De vrijwilligers waren 

vol energie en hadden goede tips voor het bestuur. Het bestuur kijkt uit naar de volgende twee 

avonden. 

CPO D’n Hoge Suute 
Betaalbare woningen voor starters zijn schaars momenteel en daar lopen ook de starters uit Laarbeek 

tegenaan. Met deze reden is dit CPO-project opgericht. Sinds september 2021 zijn zij in gesprek met de 

Gemeente Laarbeek om de mogelijkheden te bespreken voor het aankopen van grond in het 

gelijknamige nieuwbouwproject. Bij dit CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zal de 

vereniging het initiatief voor planontwikkeling overnemen van de Gemeente Laarbeek. 

 

De bouwkavels liggen in het bestemmingsplan D'n Hoge Suute, ten oosten van De Bikkel in Mariahout. 

De beschikbare kavels bieden plaats voor grondgebonden woningen in het segment goedkope koop (tot 

€255.000,- v.o.n.) en grondgebonden woningen in het segment middel dure koop (tot €355.000,-).  

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de CPO-vereniging via cpo_hogesuute@hotmail.com. 

Dorpsagenda Mariahout op Instagram 
Lindsey van Stiphout heeft een “Dorpsagenda Mariahout” account  

aangemaakt op Instagram. Elke vereniging, vriendengroep, of wie er ook 

iets organiseert, kan daar een aankondiging plaatsen.  “Volg” en “bericht”!  

 



Grandioze kick off van Theatergroep Mariahout 

 

Verrassingsworkshop Laarbeekse vrijwilligers 

De ouders van Fee wilden graag in het buitengebied wonen. Weg uit de randstad om te genieten van de 

rust van een klein Brabants dorpje. Dochter Fee integreert snel en wordt eindredacteur van het 

buurtblaadje, want ooit gaat ze terug naar Den Haag om beroemd journalist te worden. Ze schrijft gretig 

over alles in het dorp en met succes. "Zo herkenbaar" - "Fantastisch!", gonst het al snel in de straten. Op 

het moment dat haar buurjongen Matthijs niet komt opdagen op school gaat Fee op onderzoek uit en 

stuit op 'breaking news': Op de boerderij van de ouders van Matthijs zit een wietplantage! Vanaf dat 

moment raakt Fee verwikkeld in een tweestrijd en moet ze kiezen tussen journalistieke vrijheid of haar 

vriendschap met Matthijs.  

Deze spannende samenvatting luidt de start in van het repetitieproces van een spiksplinternieuwe 

voorstelling. En dat al voor de 50e keer in het bestaan van Theatergroep Mariahout! Al sinds 1973 

worden in het openluchttheater van Mariahout uitvoeringen vertoond van hoge kwaliteit. Wie herinnert 

zich niet de uitvoeringen 'Jungle Book', 'De klokkenluider van de Notre Dame' of 'De zwarte Ruiter'! In 

de loop der jaren hebben in totaal honderden spelers al vele duizenden bezoekers mogen vermaken. 

Komend jaar wil de Theatergroep dan ook niet ongemerkt aan jullie voorbij laten gaan. 2023 zal de 

geschiedenisboeken ingaan als het jaar dat wordt gevierd met een grootse voorstelling waarbij alles uit 

de kast getrokken zal worden. Het streven is om een grote cast te verzamelen van zo'n 100 deelnemers 

om vorm te geven aan spel, zang en spektakel. De Kick-off die de start van dit proces zal inluiden vindt 

plaats op maandag 28 november om 20.00 uur in het buurthuis van Mariahout. Iedereen die 

geïnteresseerd is in deze Kick-off, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Binnen elke vereniging, stichting of comité zijn vele vrijwilligers actief. De gemeente en de LEV wil deze 

vrijwilligers bedanken. Voorheen deden ze dat met de vrijwilligers compliment. Maar nu wordt het 

anders aangepakt. 

