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Deze Nieuwsflits van augustus verschijnt voor velen nog tijdens de vakantie. Toch wil ZOD nu alvast belang-
rijke aankondigingen doen van bijeenkomsten die het te bezoeken waard zijn.  

Wo 08 september Plek en tijdstip onbekend -Gemeente geeft uitleg over Omgevingswet (10-jarenplan Visie  
  zie MooiLaarbeekkrant Buitengebied). Mogelijkheid voor iedereen om vragen te stellen. 
Wo 15 september 19.30 uur Buurthuis -Bijeenkomst over woonwensen met aanwezigheid van wethouders 
      en woCom. Speciale oproep voor jongeren en senioren Mariahout.  
Za 18 september hele dag/hele maand -Vieren en herdenken: Bevrijding van Mariahout/Lieshout 
Vrij 24 september 12.00 - 16.00 uur  -Alleengaande/alleenstaande dorpsgenoten die zich aangemeld 
        hebben worden ontvangen in het Buurtrestaurant; Bingo  
Vrij 24 september  16.00 - 20.00 uur  -Opening van de Huiskamer van het Buurthuis; voor iedereen 
Ma 27 september  18.45  uur    -Ledenvergadering ver. Zorg om het Dorp; zie apart item 
Ma 11 oktober 19.30 uur   -Buurtverenigingen overleg met Zorg om het Dorp/dorpsraad 
Najaar 2021     -Openbare raadsvisitatie. Eén keer per 4 jaar in Mariahout. 
Elke maandag 13.30 - 15.30 uur  -Maandagsoos Bezige Bijen in het Buurthuis 
Elke donderdag 14.00 - 15.00 uur  -ZOD service-uurtje voor (hulp)vragen en tips uit de gemeenschap 

 

 
 
 

Op maandag 27 september zal de ledenvergadering van ver. Zorg om het Dorp plaats gaan vinden in het 
Buurthuis. Dit jaar wordt deze niet gekoppeld aan de openbare jaarvergadering bestemd voor alle 
inwoners van Mariahout (georganiseerd door dorpsraad Mariahout). Dit i.v.m. met de corona-beperkingen 
(RIVM) van het aantal bezoekers in de grote zaal van het Buurthuis. De ledenvergadering sluit het jaar 2020 
af. In april zal de ledenvergadering plaatsvinden die het jaar 2021 afsluit. Dan vindt er ook weer een open-
bare bijeenkomst plaats. Het programma van de ZOD-ledenvergadering is als volgt: 
-19.15 uur Inloop met koffie/thee 
-19.30 uur  start ZOD-ledenvergadering met notulen, jaaroverzicht, financieel overzicht, kascommissie, bestuurs-
verkiezing en bespreking van: Landelijke regelgeving besturen, Omgevingswet (visie Buitengebied), presentatie door 
‘Kommekeer’ over leefbaarheid in de kern van Mariahout, stand van zaken ‘energietransitie’, woonwensen, toe-
komst van de horeca en rondvraag. 
Aansluitend zal er een foto/filmpresentatie plaats vinden, opgesteld door Jan Jansen, over activiteiten in Maria-
hout in 2020 en deels 2019. Dit onder het genot van een drankje. 
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Van de voorzitter – Ledenvergadering 27 september 

Besturen in coronatijd  

 

Maandag 27 september ledenvergadering Zorg om het Dorp 

 

Het bestuur van Zorg om het Dorp (tevens dorpsraad Mariahout) 
heeft tijdens de coronatijd veel overleg gehad per e-mail, 
WhatsApp, Teams-vergadering (beeldscherm) en als het kon is 
het bijeengekomen in het Buurthuis. Dankzij de gastvrijheid van 
Stichting Dorpshuizen Laarbeek kon dit plaats vinden in grotere 
en daardoor coronaveilige vergaderruimtes dan het dorps-
servicecentrum, waarvoor hartelijk dank. De bestuursleden zijn 
op zoek naar aanvulling van jongere dorpsgenoten om zo de 
belangen (via dorpsraad Mariahout) voor alle inwoners te 
kunnen behartigen. Opgeven via secretariaat@zorgomhetdorp.nl  

