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Van de voorzitter
Beste leden van Zorg om het Dorp Mariahout. De winter is voorbij en de lente begonnen. Het weer is wisselvallig. Soms koud en soms een heerlijk zonnetje. Wel weer om er op uit te gaan. Weer om ontspanning en
afleiding te zoeken in de natuur. Even de coronadruk niet voelen en lekker uitwaaien.
Hoewel we elkaar niet vaak zien of horen wordt er achter de schermen wel doorgewerkt. Dat komt omdat
we mailtjes, appjes en telefoontjes binnen krijgen of omdat u ons rechtstreeks aanspreekt op straat. Er
wordt veel nagedacht over de tijd dat alles opnieuw geopend is en dat het vrijwilligerswerk weer opgepakt
kan worden. Wij denken graag met u mee. In deze nieuwsbrief een aantal kleine items die toch groot blijken
te zijn. Items die u en het bestuur van ZOD bezig houden. We zetten ze voor u op een rijtje.

Collectieve Collectie Mariahout; brief van de ZOD-stuurgroep CCM
Als stuurgroep CCM willen we jullie bijpraten over de a.s. collectieve collecte. Na veel overleg, ook met de
besturen van de andere kernen van Laarbeek, is besloten om de collecte dit jaar wel door te laten gaan. De
spandoeken hangen weer, de enveloppen worden in de week van 29 maart rondgebracht. De organisatie
verloopt vanwege de corona-epidemie echter anders. Voor jullie, de inwoners van Mariahout, zit de belangrijkste verandering in het verzamelen van de enveloppen. Deze worden dit jaar niet opgehaald. We vragen
jullie om de enveloppe met de ingevulde gegevens/inhoud zelf naar een van de twee verzamelpunten te
brengen. Dit kan bij de Jumbo en bij Twee en 20.
Gelukkig hebben we het logoformulier en de eenmalige machtiging van vorig jaar
kunnen gebruiken. Dit was al gedrukt, toen de collecte plotseling vanwege corona
niet door kon gaan.
U kunt ook dit jaar contant geld geven. Maar onze voorkeur gaat uit, indien
mogelijk, naar het gebruik van de eenmalige machtiging. Dit geeft minder contactmomenten, dus minder gezondheidsrisico, voor degenen die alles moeten verwerken.
In de aanbiedingsbrief in de enveloppe kunt u alle details vinden. Omdat de collecte
vorig jaar niet is doorgegaan, hopen we nu op uw gulle gave.
De goede doelen rekenen op u!!
Namens Stuurgroep CCM - T. Lukassen 0499-421606

Vieren en Herdenken in Mariahout
Met alle maatregelen rondom corona en Koningsdag in het vooruitzicht, hebben wij, vrijwilligers van Oranjecommissie ‘Vieren en Herdenken’, nagedacht over een manier om 27 april voor u toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
En...we hebben iets bedacht, maar we willen dat nog verder uitwerken.
Houdt daarom de MooiLaarbeekkrant de komende weken in de gaten,
daarin zullen tipjes van de sluier worden opgelicht!
In overleg met de gemeente zal ook de herdenking 4-5 mei op een zeer
sobere manier, zonder aanwezigen, plaats moeten vinden. Heel
jammer, maar de maatregelen laten niet meer toe. Met de direct
betrokkenen zal contact worden opgenomen.

Koningsdag voor de jeugd?
Ook voor de kinderen dit jaar helaas geen Koningsspelen of leuke activiteiten met Koningsdag. Om er toch
nog een beetje een koninklijke dag van te maken krijgen de leerlingen van de school en de peuterspeelzaal
een mooie kleurplaat. Voor de origineelste, mooiste en meest grappige zijn er leuke prijzen beschikbaar die
op 27 april thuis worden gebracht! Zit uw kind niet in Mariahout op school? Stuur dan even een berichtje
naar k.bouwmans@gmail.com, dan zorgen we dat de kleurplaat wordt thuisbezorgd.
Volgend jaar hopen we natuurlijk weer op een mooie en gezellige manier te kunnen vieren en herdenken.
Vind je het leuk om hier met een actief groepje over mee te denken? Meld je dan aan voor de werkgroep
Koningsdag via Lindsey van Stiphout lindseyvanstiphout@gmail.com of secretariaat@zorgomhetdorp.nl