Elke vrijwilliger die door een vereniging, stichting of comité wordt opgegeven, wordt begin december 

een attentie uitgedeeld. Voor alle vrijwilligers van een Zorg om het Dorp werkgroep ligt deze attentie 

klaar in de huiskamer van het Buurthuis op woensdag 7 december tussen 10:00 en 11:30u Daarnaast 

kunnen deze vrijwilligers op zondag 16 april 2023 een verrassingsworkshop volgen. Er worden meerdere 

workshops op verschillende plekken in Laarbeek georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen en 

interesses. Deelnemers kunnen beperkt een voorkeur aangeven. In het nieuwe jaar volgt meer 

informatie. 

Gewoon als toeschouwer of wellicht om 

iets bij te dragen. Om in de toekomst 

namelijk nog steeds voorstellingen te 

kunnen blijven maken is de bijdrage van 

enthousiaste vrijwilligers van groot belang. 

Dus voor iedereen deze oproep: Wil je 

acteren, zingen, kleding naaien, decor 

bouwen, techniek aansluiten, grime 

aanbrengen of gewoon uit interesse komen 

kijken dan ben je van harte welkom. Jong 

of oud, man of vrouw wij zijn op zoek naar 

jou! 

Mocht je wel iets willen bijdragen maar kun je niet aanwezig zijn stuur dan een mail 

naar: secretariaat@theatergroepmariahout.nl  

 



 

Alleengaanden Diner 

 Op zaterdag 19 november is er een gezamenlijk diner in het Buurthuis met de Alleengaanden groep. De 

zaal gaat open om 17.00u. De eigen bijdrage is €15.00 Levert u de tegoedbon van Zorg om het Dorp in 

dan eet u mee voor slechts €7.50.  

DOT Mariahout bezoekt Energiehuis in Helmond 
Op 9 november zijn we met 9 mensen van het 

Dorpsondersteuningsteam, actief voor de LEV en Zorg om het 

Dorp Mariahout,  op bezoek geweest bij het Energiehuis aan de 

Torenstraat 3-6 in Helmond. Sinds 4 jaar is het Energiehuis actief 

en 2 jaar geleden hebben zich 8 omliggende gemeenten, 

waaronder Laarbeek, zich hierbij aangesloten. Over alle mogelijke 

soorten van energiebesparingen kan men zich hier laten 

voorlichten.  

 

Afsluiting Erpse brug 

De verkeerswerkgroep van Zorg om het Dorp Mariahout ontvangt met enige 

regelmaat meldingen van problemen in de openbare ruimte, zoals b.v.  een 

kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, of gaten in het wegdek. Deze meldingen 

kunnen heel eenvoudig doorgegeven via de BuitenBeter-app. Download in 

Apple-store of Playstore. 

Maak een foto, deel de locatie, en omschrijft het probleem, en de melding gaat 

direct naar de gemeente! 

Meer informatie kunt u vinden op : https://www.beheervisie.nl/buitenbeter-

app/ 

Problemen in de openbare ruimte? 

In verband met werkzaamheden aan de Erpse brug over de Zuid-Willemsvaart, ook wel de brug bij 

Keldonk genoemd, zal de brug  binnenkort niet beschikbaar zijn voor al het landverkeer en is er een 

omleidingsroute ingesteld. Ook voor fietsers en voetgangers. 

 

Het betreft de volgende periode: 

21 november 7:00 uur – 25 november 2022 18:00 uur 

 

Mogelijk kunnen de werkzaamheden door weersomstandigheden niet 

doorgaan, er zal dan een andere uitvoeringsperiode gepland worden. 

 

En dan gaat het niet alleen over wat wenselijk is bij nieuw- of verbouw, maar ook over welke 

besparingen mogelijk zijn in het alledaagse energiegebruik, van verlichting tot spouwmuurisolatie, 

airco’s en isolatieglas. Wat zeker in deze tijd van hoge energiekosten geen overbodige luxe is. Wat onze 

gemeente betreft kan men zich laten adviseren door de mensen van Duurzaam Wonen 

Laarbeek. www.duurzaamwonenlaarbeek.nl  Zij komen aan huis en bekijken de actuele situatie en 

geven aan de hand daarvan een passend advies, waarbij geen commerciële belangen spelen. Dit laatste 

is ook niet het geval in het Energiehuis. Al met al een interessant bezoek, waar we de nodige informatie 

hebben opgedaan. 

 


