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Van de voorzitter – Ledenvergadering 27 september
De langste dag is inmiddels geweest en we maken ons op voor de zomer(vakantie). Eigenlijk heel raar
want we beginnen ook met opstarten van allerlei activiteiten na een lange corona-periode. Ook ZODwerkgroepen zijn weer actief geweest. Tijdens NLdoet, eind mei, waren de ZOD-werkgroepen Trimbaan
en Natuur en Recreatie in de weer. Ook is er een Stoere Sportieve Kermis georganiseerd voor de jeugd
hetgeen een groot succes was. De voormalige handwerkgroep is weer van start gegaan maar nu met een
nieuw bestuur en een nieuwe naam.
Wat nog steeds niet plaats gevonden heeft is de jaarlijkse ZOD-ledenvergadering. Het bestuur van ZOD
heeft besloten deze op 27 sept. te laten plaats vinden. Zet deze bijeenkomst dus alvast in uw agenda.
Ook heeft het besloten wederom geen contributiegelden af te laten schrijven. Dit i.v.m. het gering aantal
bijeenkomsten. Hopelijk kunnen we eind juni een nieuw begin maken. Laten we samen weer gaan
genieten van de doorstart van activiteiten en het feit dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

NLdoet - Trimbaan
De trimbaan is weer up-to-date. Eind mei was de werkploeg
weer als vanouds actief. Deze keer met spontane hulp van
buitenaf. De vele dennenappels zijn weg geharkt van de
paden zodat de hardlopers, wandelaars en spelende
kinderen er niet over uit kunnen glijden. Ook is er een
storm/klimbaan gebouwd voor de oudere jeugd zodat er
weer een uitdaging bij is gekomen. Fijn dat zo’n trouwe
ploeg dit project zo goed onderhoudt; jaar in en jaar uit.
Dat is een veilig gevoel voor de gemeenschap van
Mariahout. De trimbaan is een zeer geliefde plek gebleken
tijdens coronatijd. Werkploeg bedankt.

NLdoet - Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk
Zoals in de vorige nieuwsflitsen al aangekondigd is,
zijn de wandelroutes uitgebreid geoptimaliseerd.
Het is een hele klus geweest om de borden te
vervangen en de routepalen met schildjes aan te
passen. Hartelijk dank hiervoor. Momenteel wordt
er gewerkt aan de route Mariahout Pioniersdorp.
Een werkgroep is informatie aan het verzamelen
over de historische achtergrond van gebouwen,
boerderijen, parken en beelden. Via QR-codes is
deze met uw smartphone op te vragen. Na de
vakantie wordt het grote bord bij de kerk vervangen.
Alle werkers, actief in de Boerdonkse Kampen, de
bossen, rondom het Buurthuis en bij de vennen,
hartelijk dank voor jullie inzet!

Zorg om het Dorp stimuleert Huiskamer e.a. horeca
Helaas moet er geconcludeerd worden dat bij het binnenrijden van Mariahout de gesloten horeca nog
steeds een treurig gezicht is. Hoewel men op de achtergrond actief is om uitbaters te zoeken, is ZOD blij
dat andere horeca opstaat en zoveel mogelijk beschikbaar is. ZOD-werkgroep Natuur en Recreatie heeft
tijdens de optimalisatie van de wandelroutes richtingbordjes met een ‘kopje koffie’ laten maken om de
wandelaars de weg te wijzen. Dat geldt natuurlijk ook voor eigen inwoners die in het weekend naar de
Oranjebar kunnen gaan, bijna de hele week naar ‘in de Hei’ op de Schaapsdijk en nu ook naar het terras
van de huiskamer van het Buurthuis. Niet op dinsdag overdag en in het weekend. Tijdens zomervakantie
is de huiskamer open op maandag vanaf 9.30 uur. U kunt via een QR-code checken wat de openingstijden van de horeca zijn. Heeft u dus zin in drankje, hapje en/of een ijsje? Iedereen is van harte welkom
in Mariahout. Zie ook de QR-code op de wandelrouteborden en de plattegronden bij het Buurthuis.
Hopelijk blijft de Huiskamer van het Buurhuis tijdens vakantietijd ook gedeeltelijk open.