De toekomst van Mariahout
Een jaar geleden zou de brainstormavond met stellingen over de toekomst van Mariahout plaats hebben
gevonden in het Buurthuis. Helaas heeft dit geen doorgang kunnen vinden; evenmin in het najaar. De reden
is bekend. Nu, een jaar later is vereniging Zorg om het Dorp Mariahout (ZOD) nog steeds niet in de
gelegenheid deze thema-avond alsnog te organiseren om naar uw mening te vragen. Dat geldt ook voor het
organiseren van de jaarlijkse ZOD-ledenvergadering. Beide zullen worden ingepland als de coronaregels dat
weer toelaten. Via deze ZOD-nieuwsflits gaan we door met onze stellingen zodat u alvast kunt brainstormen.

Nogmaals stelling 2: Wonen in Mariahout
Onlangs is vanuit het Centramanagment Laarbeek een werkgroep ontstaan onder de naam Kommekeer.
Deze werkgroep heeft onderzocht welke wensen er zijn voor wonen en ondernemen. Speciaal voor
Mariahout heeft zij hiervoor een enquête opgesteld. Bijna 300 inwoners / huishoudens hebben hierop
gereageerd. Complimenten voor de organisatoren en de deelnemers. Ook goed is te vermelden dat ruim
twintig inwoners hebben aangegeven mee te willen denken over de leefbaarheid in ons dorp.
Wat zijn de meest opvallende punten die uit de enquête voortkwamen? Het belang van de aanwezigheid van
de supermarkt, de noodzaak voor heropening van de horeca, de behoefte aan kleinere woonruimtes het
liefst gecombineerd met een zorgfunctie. Opvallend was de vraag naar appartementen. Een duidelijke
verandering ten opzichte van de ZOD-woonenquête in 2016. U kunt de uitslag van de enquête lezen op
www.kommekeer.nl
Een enquête geeft inzicht maar roept ook vragen op. Daar wil ZOD graag op voortborduren. Vragen over de
specifieke woonwensen van jongeren; starterswoningen met tuintje of (starters)appartementen, huur of
koop. Vragen over levensloopbestendige woningen; laagbouw met tuintje of appartementen, huur of koop.
En wat wil onze middengroep? Doorstromen naar grotere of kleinere wooneenheden? Er kwamen vragen
over de maximale hoogte van een appartementencomplex; met of zonder lift, met of zonder balkon, huur of
koop. Wonen net buiten de kom in een nieuwbouwplan of wonen in voormalige boerderijen in het
buitengebied.
Wonen en ouder worden in Laarbeek
Uit de enquête kwam ook dat men op zoek was naar
wooneenheden met een zorgfunctie. Wat houdt dit in en
wat verwachten we ervan? De gemeente Laarbeek heeft
onlangs, via Teams, hier een informatieve bijeenkomst
over gehouden. Er werden 4 typen woonvormen
besproken te weten Begijnhof, Meer generatiewoningen,
Zonnetij (appartementen met een gezamenlijke ont- Begijnhof (info gemeente Laarbeek; www.laarbeek.nl
moetingsruimte en ‘burenzorg voor elkaar’ functie) en Kleine serie levensloopbestendige, energie neutrale woningen,
gelegen aan een gezamenlijke hof. Beslotenheid, veiligheid,
Mantelzorgwoning. U kunt het teruglezen via betrokkenheid. Licht en ruim van opzet. Aan de achterzijde een
www.laarbeek.nl/wonen. ZOD is benieuwd welke voor- kleine besloten privétuin. Geschikt voor mensen uit alle
keur u heeft voor nu en de toekomst in Mariahout. Zij laat leeftijdscategorieën. Gezonde mix van verschillende leeftijdscategorieën. Contact van buren onderling en burenhulp zijn
zich graag door u informeren.
niet verplicht, maar vanzelfsprekender.