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/
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Dorpsraad Mariahout (bestuur ZOD) hecht erg aan de voortgang van het eetpunt in Mariahout. Een 
doorstart van het gezamenlijk eten in de Huiskamer (foyer) van het Buurthuis wordt dan ook (na de lange 
corona-sluiting) gestimuleerd. De dorpsraad heeft ZOD-werkgroep Alleengaanden/Alleenstaanden en de 
dorpsondersteuner (LEV) gevraagd om een project op te starten ter stimulering ervan. Dit project is ook 
bestemd voor niet-leden; het wordt gesponsord door ‘De maaltijdservice’ en is mede mogelijk gemaakt 
met gelden uit leefbaarheidsfonds. 

 
 
 
 

 
 

Beste alleengaanden/alleenstaanden 
 

We willen een eerste zet geven aan de doorstart van de 
activiteiten voor alleengaanden/alleenstaanden. Dit in samen-
werking met het op te starten huiskamerproject en Zorg om 
het Dorp. Natuurlijk blijven en nemen we tijdens de activiteiten 
de coronaregels in acht. 
 

Op vrijdag 24 september 2021 kunnen wij u een gratis 3-
gangen menu aanbieden inclusief drankje. U wordt verwacht 
tussen 12.00 en 12.15 uur in het BUURTHUIS. In verband met 
de maximale capaciteit kunnen er 30 personen deelnemen. 
Bij het bereiken van 30 personen en/of na 5 september komt u 
op een wachtlijst. 
Deze brief en het invulformulier kunt u downloaden op de website www.zorgomhetdorp.nl bij Nieuws / 
Laatste Nieuws. Voor het diner willen wij graag het ingevulde formulier retour vóór 5 september. 
 

De maaltijd wordt aangeboden door “De maaltijdservice”. Alleengaanden die op vrijdag gebruik maken van 
hun maaltijd hoeven deze dus niet te bestellen of eventueel kunnen ze de al bestelde maaltijd mee naar huis 
nemen. U kunt een keuze maken door een van de gerechten aan te kruisen. De maaltijd bestaat uit soep, 
hoofdgerecht en een nagerecht. Bent u zoutloos of heeft u een ander dieet, dan graag vermelden. 

 

Na de maaltijd zal u een gratis bingomiddag met koffie/thee aangeboden worden met als prijzenpakket 
levensmiddelen. Om deze hele middag, inclusief promotie Buurtrestaurant te promoten, is er subsidie 
ontvangen vanuit het leefbaarheidsfonds.  
 

Aansluitend starten de activiteiten voor promotie en opening  van de Huiskamer van het Buurthuis voor alle 
inwoners van Mariahout. Daarvoor bent u natuurlijk ook van harte uitgenodigd. 
 
 
 

 
 
 

Buurtrestaurant Mariahout (Buurthuis) 
Al heel wat jaren kunnen inwoners terecht in het Buurtrestaurant in het Buurthuis van Mariahout. Per 
maandag 6 september op elke maandag, woensdag en vrijdag middag van 12.00-13.30 uur bent u weer 
welkom. Een aantal super enthousiaste gastvrouwen verwarmt de maaltijden en begeleidt de gasten. Niet 
alleen het eten is lekker maar het is er vooral gezellig want zien eten doet eten! 
Het is erg belangrijk dat deze voorziening in het mooie dorp blijft daarom dit persbericht. Het Buurt-
restaurant kan zeker nog meer gasten verwelkomen.  