Bent u dat maatje op de duo-fiets?
Gezellig samen op stap?
Voor € 5,00 per dagdeel kunt u een opgeladen
elektrische duo-fiets huren bij Harold Vereijken
Gereedschap en Verhuur, telefoon 0499 422 126.
Zoekt u een maatje om mee te fietsen of wilt u zelf
een maatje voor een ander zijn? Meldt u dan aan bij
dorpsondersteuner Mariahout: Nathalie Ansems.
Telefoonnummer: 06-48532893 / 0492-328800.
E-mail: nathalieansems@levgroep.nl

Werkgroep Kermis organiseerde Sportieve Stoere Kermis
Na de teleurstelling van het wederom niet doorgaan van
de kermis hebben werkgroepleden ‘Kermis’ van Zorg om
het Dorp de koppen bij elkaar gestoken en snel een
alternatief georganiseerd. Zij deden dit samen met
Laarbeek Actief, een enthousiaste partner die zich o.a.
voor Mariahout inzet tijdens Kermis, Koningsdag, in de
Beweegtuin, Yammas en in vakanties. Op zaterdag 19
juni was het dan zover. Naast de draaimolenstoelendans en de kruiwagen-botsautootjes vond er een
diversiteit aan andere kermisachtige spelen plaats. Ook
hoorde er de lekkere kermistraktatie bij als suikerspin,
ijsje, ranja en een frietje. Natuurlijk ontbrak ook de
kermisloterij niet met mooie prijsjes. Mede dankzij subsidie uit het leefbaarheidsfonds en de inzet
van vrijwilligers was deze unieke Stoere Sportieve Kermis mogelijk. Tevens werd door jong en oud
jeu-de-boules gespeeld. Bij de senioren werd Albert Biemans de winnaar.

Kleding containers in Mariahout voor meerdere doelen
Zoals iedereen weet staan er al jaren kledingcontainers in ons dorp voor oude kleren en schoenen.
De opbrengst van de containers bij de wok komen ten goede aan stichting Pandilla die de bouw van
scholen financiert in India. Scholing in plaats van kinderarbeid. Contactadres Mevr. Gevers,
Grensweg 4 5741 RK Beek en Donk. www.pandilla.nl
De andere kledingcontainer staat op het schoolplein. Deze is van stichting "Locals4Locals Gemert".
https://www.locals4localsgemert.nl/ Een gedeelte van die opbrengst gaat naar de ouderraad van de
Brede basisschool Bernadette. De rest gaat naar doelen zoals Stichting Leergeld die gelden gebruikt
voor sportkleding, contributie, leerboeken enz. voor kinderen uit kansarme gezinnen.