Van het ZOD-bestuur
Het bestuur en de vrijwilligers van Zorg om het Dorp zijn deze coronatijd toch actief gebleven achter de
schermen. Enkele voorbeelden waar zij zich mee bezig hielden zijn:
1 Maken van een moderne website waar ook de advertentiedia’s van de infoschermen aan gekoppeld zijn.
Graag biedt het bestuur ondernemers de mogelijkheid aan om te adverteren. Informatie kunt u inwinnen bij
a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl Dat geldt ook voor de verenigingen als deze weer van start gaan en hun
agenda met de dorpsgenoten willen delen. Voor deze laatste groep is dat natuurlijk gratis.
2 Oranjecommissie Vieren en Herdenken, stuurgroep Collectieve Collecte Mariahout, werkroep Duofiets zijn,
zoals u kunt lezen, momenteel actief.
3 Werkgroep Natuur en Recreatie is bezig het grote project ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout’ in gang te zetten. Naast controle van de bestaande routes en mogelijke verbetering ervan zullen ook
een aantal routes aangepast en /of toegevoegd worden. Er komt een nieuwe historische wandelroute door
het dorp welk door mobiele en minder mobiele mensen gelopen kan worden. Hier zal ook de ZOD-fotoarchiefgroep (voor beeldmateriaal en achtergrond informatie) en ZOD-werkgroep ‘Aantrekkelijk Mariahout’
voor gevraagd worden om mee te denken. Bij de parkeerplaats naast het Buurthuis zal een wandelroutebord
geplaatst worden. Wandelaars kunnen hier starten, rusten en een kopje koffie drinken in de Huiskamer!
De coördinatoren van ZOD-werkgroep Natuur en Recreatie zijn in gesprek met de gemeente Laarbeek over
optimalisering van zandpaden voor wandelaars en fietsers.
De werkgroep voor onderhoud van de wandelroutes gaat natuurlijk weer aan de slag zodat iedereen met
gemak kan lopen door de natuur van Mariahout.
4 De sneeuwruimploeg is deze winter weer actief
geweest. Met dank aan Gerard Bunthof, Albert
Biemans, Broer van Dijk en Ties van Dijk. Deze laatste 2
heren gaan stoppen met de werkzaamheden. Het ZODbestuur wil hen hiervoor hartelijk bedanken.
Buurtvereniging D’n Hoge Suute heeft aangegeven het
sneeuwruimen bij de seniorenwoningen in de Ahorn
voor haar rekening te nemen. Aan buurtvereniging De
Kempens zal worden gevraagd of deze ook 2 opvolgers
kan leveren voor De Nieuwe Erven. U kunt zich opgeven bij dekempkens@hotmail.com of via Zorg om
het Dorp via secretariaat@zorgomhetdorp.nl
5 De welkomstpakketten worden uitgebreid. Ondernemers die zich kenbaar willen maken bij de nieuwe
inwoners van Mariahout kunnen dat doen met kleine reclame-attenties en aanbiedingen. Wilt u hier ook
gebruik van maken dan kunt u contact opnemen met a.bardoel@zorgomhetdorp.nl . ZOD wil ‘Lokaal
Ondernemerschap’ stimuleren.
6 De alleengaanden/alleenstaanden-werkgroep denkt achter de schermen na over een mogelijk programma.
Heeft u tips of wilt u meedenken neem dan contact op via Gerda van den Heuvel. gerdinia@hotmail.com
7 Er zijn vrijwilligers uit jonge gezinnen die actief meehelpen aan de leefbaarheid in Mariahout. Naast
enthousiaste vrijwilligers in o.a. het Mariahouts verenigingsleven is ZOD ook heel trots op de jonge ouders
die spontaan speurtochten voor gezinnen hebben uitgezet. Hier is veel gebruik van gemaakt in deze coronatijd. Complimenten! Het bestuur van ZOD is graag op de hoogte van ideeën en wensen van genoemde doelgroep. Men kan deze altijd doorspelen aan contactpersoon natascha_vermeulen@hotmail.com of aan
voorzitter r.lindeman@zorgomhetdorp.nl .
Het zou nog beter zijn als twee actief meedenkende ouders zich aan willen sluiten bij het bestuur van ZOD,
tevens Dorpsraad Mariahout. Alle belangen en ideeën van deze doelgroep kunnen dan besproken, uitgewerkt en waar nodig doorgespeeld worden aan de gemeente. Burgemeester en wethouders staan open
voor goede suggesties en initiatieven vanuit de gemeenschap. Trek de ‘stoute schoenen’ aan en sluit je aan
bij ons ZOD-bestuur. Er wordt 1x per maand op maandagavond vergaderd in het Buurthuis.