Wilt u een keer uitproberen of eten in het Buurtrestaurant iets voor u is, dan kan dat vrijblijvend. Wij 
hebben tevens een beperkt aantal maaltijden die wij eenmalig “gratis” mogen aanbieden. Wilt u hiervan 
gebruik maken of meer over weten, meld u zich dan bij de Dorpsondersteuner Nathalie Ansems via 
nathalie.ansems@levgroep.nl  of op 06-48532893.  
Indien u blijvend gebruik maakt van het Buurtrestaurant en een AOW met een klein pensioen heeft kunt u 
gebruik maken van een gemeentelijke kortingsregeling! 
 

Alleengaande/alleenstaande dorpsgenoten en eetpunt 

 

Uitnodiging van ZOD-werkgroep Alleengaanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bericht van de dorpsondersteuner (LEV) 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Alleengaanden-diner 
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Na de oprichting van Stichting Dorpshuizen Laarbeek heeft de LEV in samenspraak met deze stichting de 
opdracht van de gemeente Laarbeek gekregen de functie van ‘Huiskamer’ in de dorpshuizen te stimuleren. 
Zo ook in het Buurthuis van Mariahout. ZOD heeft 
meegedacht en meegewerkt aan een betere invulling 
van de bereikbaarheid van de Huiskamer. Dit door ZOD-
wandelroutes om te leggen via de Bernadettestraat. Er is 
een routebord geplaatst en de eerste gasten zijn al op 
het terras of in de gezellige huiskamer ontvangen.  
De nieuw opgerichte werkgroep is aan de slag gegaan en 
ZOD mag haar complimenteren voor het snelle handelen 
en de leuke ideeën. Bent u ook benieuwd naar de in-
vulling? Kom dan naar de opening op 24 september. Het 
bestuur van ZOD feliciteert de initiatiefnemers.  

Het ZOD-bestuur doet echter nog meer. Het nodigt al 
haar leden uit om op 24 sept. tussen 16.00 – 20.00 uur 
persoonlijk een gratis ZOD-ledenbon af te halen ter waarde van € 2,50. Deze kunt u besteden bij de bar 
voor een drankje of ijsje, het handwerkstandje en andere verkoop- en eetkraampjes (tot uiterlijk 20.00 
uur). Dat geldt ook voor nieuwe leden. Lidmaatschap van ZOD is ook dit jaar (net als vorig jaar) gratis i.v.m. 
corona. Laten we er een gezellig evenement van maken. 

 

 

Het afgelopen jaar zijn wij bezig geweest om met de denkers, doeners en organisatoren van Mariahout, de 
‘Huiskamer van Mariahout’ vorm te geven. 

We hebben het voor elkaar gekregen, door veel clubs, verenigingen en organisaties te benaderen, dat we 
nu weten wat de Mariahoutenaar graag ziet in de Huiskamer. Hiervoor hebben we een programma 
gemaakt wat we graag willen aanbieden aan onze wethouder Monika Slaets. 

Tijdens het programma op vrijdag 24 september van 16.00 tot 20.00 uur hebben wij wethouder Monika 
Slaets bereid gevonden de opening te verrichten van de “Huiskamer van Mariahout”.  
Graag willen wij u uitnodigen om aanwezig te zijn.  Wij willen u namelijk deelgenoot maken van de Huis-
kamer, u en uw achterban graag informeren maar vooral met u dit leuke feestje vieren. Wij hebben gezorgd 
voor een springkussen, vrijmarkt, spelletjes, muziek, optredens, pannenkoekenkraam, frietkar enz. 

Met vriendelijke groeten, namens de huiskamer van Mariahout, 
Werkgroep Huiskamer Mariahout. 

 

  
 

In de vorige Nieuwsflits is een foutje bij de naam van een van de 
bestuursleden ingeslopen. Daarom een herkansing van de redactie. 
V.l.n.r.: Toos Verhoeven, Hetty van Leuken, Anneke Vialle en Mariet 
Vogels.  
Iedereen die van kaarten en bordspelen houdt en/of creatief bezig 
wil zijn is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op 
maandagmiddag in het Buurthuis en deel te nemen. Misschien is 
het iets voor u! Op 24 september zal tussen 16.00 en 20.00 uur de 
verkoop plaats vinden van eigen gemaakte creatieve producten. 
Kom een kijkje nemen in ons kraampje.  

