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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   -Leden vergadering van ver.  Zorg om het Dorp; zie apart item 
Ma 11 oktober  20.15 uur   -Halfjaarlijks buurtverenigingenoverleg met bestuur ZOD 
Elke maandagmiddag  13.30 uur  -maandagsoos Bezige Bijen in het Buurthuis 
Elke donderdagmiddag 14.00-15.00 uur  -ZOD service-uurtje in het Dorpsservicecentrum in Buurthuis 
 

 

 
 
 

Op maandag 27 september zal de ledenvergadering van ver. Zorg om het Dorp plaats gaan vinden. 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-regelgeving (RIVM) op het moment 
van uitschrijven van deze vergadering. De ledenvergadering sluit het jaar 2020 af. In april zal de leden-
vergadering plaatsvinden die het jaar 2021 afsluit en hopelijk weer een openbare jaarvergadering. Nieuwe 
leden zijn ook welkom op de ledenvergadering van 27 september. Het programma is als volgt: 

-18.45 uur Inloop met koffie; kom op tijd om uw vaccinatiebewijs/gezondheidsverklaring te tonen (met 
legitimatiebewijs). Ondertussen draait alvast de film van Jan Jansen over 2019 
-19.30 uur  Start ZOD-ledenvergadering met: 
* welkomstwoord voorzitter Ria Lindeman 
* opmerkingen en goedkeuring notulen ledenvergadering 2019. Deze zijn per mail naar de leden gestuurd en liggen 
in de zaal ter inzage. Info openbare jaarvergadering zie  Jaarvergaderingen - Zorg om het Dorp Mariahout 
* opsomming van beslissingen die het bestuur heeft genomen in coronatijd. Het was niet eerder mogelijk het beleid 
van het bestuur te toetsen bij de leden sinds de ledenvergadering in 2019. Bestuur licht haar keuzes toe 
* financieel verslag 2020 door penningmeester Anoeska Bardoel 
* verslag kascommissie en decharge bestuur / verkiezing lid kascommissie. 
* verkiezing bestuur; aftredend en herkiesbaar is Henk Hulsen secretaris. Wilt u zich ook verkiesbaar stellen dan kunt 
u zich aanmelden tot 25 september  bij secretaris secretaris@zorgomhetdorp.nl. Extra bestuursleden zijn welkom! 
* aansluitend worden onderstaande onderwerpen behandeld en alles wat ter tafel komt tijdens de rondvraag 
* de avond wordt afgesloten met film- en fotopresentatie van activiteiten in 2020. Deze wordt verzorgd door Jan 
Jansen.  
Onderwerpen ledenvergadering 2021 
- Nieuwe landelijke regelgeving omtrent bestuursverantwoordelijkheden (WBTR); ZOD-bestuur vraagt officieel 
toestemming voor bepaalde keuzes. 
- Uitwisseling van inzichten Omgevingswet (visie Buitengebied).  
- Stand van zaken ‘Energietransitie’ rondom Mariahout.  
- Presentatie Kommekeer over leefbaarheid in de kern van Mariahout. 
- Uitwisseling ideeën over wonen/zorg/horeca in Mariahout.  

- Inventarisatie van vragen aan de gemeenteraad voor de raadsvisitatie die waarschijnlijk in oktober in 
Mariahout plaats zal vinden. 
 

 
Indien u niet in het bezit bent van een smartphone kunt u uw QR-code ook uitprinten; deze blijft een jaar geldig (met 
legitimatie). Voor hulp kunt u terecht bij het ZOD service-uurtje op donderdag tussen 14.00 – 15.00 uur. Breng wel 
uw DigiD code en wachtwoord mee. Het service-uurtje is ook bestemd voor hulpvragen en bespreken van nieuwe en 
bestaande initiatieven. Vrijwilligers van het Dorpsondersteuningsteam staan voor u klaar in het Dorpsservicecentrum 
van het Buurthuis. 
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Van de voorzitter – Ledenvergadering 27 september 

Ma. 27 sept. ledenvergadering Zorg om het Dorp in Buurthuis 

Uitprinten QR-code vaccinatie 
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Januari - Vrijwilligersavond 2020  ZOD; Harry de Groof verkozen tot ZOD-vrijwilliger van het jaar. 