8 De trimbaan wordt maandelijks gecontroleerd op veiligheid. U kunt ook bijdragen aan het up-to-date
houden van deze prachtige natuur-recreatieplek door afval en plastic zakjes met hondendrollen in de
prullenbakken te deponeren. Uw afval zelf weer mee naar huis nemen is natuurlijk nog beter.
9 Contactpersoon Verkeersveiligheid en het secretariaat onderhouden contacten met de gemeente. Heeft u
tips, suggesties of kent u situaties die de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden geeft dit dan door aan onze
contactpersonen via verkeersveiligheidmariahout@hotmail.com of secretariaat@zorgomhetdorp.nl
10 Er wordt door diverse ZOD-werkgroepen meegedacht over de invulling van de ‘Huiskamer van het
Buurthuis’. Wilt u ook meedenken geef dit dan door aan buurthuis@dorpshuizenlaarbeek.nl of
dorpsondersteuner nathalie.ansems@levgroep.nl tel: 0648532893
11 De roekenploeg gaat weer van start met klapperen en laseren. Zij wil met man en macht proberen deze
vogels uit het groene hart van Mariahout te verdrijven. Zij doen dit door nestelgedrag te beïnvloeden en ze
te laten vertrekken naar elders. Dit alles om overlast tegen te gaan. Er is hier vergunning voor verleend.
12 Het dorpsondersteuningsteam werkt op de achtergrond door. Er wordt individueel hulp verleend en
meegedacht over het Sociaal Domein.
13 Het bestuur onderhoudt contacten met mede dorpsraden en de gemeente Laarbeek. Het streeft een
goede communicatie na zodat men op de hoogte is wat leeft en men elkaar hierdoor kan versterken.

Samen op de elektrische duofiets - Fietstocht
Sinds oktober 2020 staat de duofiets klaar om gebruikt te
worden. Nu het weer warmer wordt krijgen we allen zin
om er op uit te gaan. Zo ook de familie Segboer (zie foto).
Dus maak gebruik van deze fiets. Heeft u geen partner om
mee te fietsen dan is er mogelijk een maatje beschikbaar.
Info bij dorpsondersteuner nathalie.ansems@levgroep.nl
Wilt u zelf fietsmaatje worden dan kunt u zich ook bij haar
aanmelden. De duofiets kan gereserveerd worden bij
Harold Vereijken Gereedschappen/Verhuur, tel 422126.
Vanaf nu kan iedereen deze elektrische fiets, voorzien van
een (corona)spatscherm, voor € 5,= per dagdeel huren.
Laarbeek Actief bestaat 5 jaar. Zorg om het Dorp feliciteert deze actieve werkroep van de LEV. Ter ere van
dit eerste lustrum organiseert ‘Uniek Sporten’ op 4 mei voor 55 + een duo-fietstocht van 10 tot 12 km. Deze
tocht start in de muziektuin en langs de route komt u kraampjes met koffie en cake tegen. Opgeven kan tot
19 april via www.laarbeekactief.nl/duo-fietstocht-unieke-sporters/. Voor senioren/volwassenen die zelf
met de fiets komen is dit mogelijk via: https://www.laarbeekactief.nl/fietstocht-volwassenen-ouderen/ .
De beide fietstochten vinden plaats van 12.30 uur tot 14.30 uur; start vanuit Beek en Donk. Kosten € 2,50
Laarbeek Actief is ook weer gestart met activiteiten in de beweegtuin op het Oranjeplein; ‘s woensdags
van 10.00-11.00 uur. U bent van harte welkom; deelname is gratis.

Berichten van de Locatieraad Mariahout; Parochie
De paasvieringen 2021 vinden plaats op:
-2 april
Goede Vrijdag
KRUISWEG
-4 april
1e Paasdag
EUCHARISTIEVIERING

15.00 uur
11.00 uur

verzorgd door lectoren

Vanaf 1 mei 2021 zijn de vieringen in Mariahout weer terug op zaterdagavond om 18.30 uur.
In verband met de corona besmetting gaat de speciale Mariaviering bij de Lourdesgrot op 1 mei niet door.
Op zaterdag 1 mei is er wel een viering in de kerk om 18.30 uur.
Indien mogelijk verschuift de Mariaviering bij de grot naar de laatste zaterdag van de meimaand. Dit wordt
o.a. kenbaar gemaakt via de MooiLaarbeekkrant.