 

Vrijdag 24 september Opening Huiskamer in  het Buurthuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOD-maandagsoos ‘Bezige Bijen’ 

 

 

 

 

 

 

Persbericht Opening Huiskamer Mariahout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 werkploeg wandelroutes; NLdoet 



 

 

 

 

 
 
 

Werkgroep (Oranjecommissie) ‘Vieren en Herdenken’ is niet 
alleen actief op Koningsdag en bij ‘lintjes’ maar ook voor 
bijeenkomsten waar herdacht wordt. In de maand 
september vieren we de Bevrijding in 1944 en de 
bevrijdingsplaquette bij de poorten van het OLTM en 
Processiepark is daar het symbool van. Gelijktijdig met dit 
‘vieren’ realiseren we ons dat dit niet mogelijk was zonder 
de hulp van de geallieerden. We weten dat veel (jonge) 
soldaten in de strijd gesneuveld zijn voor onze vrijheid. Zo 
ook Britse 2e luitenant David Stride (foto links) en soldaat 
Jack Crompton. Ze liggen beiden begraven op het oorlogs-
kerkhof achter de kerk van Mariahout. 

Vanaf hun overlijden is de familie Verbakel (Rooijseweg) nauw 
betrokken gebleven bij deze soldaten door contacten te 
onderhouden met de nabestaanden en onderzoek 
te doen.  Hanri Verbakel en later zijn zoon Henk 
hebben veel tastbare herinneringen verzameld. Zo 
ook de onderscheidingen van Crompton die Henk 
laat zien op de foto bij de oorlogsgraven. Over hun 
betrokkenheid en de verzamelde gegevens, 
artikelen en onderscheidingen schrijft Henk Verbakel het 
volgende: 

Het was zaterdag 23 september 1944 toen mijn vader Hanri 
Verbakel  al vroeg in de morgen gevraagd werd om met spoed 
naar de boerderij te komen van Stoop op de Rooijseweg. Het was 
koud en regenachtig. Mijn vader fietste er, zo snel als kon, naar 
toe en daar trof hij een dode Stride aan en een stervende 
Crompton. Snel  stierf ook Crompton, in de armen van mijn vader, 
die nog enkele woorden in het Engels met hem kon wisselen. 

Beide militairen waren aan de Zuid-Willemsvaart door terug-trekkende Duitsers verrast. Het was overal 
oorlog en operatie Market Garden was tot Veghel en Keldonk ongeveer gevorderd. De plek bij Keldonk aan 
de brug werd beiden fataal. Hier liepen ze in een hinderlaag. Het  geweervuur aan de overkant van het 
kanaal werd hun dood. 
De toedracht van dit voorval heb ik uitvoerig onderzocht met behulp van Engelse en Nederlandse archieven 
en ooggetuigen. Deze studie is met heel veel persoonlijke gegevens van beide militairen samengevat en is 
aan de Heemkundekring gegeven. 
 

Wilt u de interessante achtergrondgegevens inzien, breng dan een bezoek aan het Heemhuis van Heem-
kundekring ’t Hof van Liessent, Dorpsstraat 13 in Lieshout. 

 

 

Dit jaar heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de mening van inwoners van Laarbeek. De thema’s 
waren:  het woon- en leefklimaat - de relatie tussen de inwoners en de gemeente - de gemeentelijke 
dienstverlening - zorg en welzijn. De uitkomsten geven een representatief beeld weer, al is het aandeel van 
Mariahout te weinig om significante (veel betekende) conclusies te trekken. ZOD roept haar dorpsgenoten 
op om bij een volgende gemeentelijke enquête, die een groot aantal huishoudens in de bus krijgen, zoveel 
mogelijk mee te doen. De uitslagen kunt u lezen via: https://www.laarbeek.nl/nieuws/onderzoek-
rekenkamercommissie-gemert-bakel-en-laarbeek-burgerpeiling-laarbeek 