 - Presentatie van dorpsraad/ver. Zorg om het Dorp in de Commissievergadering; zie  
  www.zorgomhetdorp.nl  / Presentaties - Zorg om het Dorp Mariahout 
  - Vergadering ZOD bestuur / Dorpsraad Mariahout 
Februari - Vergadering ZOD bestuur / Dorpsraad Mariahout 
Maart  - Opknappen trimbaan 
  - Buurtverenigingenoverleg met bestuur ZOD 
April  - Niet doorgegaan i.v.m. corona: NLdoet handwerkgroep, 
  openbare thema-avond over ‘Toekomst van Mariahout’,  
  ledenvergadering 2020, Koningsdag, ZOD service-uurtje,  
  vergadering ZOD bestuur/dorpsraad 
Mei - Dodenherdenking bij Engelse graven  
  - Verharding Beweegtuin door werkploegen ‘Speeltuin’ en 
   ‘Hand- en Spandiensten’ 
  - Vergadering ZOD Bestuur / Dorpsraad Mariahout 
Juni - Gezamenlijk fietsen van werkgroep Natuur en Recreatie (coördinatie) met  
  wethouders en ‘Bosgroep Zuid’ door en langs de bossen i.v.m. de conditie van de 
  wandel- en fietspaden en de plannen voor de toekomst. 
  - Kermis gaat niet door i.v.m. corona 
  - Werkgroep Natuur en Recreatie zet Vennenroute uit met paaltjes/schildjes 
  - vergadering ZOD Bestuur / Dorpsraad Mariahout 
Juli - Bijeenkomst bij Torreven door werkgroep Natuur en Recreatie – Onderhoud  
Augustus - Vergadering ZOD bestuur / dorpsraad Mariahout 
September - Vergadering DOT – dorpsondersteuningsteam 
 - Vergadering dagelijks bestuur ZOD  
  - Vergadering Bevrijdingscomité 
 - Bevrijding;  samenzijn op kerkplein, Engelse graven en bevrijdingsmonument 
   met Grottendorfer Blaaskapel en optreden van Margo Leenders. 
  - Bespreking met gemeente over horeca Mariahout 
 - Vergadering ZOD bestuur / Dorpsraad Mariahout 
Oktober - Niet doorgegaan: doorgeschoven ledenvergadering ZOD 
  - Niet doorgegaan: doorgeschoven openbare bijeenkomst over ‘Toekomst 
   van Mariahout 
  - Niet doorgegaan: Buurtverenigingenoverleg  
  - Presentatie van de duo-fiets bij Harold Vereijken Verhuur 
  - Vergadering DOT – dorpsondersteuningsteam 
November - Aangepaste St Nicolaasactiviteit i.s.m. school en gemeente 
  - Inrichten Etalagetentoonstelling ‘BN-ers in Mariahout’ op het Oranjeplein 
  - Vergadering ZOD Bestuur / Dorpsraad Mariahout 
December - Vergadering DOT – Dorpsondersteuningsteam 
  - Dag. bestuur ZOD / Dorpsraad Mariahout  
 
Waar mogelijk was hebben maandagsoosmiddagen van 
Handwerkgroep Mariahout plaats gevonden.  
 
Zowel in het begin van 2020 als In het najaar heeft een aantal 
lessen ‘Engels spreken’ doorgang gevonden. 
 
Alle werkgroepen hebben via Teams, WhatsApp en E-mail 
contacten onderhouden. Bestuursleden hebben op deze wijze 
bij alle werkgroepen een vinger aan de pols gehouden en op 
afstand meegedacht.  
Het bestuur complimenteert alle vrijwilligers die zich, in het coronajaar 2020, zo goed als mogelijk voor de gemeen-
schap van Mariahout hebben ingezet.  
 

Jaaroverzicht 2020 
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ZOD stimuleert de start van het project ‘Huiskamer van Mariahout’ in het Buurthuis 
Op 24 september wordt de Huiskamer geopend. De activiteiten in en rond het Buurthuis vinden plaats tus-
sen 16.00 en 20.00 uur. Leden van Zorg om het Dorp kunnen (persoonlijk/per huishouden) een ledenbon 
afhalen bij het kraampje van Zorg om het Dorp ter waarde van €2,50. Deze is te besteden bij de horeca-
kraampjes, bar en verkoopkraampjes. De bon is ook bestemd voor de nieuwe leden die zich op vrijdag 24 
september inschrijven voor ZOD. De bonnen zijn alleen  inwisselbaar op 24 september tussen 16.00 u. en 
20.00 uur. 
 