Bericht van de dorpsondersteuner (LEV)
De huiskamer van Mariahout
Er wordt al veel gesproken over de Huiskamer van Mariahout. Graag willen we jullie, Mariahoutenaren, betrekken bij
deze ontwikkelingen.
Het Buurthuis, de LEV-groep en Bibliotheek De Lage Beemden hebben opdracht gekregen de Ontmoetingsruimte van
het Buurthuis nog meer een Huiskamer te maken als welke het nu al is.
Deze clubs zijn bij elkaar gebracht omdat ze elkaar aanvullen. De Bibliotheek wil graag ‘informeren’, de LEV groep wil
vooral het Welzijn vergroten door te ‘verbinden’ en het Buurthuis is goed in het ‘faciliteren’.
Dit klinkt allemaal erg als een ‘ver van mijn bed show’. Waar het op neer komt is dat het Buurthuis meer een centraal
punt in het dorp moet gaan worden waar iedereen graag wil komen, je je thuis voelt, niets hoeft, veel mag en alles
bespreekbaar is.
De vraag is hoe gaan we dit doen en wie wil hier in meedenken. We zijn op zoek naar:
Programmeurs: die weten wat er in het dorp leeft en wie er een plekje nodig heeft in het Buurthuis
Creatievelingen: hoe gaan we alle ideeën praktisch inpassen in de Ontmoetingsruimte
Promotors: mensen die weten hoe anderen te bereiken via social media, pers etc.
Coördinator: iemand die alle partijen binnen boord kan houden en er een samenhangend geheel van kan maken.
Denk je hier je bijdrage aan te kunnen, maar vooral ook willen, leveren mail dan naar Nathalie.ansems@levgroep.nl
of bel 06-48532893

Aandacht voor project ‘First Mates Laarbeek!’
In First Mates ontmoeten inwoners van Laarbeek elkaar voor het eerst in een virtueel restaurant. In dit
speciale restaurant is iedereen op zoek naar nieuwe vriendschappelijke contacten, een maatje. Zeker leuk
om deze avond een andere inwoner van Laarbeek te ontmoeten, maar wellicht houd je er een nieuw
blijvend contact aan over. In tijden van corona, maar ook voor daarna. Meer info via LEV Laarbeek
organiseert; First Mates! (mooilaarbeek.nl)
Neem voor vragen even contact op met LEV-Laarbeek via 0492-328800 of firstmates@levgroep.nl

Wanneer gaat het Buurtrestaurant weer open? En in welke vorm?
Niemand kan voorspellen wanneer het Eetpunt in Mariahout weer open gaat i.v.m. corona. Wel kunnen we
nadenken met inwoners van Mariahout hoe zij dit in de toekomst graag ingevuld willen zien. Daarom de
vraag aan huidige en toekomstige gasten waar zij de voorkeur aan geven en welke ideeën ze nog meer
hebben. Willen we ’s middags eten of ’s avonds? Willen we misschien een andere formule? Wel/geen
eetpakketten, samen koken of … . Wie wil de gasten begeleiden? Als u een van de toekomstige
gastvrouwen/heren wilt zijn, denk dan met ons mee en meld u aan via Nathalie.ansems@levgroep.nl of via
buurthuis@dorpshuizenlaarbeek.nl. U kunt natuurlijk ook de bestuursleden van ZOD, het dorpsondersteuningsteam of de huidige de gastvrouwen hierover aanspreken, dan komt de info op de juiste plek.

De buurtbus rijdt weer!
Met ingang van 29 maart is de buurtbus weer van start
gegaan. Maandenlang is Mariahout verstoken gebleven
van openbaar vervoer. Helmond, Nuenen en natuurlijke
de vier kernen van Laarbeek waren voor een aantal
inwoners daardoor moeilijk te bereiken.
Informatie over de dienstregeling kunt u inwinnen via
www.buurtbuslaarbeek.nl
Indien u zich wilt opgeven als vrijwillige chauffeur dan
kunt u informatie hierover opvragen via e-mail
info@buurtbuslaarbeek.nl