 

Vieren en Herdenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgerpeiling Laarbeek - Mariahout 
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Omdat de 2 openbare thema-avonden in 2020, wegens corona, niet doorgegaan zijn, hebben er in de 
laatste Nieuwsflitsen stellingen gestaan over het Groene Hart, Wonen en het Buitengebied. Het bestuur 
van ZOD heeft gevraagd hier over na te denken en er met elkaar over te praten. Uw mening telt! In de 
agenda op pag. 1 kunt u lezen wanneer de gemeente bijeenkomsten organiseert om u te informeren en 
vragen te (laten) stellen over ‘Wonen’ voor het opstellen van een woonvisie (15 sept.) en over de 
‘Omgevingswet’ (Ontwerpvisie Buitengebied) op 8 sept. ZOD adviseert hier zoveel mogelijk gebruik van te 
maken want het gaat over de toekomst van Mariahout. 

Het is verstandig de stellingen nog een keer in te zien. Dat kan via 2021 - Zorg om het Dorp Mariahout  

In de Nieuwsflits van januari   Stelling 1 Wij zijn trots op het Groene Hart 

In de Nieuwsflits van februari en maart Stelling 2 Visie op Wonen (Woonvisie) 

In de Nieuwsflitsen van mei en juni  Stelling 3 Visie op Buitengebied (Omgevingswet) 
 
De samenvatting en de volledige versie (onderaan pagina) kunt u lezen via Omgevingsvisie | Gemeente 
Laarbeek . Wit u reageren naar de gemeente (indienen zienswijze) dan kan dit tot en met 12 september. 
Voor de informatieavond op 8 september kunt u zich aanmelden via gemeente@laarbeek.nl  

 

 
Dat inwoners van Mariahout graag willen dat De Pelgrim weer in functie komt staat inmiddels wel vast. 
Velen maken zich zorgen over de toekomst ervan en missen de accommodatie op deze prachtige locatie.  
Een ander verhaal is de toekomst van de Wok. Een ding is zeker: het ziet er verwaarloosd uit en doet ons 
dorp geen goed (zie foto). Hoe moet het nu verder? Veel ideeën hebben de revue gepasseerd en kunnen 
mogelijk ook tijdens de ledenvergadering en wooninformatieavond besproken worden. Een ding is zeker 
dat hulp van de gemeente en Bavaria noodzakelijk is. En … er moet snel een oplossing komen! Zorg om het 
Dorp wordt graag betrokken bij de toekomstige ontwikkelingen. 

 

 
 

Nadat er lang gewerkt is aan de herinrichting van 
de Bernadettestraat en ook de laatste aan-
passingen gepleegd zijn kunnen de bewoners van 
deze straat met trots melden dat het fijn wonen 
is op deze locatie.  

Het vele groen en de bloei van de diverse 
struiken maken het geheel af. Het is een goed 
voorbeeld dat groen en functionaliteit samen kan 
gaan. Het kost soms wat extra overleg maar nu 
zijn dan ook velen tevreden.   

 

Stellingen over de toekomst van Mariahout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgen over de toekomst van horeca en gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadettestraat met kleur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwaarloosde Wok 

Op zoek naar netwerkcoaches 

 

 

 

 

De dorpsondersteuner is op zoek naar netwerkcoaches. Netwerkcoaches 
praten met klanten over hun netwerk en kijken samen hoe ze deze kunnen 
uitbreiden en versterken. Eerst wordt het netwerk in kaart gebracht. Daarna 
kan de netwerk-coach ondersteunen in het weer opbouwen, versterken of 
uitbreiden van het sociaal netwerk. Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden: 

tel: 06-48532893 of nathalie.ansems@levgroep.nl 

https://www.zorgomhetdorp.nl/2021-2/
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