De volgende info kwam bij de redactie binnen:  
De Werkgroep ‘Huiskamer Mariahout’ is de afgelopen maanden bezig geweest te inventariseren wat er nodig is om in 
het Buurthuis een programma te verwezenlijken wat gaat uitmonden in een project wat we in de volksmond ‘De 
Huiskamer’ noemen! 
Wat wij als werkgroep voornamelijk van belang vinden is programmering. Een programma in elkaar zetten waar 
zoveel mogelijk Mariahoutenaren de weg naar toe kunnen vinden. 
Vrijdag 24 september gaan wij het programma presenteren waar wij als werkgroep volledig achter staan en hopen 
dat dit gaat groeien. 
Om dit op te leuken hebben wij de volgende activiteiten georganiseerd. 
Springkussen voor de jeugd, kleurplaatwedstrijd, vrijmarkt voor de jeugd, presentatie en verkoop door maandag-
middagsoos ‘Bezige Bijen’, pannenkoeken bakken, fruithapjes van de GGD, frietkar, muziek w.o. de Grottendorfer 
Blaaskapel, optreden van de dansmarietjes etc. 

Wethouder Monika Slaets heeft aangegeven graag de opening te willen verrichten. Dit zal omstreeks 19.00 uur zijn. 
Iedereen is van harte welkom! 

 

 

Wanneer ben je mantelzorger? 
Je bent mantelzorger als je hulp biedt aan iemand in jouw omgeving. Niet omdat je een hulpverlenend 
beroep hebt, maar omdat je een (sociale) relatie met die persoon hebt. Zoals met een familielid, vriend of 
buren. Mantelzorg is meestal voor lange tijd en kan intensief zijn. Door deze hulp kan de ander zich redden, 
thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp 
die huisgenoten aan elkaar geven. 
Wanneer kom je in aanmerking voor de waardering? 
Als jij mantelzorger bent én minimaal 18 jaar oud bent, kom je mogelijk in aanmerking voor de waardering. 
Jonge mantelzorgers (onder de 18 jaar) krijgen een aparte waardering. Voorwaarde is dat de zorgvrager in 
de gemeente Laarbeek woont, de mantelzorger mag wel buiten Laarbeek wonen. Zowel de zorgvrager als 
de mantelzorger kan de mantelzorgbon aanvragen. Dit mogen er per zorgvrager maximaal drie zijn. Als je 
binnen je eigen gezin met meerdere mantelzorgers voor de zorgaanvrager zorgt dan verstrekken we één 
bon.   
Hoe meld ik me aan? Via de gemeente Laarbeek 
Mantelzorgers of zorgvragers kunnen de mantelzorgwaardering ieder jaar opnieuw aanvragen. Heb je deze 
eerder aangevraagd, dan moet je dit nu opnieuw doen. De aanvraag kun je doen je via de website van de 
gemeente Laarbeek vanaf 2 augustus tot 15 oktober www.laarbeek.nl/mantelzorgwaardering. 
 

Hulp nodig? Kom naar het ZOD service-uurtje op donderdag 14.00 – 15.00 uur. 

 

 

Kent u iemand die bij regelmaat op de hoogte gesteld wil worden over zaken en activiteiten in Mariahout en die mee 
wil denken over de leefbaarheid van ons dorp? Iemand die graag de ZOD-nieuwsflits ontvangt? Attendeer uw 
dorpsgenoot dan op ver. Zorg om het Dorp. ZOD werkt aan een leefbaar en levensloopbestendig Mariahout. 
Lidmaatschapskosten zijn €10,00 per jaar. In deze coronatijd wordt geen contributie geheven. Mocht in 2022 alles 
weer ‘normaal’ verlopen dan kan ieder lid een gratis ledenactiebon afhalen in het Buurthuis ter waarde van €7,50; 
deze is te gebruiken voor activiteiten en producten in ons dorp. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door de 
ledenvergadering.  

 

Vrijdag 24 September opening ‘Huiskamer van Mariahout’ 

 

 

 

Aanvragen van mantelzorg waardering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid worden van dorpsvereniging ZOD? www.zorgomhetdorp.nl 
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Tijdens hun jaarlijkse activiteit hebben de oud-prinsen en prinsessen van het Heidurp het ‘aanzien’ van de 
leegstaande horecabedrijven een opknapbeurt gegeven. Net als vele dorpsbewoners stoorden hen de 
verwaarloosde panden, de vieze ramen en de met onkruid overwoekerde omgeving. Dit heeft in 
samenspraak met de eigenaren plaats gevonden. Het bestuur van ZOD wil hen namens de hele 
gemeenschap hartelijk danken hiervoor. Het hoopt dat het ‘horecaprobleem’ spoedig opgelost zal worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsendag (Heikneuters) op Prinsjesdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Wo. 13 okt. 19.00 u. overleg ‘Verkeersveiligheid’ buurtver./ZOD/gemeente 


