
 

 
 

 

 

 

 

 

Beste inwoner van Maarsbergen, 
 

De Dorpsraad Maarsbergen organiseert een pop-up dorpscafé voor alle inwoners van Maarsbergen. U bent van harte welkom! 

Met elkaar gaan we voor een gezellige avond waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en (nog) beter leren kennen.  
 

Daarom nodigen we ú uit. Op vrijdagavond 1 november, van 20.00 tot 22.30 uur. Op het terrein van  

de oude brandweerkazerne staan hapjes, drankjes en terrasverwarmers klaar om er een feestelijke avond van te maken.  

Een drankje kost €1,50. Betalen gebeurt met bonnen. Als u bonnen over houdt  kunt u deze weer inleveren. Hapjes zijn gratis. 
 

Sta jij graag achter de bar, ben je een goede gastheer/vrouw of een organisatietalent? Vrijwilligers zijn uiteraard welkom!  
Meld je dan vóór 18 oktober aan via communicatie@dorpsraadmaarsbergen.nl. 
 

Tot vrijdag, 1 november! 
 

 

 
 

Het Pop-up dorpscafé wordt mede mogelijk gemaakt door 
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Wat doet de Dorpsraad Maarsbergen? 
 

De Dorpsraad Maarsbergen bestaat sinds 2018 en is 
een vereniging die zich inzet voor sociale cohesie, 

(verkeers)veiligheid en aanzicht van ons dorp.  

 
Als constructieve partner denkt de Dorpsraad mee over 

hoe Maarsbergen nog mooier en beter te maken vanuit 
het perspectief van de leden. In het afgelopen jaar is 

er op bovenstaande thema’s al heel wat bereikt, zoals: 
 

 Bloembakken 
Wat Maarsbergen vroeger opfleurde hebben we in ere 

hersteld: de bloembakken zijn teruggeplaatst en  
gevuld met kleurige bloemen. Ook het onderhoud is 

geregeld. 
 

 Ontmoetingstafel 
Bij het speeltuintje op de Marezhof is een picknicktafel 

geplaatst waar ouders en grootouders elkaar 

comfortabel kunnen ontmoeten terwijl de kinderen 
spelen.  

 
 Aanjagen discussie tankstations 

De belofte van verplaatsing tankstations is nog steeds 
niet ingelost. Tankstations zorgen voor gevaarlijke 

situaties op de weg en stankoverlast. De Dorpsraad 
stelt zich hierin op als luis in de pels en doet er alles 

aan om hiervoor een goede oplossing te vinden. 
 

Werkt u mee aan Maarsbergen? 
 

Word dan lid. Dat kost €10,- per jaar. Als lid bepaalt u 
mede de koers en prioriteiten van de Dorpsraad. 

Opgeven als lid kunt u doen via 

penningmeester@dorpsraadmaarsbergen.nl. U kunt 
zich ook opgeven bij het pop-up dorpscafé. 

 
 

 
 

Op de hoogte blijven? 
 
U kunt ons op verschillende manieren volgen: 

 
dorpsraadmaarsbergen.nl 

Dorpsraad Maarsbergen 
@VerenigingM 

bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl 
 

 

 

Pop-up Dorpscafé 
 Vrijdag 1 november 

 Van 20.00 tot 22.30 uur 
 Terrein oude brandweerkazerne 

 Vrijwilliger? communicatie@dorpsraadmaarsbergen.nl 
 Drankje €1,50  

 Betalen met bonnen 
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