Stelling 3: Buitengebied
In de vorige Nieuwsflits was stelling 3: Hoe ziet het buitengebied er in de toekomst uit? Dat dit
onderwerp leeft bleek uit de diverse reacties die binnenkwamen. Inwoners hebben vragen, willen
geïnformeerd worden en meepraten. ZOD kan u melden dat er stappen worden gezet. De gemeente
heeft een planning gemaakt zodat u zich kan laten informeren en met vragen terecht kunt. Wat betreft
de ‘Energietransitie en de klimaatdoelen’ wil ZOD de drie initiatieven die spelen, benoemen.
1 Kan Mariahout van het gas af? Wil Mariahout van het gas af? Om deze antwoorden te kunnen
geven moet u zich eerst laten informeren. ZOD had dit thema al ingepland tijdens de thema-avonden
die in 2020 in april en oktober, wegens corona, helaas zijn geannuleerd. Daarom neemt nu de
gemeente Laarbeek zelf het initiatief. Onderaan deze Nieuwsflits van juni kunt u de ingezonden brief
van de gemeente Laarbeek lezen waarin u uitgenodigd wordt.
2 Grootschalige opwek van duurzame energie in het buitengebied. De gebieden ten noorden van de
Mariahoutse bossen zijn aangewezen als ZOEK-gebied voor windmolens en zonneparken. Er wordt een
brainstormgroep gevormd door de gemeente die de (on)mogelijkheden gaat onderzoeken. Ook
mensen uit het buitengebied kunnen/zullen daar deel van uit gaan maken. De gemeente noemt dit de
‘omgevings-dialoog Lieshoutse Heide’. Namens ZOD zal Anton van Strien hier zitting in nemen en zijn
oor te luisteren leggen. Het is de bedoeling dat deze groep kritisch zal meedenken en u op de hoogte
zal houden.
3 Er zijn ook 2 particuliere initiatieven voor zonneparken tussen de Rooijseweg en de Veghelsedijk.
Een van de voorwaarden tot realisatie is dat er voldoende draagvlak komt in de buurt. Aangaande het
mogelijke zonneveld bij de Vossenberg zijn buren tot 700 m. omtrek uitgenodigd om zich te laten
informeren en om vragen te stellen. Dit vindt plaats op 8 juli. ZOD zal als neutrale toehoorder hierbij
aanwezig zijn. Over het andere particuliere initiatief heeft ZOD geen berichtgeving ontvangen.
Of deze particuliere zonnevelden bij kunnen dragen aan het totaal van de te moeten leveren energie in
het zoekgebied is de vraag. Een vraag die u zou kunnen stellen bij de gemeentelijke bijeenkomst.
Buitengebied en Recreatie. De komende weken wordt de kadernota
binnen de politiek besproken. Hierin worden keuzes gemaakt voor
projecten voor de toekomst. Duidelijk is dat er grote projecten op
stapel staan zoals bij de ‘Kop van Aarle’. In Mariahout is er echter al
jaren behoefte aan fietspaden en goede wandelpaden zodat men kan
recreëren dicht bij huis. Deze werden afgewezen zoals fietsroute D’n
Erpse pad en onlangs bleek ook een fietspad over het Mortelven,
tussen de bossen en de beekdalen, vooralsnog niet realiseerbaar.
Tevens kunnen minder mobiele mensen of (groot)-ouders met wandelwagens etc. (inclusie) in de
zomer de vennen moeilijk bereiken vanwege het 130 m. te zanderige pad. Allemaal zaken waar ZOD
zich voor inzet en waar de politiek ook oog voor zou moeten hebben. Een breed gedragen stimulans
vanuit de politiek zou welkom zijn.

ZOD-maandagsoos ‘Bezige Bijen’
Maandagmiddag 21 juni zijn de dames weer voor het eerst
bijeengekomen in het Buurthuis. Een groep van 25
personen die al jaren met elkaar optrekt. Niet alleen om te
handwerken maar ook om een breed scala aan activiteiten
te doen en gezellig bij elkaar te zijn.
Er is een nieuwe bestuur gekozen bestaande uit: vlnr
Jolande Lijnema, Toos Verhoeven, Hetty van Leuken,
Anneke Vialle en Mariet Vogels.
Men houdt zich vooralsnog aan de anderhalvemeter-regel zodat iedereen zich veilig kan voelen. Wilt u
ook een keer komen kijken en meedoen dan bent u welkom tussen 13.30 en 15.30 uur in het Buurthuis.
Naast creatieve activiteiten kan er ook gekaart worden en zijn er altijd bordspelen aanwezig.

Zomerstop Beweegtuin Oranjeplein
Maandag 26 juli tot vrijdag 13 augustus is er GEEN begeleiding vanuit Laarbeek Actief, bij beweegtuinen in Laarbeek. De beweegtuinen zijn altijd open voor iedereen, om vrij te bewegen en jezelf fit
te houden! Op woensdag 18 augustus gaan de gratis lessen in Mariahout weer van start.

Eetpunt Buurthuis – gastvrouwen/heren gezocht
Voor de doorstart van het eetpunt in het Buurthuis worden vrijwillige gastvrouwen/heren gezocht. Hun taak is
het ontvangen van inwoners uit Mariahout die graag gezamenlijk willen eten en even niet de zorgen van het
koken hebben. Dit vindt plaats tussen 12.30 – 14.00 uur. Als gastheer/gastvrouw creëer je een warme en gastvrije omgeving, je draagt bij aan de sfeer en het gezellig ontmoeten van elkaar tijdens de maaltijd.
Verder verzorgt men het verwarmen van de maaltijden, het dekken van de tafel en het uitserveren van de
maaltijden. De maaltijden die gasten nuttigen worden geleverd vanuit de Maaltijdservice. 1x per week helpt
men, waar nodig, de gasten met het invullen van hun bestellijst voor de volgende week. Na het afruimen en
opruimen van de keuken blijven onze gasten samen met de gastvrouwen en gastheren nog regelmatig even
natafelen onder het genot van een kopje koffie of thee. Een gastvrouw/heer kan op eigen kosten ook meeeten. Wanneer u zich als duo opgeeft dan kunt gezamenlijk ingewerkt worden, elkaar afwisselen en vervangen
bij verhindering. Opgeven kunt u zich bij dorpsondersteuner Nathalie Ansems; nathalie.ansems@levgroep.nl of
via 06-48532893. Dat geldt ook voor aanmelding nieuwe gasten. ‘t Buurthuispersoneel kan u ook informeren!

