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De bijzondere dagen als Koningsdag, 4 en 5 mei zijn in relatieve stilte voorbij gegaan. Een enkel 
bescheiden initiatief heeft gelukkig nog wel plaats gevonden zij het met in achtneming van de corona-
regelgeving. Dat geldt ook voor de Collectieve Collecteweek Mariahout. Deze maand is een uitgebreid 
conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ naar mogelijke subsidie-
verstrekkers gestuurd. U leest in deze Nieuwsflits meer details over bovenstaande. Op 28 en 29 mei vindt 
NLdoet plaats. Meerdere groepen vrijwilligers in Mariahout zullen actief zijn. Voor Zorg om het Dorp zijn 
dat de vrijwilligers van de Trimbaan op zaterdag en van Natuur en Recreatie op vrijdag. Allen veel succes 
toegewenst. Tot slot vragen wij u na te denken over stelling 3: Buitengebied van Mariahout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsflits  
mei 2021 Jaargang 

7  nr. 4  

Van de voorzitter  

ZOD-Oranjecommissie ‘Vieren en Herdenken’ 
 

De collecteweek is voorbij. Een collecte, die heel anders is verlopen dan in 

andere jaren. Aan jullie, inwoners, werd gevraagd om zelf de enveloppen naar 

een van de twee bussen te brengen. Deze werden elke dag met twee personen 

opgehaald en verwerkt. De gegevens zijn ingevoerd. Een dezer dagen worden de 

machtigingen verwerkt.                                                                                              

Van de ongeveer 765 rondgebrachte enveloppen zijn er maar 220 terug-

gekomen. Het gemiddelde van deze donaties lag wel hoog. Zo komen we toch 

uit op een redelijk bedrag : ongeveer 4600 euro.  (Hierin zit ook de 150 euro die 

we vorig jaar gekregen hebben van de prijswinnaars van de dorpsquiz). Dit is 

ongeveer 60 %  van het bedrag dat we in 2019 hebben opgehaald. Wij 

bedanken de goede gevers voor hun royale bijdrage. 

Namens Stuurgroep CCM, Tonnie Lukassen 

Collectieve Collecteweek Mariahout bedankt gulle gevers 

 

Onlangs hebben het Oranjecomité, werkgroepen Koningsdag-jeugd en 
Bevrijding de handen ineen geslagen. Zij noemen zich vanaf nu ZOD-
Oranjecommissie Vieren en Herdenken. Afgevaardigden van het 
Oranjecomité (Ger Aarts en Katelijn Lukassen) en contactpersoon 
Lindsey van Stiphout van werkgroep Koningsdag-jeugd hebben op 27 
april de winnaars van de kleurwedstrijd gefeliciteerd als ook de dorps-
genoten die op het oranjefoldertje drie dezelfde kroontjes hadden 
staan. Heerlijke zomerkoninkjes werden hen toebedeeld. De rond-
delers van de huis-aan-huis folders werden hier ook mee verrast. Deze 
groep dorpsbewoners brengt al heeeeeeeeeel lang folders rond voor 
parochie en ZOD. Op 4 mei werd in kleine setting de taptoe geblazen 
en een gedicht voorgelezen bij de Engelse graven. In Mariahout 
worden jaarlijks de 2 oorlogsslachtoffers David Stride en Jack Crompton 
herdacht tijdens de dodenherdenking. Henriëtte en Jacques Lukassen 
hebben jarenlang de correspondentie met de nabestaanden gevoerd. 
Hartelijk dank hiervoor. Katelijn Lukassen-Bouwmans heeft dit nu van 
hen overgenomen. 

 

 

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helaas maakt de horeca in Mariahout geen fijne tijd door. Gelukkig gaan de terrassen steeds meer open, 
behalve in het gebied rond het kerkplein. Zorg om het Dorp hoopt dat hier z.s.m. verandering in gaat 
komen. Waar kunnen we wel op het terras gaan zitten in Mariahout? Natuurlijk afhankelijk van de 
corona-regelgeving en … het mooie weer.    

- Bij het Buurthuis op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag. Niet op Hemelvaartsdag.  
 

- Bij de Oranjebar op vrijdag, zaterdag en zondag én op Hemelvaartsdag.  
 

- Bij ‘In de Hei’ Schaapsdijk 6, dagelijks tot 17.00 uur, behalve op donderdag. Hemelvaartsdag wel open. 
De Pelgrim, de Wok en Bo & Zo zijn tot nader orde gesloten! 

