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Nieuwe datum Informatie avond “Wonen in Mariahout” 
De gemeenteraad wil doorpakken met de plannen rondom Mariastraat 20-22 en daarom staat dit 

onderwerp begin juni op de raadsagenda. De besluiten die daar genomen worden zijn belangrijk voor de 

informatie verstrekking naar ons dorp. Daarom hebben we, samen met de gemeente, besloten om de 

informatie avond niet te houden op 16 mei maar uit te stellen tot na deze raadsvergadering.  

Die avond zal ook Cedrus Vastgoed B.V. aanwezig zijn om de plannen met “de Pelgrim” met u delen. Wij 

nodigen u van harte uit op  woensdag 22 juni om 19.30u in het Buurthuis. 

U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker(s). 

Informatie avond Kerkenvisie Laarbeek 2022 

 Zoals in de ZOD nieuwsflits van april is vermeld, werken het bestuur van Parochie Zalige pater 

Eustachius en de gemeente Laarbeek samen aan een toekomstvisie voor de kerken in Laarbeek 2022. Zij 

vinden communicatie met inwoners, gebruikers en belangengroepen een belangrijke factor bij het 

opstellen van deze Kerkenvisie. Er is nu een datum gekozen voor de bewonersavond in Mariahout. 

Wij nodigen u van harte uit op  dinsdag 14 juni om 20.00u in het Buurthuis. 

U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker(s).  

Op 27 april, tijdens Koningsdag, is het ZOD-wandelroutenetwerk 

Mariahout onthuld. Een netwerk met maar liefst 16 

wandelroutes. Nieuw zijn Rondje Bosboerderij in de Boerdonkse 

Kampen en de historische route Mariahout Pioniersdorp door de 

bebouwde kom van Mariahout. Verder zijn alle bestaande 

wandelroutes geoptimaliseerd en waar nodig omgeleid. Een hele 

grote klus van 2 jaar arbeid door een groot aantal vrijwilligers 

wordt hierbij afgesloten. Met dank aan de ZOD-werkgroep 

Natuur en Recreatie bestaande uit Jos en Lilian van Vijfeijken, 

John Heesakkers, Laurens van Deursen, Lambert Sanders, Gerard 

Bunthof, Peter Bekkers, Erik Barten, Mike Verhaart, Jos Minten, 

Gerrie van den Broek en Erik en Ria Lindeman. 

 

Dinsdag 14 juni 20.00u. Buurthuis : Informatie avond “Kerkenvisie Laarbeek 2022” 

Woensdag 22 juni 19.30u. Buurthuis : Informatie avond “Wonen in Mariastraat” 

Maandag 27 juni Buurthuis : Zorg om het Dorp Vrijwilligersavond met o.a. verkiezing vrijwilliger van 

het jaar. Nadere informatie volgt. 

Onthulling ZOD-wandelroute netwerk Mariahout 

 

U kunt de aangepaste routekaarten downloaden op de website van Zorg om het Dorp. 

www.zorgomhetdorp.nl . Met dank aan de sponsoren Rabobank Helmond PeelNoord, Stichting Steun 

Welzijnszorg en Ondernemersfonds Laarbeek. De opening was een onderdeel van de viering van 

Laarbeek 25 en daarvoor mocht de ZOD-werkgroep ‘Vieren en Herdenken’  een mooie subsidie 

ontvangen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Koningsdag op het Oranjeplein 

Het hijsen van de (Franse..?) vlag en het spelen van het Wilhelmus door harmonie Sint-Caecilia leidde een 

heerlijke en zonnige middag op het plein in. De hele middag was het gezellig druk en werd er volop 

genoten. 

 Dankzij het 25-jarig bestaan van de gemeente Laarbeek was het mogelijk iedereen een heerlijk 

kopje koffie met een gebakje aan te bieden en kregen de kinderen een leuk cadeautje voor hun 

ingeleverde kleurplaat. 

 Kinderen speelden met veel toewijding spellen, toonden hun kunsten op de springkussens, reden 

een mooie ronde met de huifkar en genoten van een heerlijk ijsje. 

 Onder de bezielende leiding van Toos – al 25 jaar Pannenkoekenkoningin – Corsten werden zo’n 

200 pannenkoeken gebakken en gegeten. 

 Fanatieke potjes Jeu de boules door jong en oud 

 Op het terras was het goed toeven met een koel drankje 

Al met al een heerlijke middag met dank aan de werkgroep Koningsdag Zorg om het Dorp, bestaande 

uit Jos Biemans, Lindsey van Stiphout, Stefanie Groenveld, en Katelijn Lukassen, de gemeente 

Laarbeek en de vele aanwezigen; tot volgend jaar! 

Koninklijke onderscheiding Willemien Biemans - Migchels 
Op dinsdag 26 april werd Willemien Biemans-Migchels verrast met een ‘lintje’. Ze werd benoemd tot Lid 

in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar vrijwillige inzet voor onder meer de Zonnebloem, de Maag-

lever-darm stichting, de kerststal werkgroep Mariahout, de Roefeldag, en zorglocatie Franciscushof. 

Willemien, van harte gefeliciteerd! 

 

Startsein Historische wandelroute Mariahout Pioniersdorp 

 Op Koningsdag werd het startsein gegeven aan de historische route. Na plaatsing van 18 bordjes in de 

bebouwde kom van Mariahout, met 18 QR-codes kunt u 70 historische verhalen lezen over Mariahout. 

Deze leidt u naar de bedoelde digitale pagina met informatielinks. Hier is door werkgroep Mariahout 

Pioniersdorp, bestaande uit Marieke Hulsen, Henriëtte en Jacques Lukassen, Jan Jansen, Maria Eeuwes 

en Ria Lindeman een jaar lang heel hard aan gewerkt. Dankzij veel verhalen en foto’s van de inwoners, 

beeldmateriaal uit het fotoarchief Mariahout en foto’s van de Heemkundekring ’t Hof van Liessent is dit 

tot stand gekomen.  

Koningsdag in het Groene Hart werd een gemoedelijke bijeenkomst dankzij de vele in historische 

kleding gehulde deelnemers. Heel veel ZOD-werkgroepen, verenigingen en stichtingen hebben acte-de-

présence gehouden. Dat maakte het tot een kleurrijk  evenement. Een speciaal woord van dank aan de 

horeca die alle gasten voorzag van koffie/thee/ranja met peperkoek. In de bijlage ontvangt u de flyer 

van de historische route met daaronder alle deelnemende partijen. 