Brief van de gemeente Laarbeek
Duurzaamheid in Mariahout
Misschien heeft u wel al eens van het Klimaatakkoord gehoord in het nieuws. Nederland heeft in dit
klimaatakkoord afgesproken om alles op alles te zetten om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Zo
dragen we ons steentje bij om Nederland leefbaar te houden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. In
Mariahout zijn twee verschillende duurzame onderwerpen actueel, namelijk grootschalige opwek van
duurzame energie boven het Mariahoutse bos en duurzaam en aardgasvrij verwarmen en koken. Daarom
organiseert de gemeente het gesprek met de inwoners van Mariahout.
Duurzaam en aardgasvrij verwarmen en koken
Een van de afspraken in het klimaatakkoord is om stapje voor stapje met alle huishoudens toe te werken naar
duurzaam en aardgasvrij verwarmen en koken. De gemeente maakt hiervoor een plan, dat we eind dit jaar
willen afronden. In dit plan staat hoe de gemeente samen met haar inwoners hierover willen nadenken en met
welk(e) dorp(en) we daarmee beginnen. Het is aannemelijk dat Mariahout een van de startdorpen is, omdat
het dorp goed georganiseerd is via Zorg om het Dorp en een compacte dorpskern heeft. Daarnaast biedt het
buitengebied kansen voor duurzame energie.
Daarom organiseert de gemeente informatieavonden, waarbij wordt uitgelegd wat aardgasvrij wonen nu
eigenlijk betekent, hoe de gemeente hiervoor samen met de inwoner een plan wil maken en wat dit voor u en
uw woning betekent. Ook is er volop ruimte voor goede ideeën, aandachtspunten en zorgen. U bent van harte
uitgenodigd op een van de twee informatieavonden:
*Digitaal: 29 juni, 20:30 tot 21:30 uur.
*Buurthuis Mariahout: 13 juli, 19:30 tot 20:30 uur.
Aanmelden kan op de website van de gemeente: www.laarbeek.nl.
Let op! Voor de bijeenkomsten in levende lijve geldt een maximaal aantal deelnemers. Uiteraard houden we
ons bij deze bijeenkomsten aan de dan geldende Corona maatregelen.
Wel interesse, maar het past niet in de agenda? Geef dit dan aan door een mail te sturen naar
maaike.vd.zwaluw@laarbeek.nl . Misschien organiseren we nog een extra bijeenkomst als er veel
geïnteresseerden zijn. Anders bent u welkom op het gemeentehuis en krijgt u dan alsnog alle informatie.
Grootschalige opwek van duurzame energie
Daarnaast gaan we ook nadenken over grootschalige duurzame energie, zoals zonneparken op het land, of
windmolens. Het buitengebied ten noorden van Mariahout, langs de grens met Meierijstad, lijkt daar technisch
geschikt voor. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we het ook een goed idee vinden. Hierover gaan we
nadenken in een ‘landschapsdialoog’. Dit is een serie van 5 bijeenkomsten met inwoners en experts, onder
leiding van een landschapsarchitect. Samen kijken we wat er mogelijk en wenselijk is in het landschap. De
bijeenkomsten vinden plaats in september / oktober. Als experts schuiven IVN, ZOD, Laarbeeks Landschap,
Platform Duurzaam Laarbeek en ZLTO aan. Ook voor inwoners van het gebied is natuurlijk een plekje in de
sessies, en de overige inwoners informeren we uitgebreid. Inwoners van het gebied worden hier ook persoonlijk
over benaderd. Meer informatie kunt u opvragen bij Marieke Oteman: marieke.oteman@laarbeek.nl.