 

 

Koninklijke onderscheiding voor ZOD-vrijwilligers 

 Op 26 april werden Frans Daniels en Maria Gilsing-Koopmans verrast met een koninklijke onderscheiding. 
Maria is vanaf de start van ver. Zorg om het Dorp (2002/2003) als gastvrouw actief voor het ‘Eetpunt’ in 
Mariahout. Frans zet zich in voor de speeltuin en beweegtuin op het Oranjeplein. Daarnaast jaagt hij nog 
steeds de roeken weg. Beiden hebben zich ook ingezet voor andere verenigingen in ons dorp. Proficiat en 
hartelijk dank voor jullie inzet voor de gemeenschap. 

Horeca in Mariahout 

 

  

Felicitaties    
- Oranje-
comité/ZOD
- Gem. Laar-
beek 
-Laarbeek 
Actief / LEV 

 

Wilt u ook een koninklijke onderscheiding aanvragen voor iemand die vrijwillig heel veel voor de 

gemeenschap gedaan heeft? Ga dan naar www.laarbeek.nl / alle producten en diensten / Koninklijke 

onderscheiding aanvragen / Hoe regelt u het? 

De meeste koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen vindt 

jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Voorstellen voor de lintjesregen van het volgend 

jaar moeten al uiterlijk 15 juni van dit jaar zijn ingediend. 

Gaat het om een tussentijdse onderscheiding? Dan moet u dit decoratievoorstel uiterlijk 6 maanden 

vóór de gewenste uitreikingsdatum bij de burgemeester indienen. 

 

http://www.laarbeek.nl/


 

 

Na een voorbereidingstijd van ruim een jaar is het dan zover. De veelzijdige plannen tot optimalisatie van 
de wandelroutes gaan binnenkort ten uitvoer gebracht worden. Inmiddels hebben zich nieuwe 
vrijwilligers aangemeld die tijdens NLdoet op 28 mei aan de slag gaan. (Dat geldt ook voor de ZOD-
trimbaanploeg die op 29 mei actief zal zijn.) Extra vrijwilligers zijn altijd welkom! Naast het opknappen 
van de bestaande routes zullen ook routes worden omgelegd (Ommetje Oost, reeds gedaan), uitgebreid 
of vervangen worden. Ook zijn er plannen voor een historische route van 2,5 km. door Mariahout langs 
authentieke gebouwen, theater, parken en beelden. Tevens zullen via een QR-code de achterliggende 
historie en de thema’s Boerenleven, Onderwijzen, Ondernemen, Religieus erfgoed en Horeca in Mariahout 
besproken worden. Deze route zal rolstoel- en kinderwagenvriendelijk worden en langs de ‘Huiskamer’ 
van het Buurthuis lopen zodat iedereen daar een tussenstop kan maken voor een kopje koffie. Voor 
overige horecatijden: zie elders in deze nieuwsflits. 

Werkgroep Natuur en Recreatie-Coördinatie, bestaande uit Maria Eeuwes, Lilian van Vijfeijken en Ria 
Lindeman coördineren dit project. Ze besteden daarbij veel aandacht aan het toegankelijk maken/houden 
van enkele routes en de bereikbaarheid van unieke locaties als het vennengebied. Ze zijn daarvoor in  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021 

 

Stelling 3: Hoe ziet het Buitengebied er in de toekomst uit? 

Veel lezen we in de krant over de plannen van de gemeente Laarbeek aangaande het buitengebied. Zorg 
om het Dorp is echter niet benaderd door de gemeente om actief over de inhoud mee te denken. Het 
bestuur van ZOD is wel erg benieuwd naar uw inzichten en meningen aangaande de toekomst van ons 
buitengebied. Dit was immers een van de stellingen die we u in 2020 wilden voorleggen tijdens de thema-
avond ‘Toekomst van Mariahout’ die helaas, door coronaregelgeving, niet door kon gaan. 
Waar moet u aan denken?        

- Voor de ‘Energietransitie’ moet elke gemeente met voorstellen komen. Dit heeft consequenties voor de 
Laarbeekse inwoners. Maar hoe kijkt u aan tegen de komst van windmolens ten NO van Mariahout? Wat 
zijn de voor- en nadelen? Bent u benaderd als buur als het gaat over zonnepanelen in de wei? Gaan alle 
gelden naar buitenlandse ondernemingen of kunnen betrokkenen zelf ook invloed hierover uitoefenen? 
 - Er is een ‘Visie Buitengebied’ in voorbereiding. Info lezen we alleen via de media. Binnenkort komt deze 
visie in de raad. Opvallend is dat in het buitengebied rond Mariahout het onderdeel ‘recreatie’ niet 
genoemd wordt. Dat mag blijkbaar in de toekomst alleen aan de andere kant van Laarbeek plaats vinden. 
Betekent dit dat dus de gelden niet meer richting Mariahout gaan, ter ondersteuning van recreatie? Het 
past in ieder geval niet bij de intentie van ZOD die al jaren bezig is om wandelroutes te creëren en mooie 
natuurlocaties bereikbaar en toegankelijk te maken. Evenmin past dit bij de diverse boerenbedrijven die in 
‘transitie’ zijn en recreatie bij hun modern ondernemerschap willen betrekken. ZOD wil dit stimuleren!  
- ZOD is door de gemeente benaderd met de vraag hoe zij u bij deze discussie kan betrekken. Tja, is dat 
niet een beetje laat? NEE het is nog niet TE LAAT; er komen mogelijkheden om te reageren. Maak daar 
ook gebruik van. Praat er met elkaar over en reageer naar de gemeente. En laat het ZOD weten; ZOD 
bedrijft geen politiek en elke mening telt. 

overleg met de gemeente Laarbeek.  
Voor een overzicht van 10 jaar wandelroutes in Maria-
hout en de plannen voor 2021 kunt u het uitgebreide 
conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk 
Mariahout 2021’ lezen op onze nieuwe ZOD-website. 
De opzet van de historische wandelroute ‘Mariahout 
Pioniersdorp’ kunt u vinden in bijlage 1 blz. 16. Link: 
https://www.zorgomhetdorp.nl/wp-content/uploads/2021-10-
05-Optimalisatie-ZOD-wandelroutenetwerk-2021.pdf  

Het bestuur van ZOD wenst alle vrijwilligers die zich hier 
voor inzetten veel succes.  

https://www.zorgomhetdorp.nl/wp-content/uploads/2021-10-05-Optimalisatie-ZOD-wandelroutenetwerk-2021.pdf
https://www.zorgomhetdorp.nl/wp-content/uploads/2021-10-05-Optimalisatie-ZOD-wandelroutenetwerk-2021.pdf


 

 
 
 

We hebben een conflict, oftewel: ruzie in de tent! Hoe nu verder? Help?! 

Vrijwilligerswerk geeft voldoening! U werkt dan ook met veel plezier en passie voor uw vereniging samen 
met vele andere vrijwilligers. Helaas kan dit soms ook inhouden dat er binnen de vereniging spanningen 
ontstaan. Dat is vervelend! En die spanningen wil je graag oplossen. Een mediator, die begrijpt hoe 
verenigingen werken, kan in zulke situaties helpen om de communicatie weer in goede banen te leiden. 
 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen. 
Marielot Mol 0653105441 en Hans van de Nieuwenhof 0610885867  
 

 

Uit www.WBTR.nl  : Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: 
Per 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen (WBTR). Deze wet is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk 
financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen.  
 

Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en 
nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 1 juli 
2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en 
zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een gerust 
gevoel. 
 

Wat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen inhoudt en hoe je er eenvoudig aan kunt voldoen, 
leggen we graag uit. Wanneer de WBTR ertoe leidt dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat 
niet voor 1 juli te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan 
worden. In die tijd gaat de wet boven de eigen statuten.   
Via www.WBTR.nl  kunt u zich gratis inschrijven voor uitleg; Webinars - kosteloos. 
De LEV biedt een gratis vragenuur aan. Daar kunt u zich voor inschrijven voor 18 mei. Verdiept u zich wel 
van te voren in de wet. Zie: Leren met Lev  . 

 

 

 

 

LEV-informatie; professioneel welzijnswerk 

Nieuwe wet WBTR voor verenigingen en stichtingen 

Koningsdag en terrassen – wat hebben we ze gemist! 

 

 

 

  

 

http://www.wbtr.nl/
http://www.wbtr.nl/
https://www.lerenmetlev.nl/vrijwilligers/default.asp?training=491

