
 Dorpsservicecentrum Bernadettestraat 43       E. secretariaat@zorgomhetdorp.nl  www.zorgomhetdorp.nl    

 
 
 
 

 

 

Na de goed bezette ledenvergadering op 27 september met onderwerpen als vereniging ZOD, supermarkt, 
wonen, Pelgrim, Wok, energietransitie, bereikbaarheid via wandel/fietspaden van mooie plekjes in 
Mariahout en Laarbeek, kan ik u de volgende thema-avonden aankondigen. Op 19 oktober vindt de raads-
visitatie met Mariahoutse sprekers plaats. De gemeenteraad komt hiervoor naar het Buurthuis toe. De 
bijeenkomst is openbaar; om 18.20 uur staat de koffie klaar en om 18.30 uur start de eerste spreker.  
Op 8 november is er een thema-avond over ‘Betaalbaar wonen in Mariahout’. Een initiatief van ZOD-
bestuursleden Harold de Louw en Jouk Lukassen i.s.m. jongeren ‘op zoek naar een woning’. Hopelijk komen 
er veel belangstellenden en ik vraag u dan ook via ‘mond tot mond’ reclame en Social Media elkaar hier 
enthousiast voor te maken. En … op 14 november komt de Sint naar Mariahout. Hoe en waar hoort u later. 
-Di 19 oktober  Raadsvisitatie in het Buurthuis met sprekers uit Mariahout  Aanvang 18.30 uur 
-Zo 24 oktober  Alleengaanden Bingomiddag in het Buurthuis   Aanvang 14.00 uur 
-Ma 1 november ZOD-bestuursvergadering in DSC Buurthuis    Aanvang 19.30 uur 
-Ma 8 november Bijeenkomst over ‘Betaalbaar wonen in Mariahout’ in Buurthuis Aanvang 20.00 uur 

 
 
 

 

Na 4 generaties ‘van den Bogaard’ vertrekt per 1 november supermarkt Jumbo uit Mariahout en dat was 
even schrikken. Via de media heeft u kunnen lezen en horen dat de Jumbo-formule niet langer 
realiseerbaar is ons kleine dorp. Ondanks dit vertrek wil het bestuur van Zorg om het Dorp, namens haar 
leden, de familie van den Bogaard hartelijk danken voor de decennialange inzet voor ons dorp. Maar hoe 
nu verder?  

 
 

 

 

 

 

 
 

Tijdens de ZOD-ledenvergadering hebben Gerrie van den Broek, Tiny van Leuken en Erik Lindeman zich 
aangemeld om de mogelijkheden voor de toekomst te gaan onderzoeken. Ze zijn in gesprek gegaan met 
ondernemers van Kommekeer, waarmee vooraf door ZOD afgesproken was de krachten te zullen 
bundelen. De heren schrijven het volgende: Op woensdag 29 september heeft de werkgroep ‘Supermarkt’ van 
Zorg om het Dorp overleg gehad met Regine Wijnen van ’Kommekeer’. www.kommekeer.nl wordt gerund door 
ondernemers die zich sterk maken voor de leefbaarheid in de kom van Mariahout. Dat geldt ook voor de toekomstige 
problemen rondom het vertrek van de supermarkt per 1 november uit ons dorp.  

Twee groepen naast elkaar, die allebei proberen hetzelfde probleem op te lossen, werkt niet. Zodoende zijn we in 
gesprek met elkaar gegaan en kunnen we het volgende melden. Kommekeer heeft in september een bijeenkomst 
gehouden in Mariahout waaruit twee werkgroepen zijn ontstaan die zich bezig gaan houden met of ‘Wonen’ of 
‘Horeca’. De werkgroep ‘Horeca’ is momenteel even geparkeerd en wordt nu werkgroep ‘Supermarkt’. Kommekeer zal 
een enquête opstellen en die rond laten gaan in Mariahout over de wensen aangaande o.a. de supermarkt. Aan de 
hand van de uitslag gaat het bekijken wat de mogelijkheden zijn. De werkgroep van Zorg om het Dorp heeft aan-
gegeven dat ze even in de wachtkamer gaat zitten en bij hen aansluit wanneer er actie gevraagd wordt.  
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Per 1 november verdwijnt de supermarkt uit Mariahout 
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Nadat jongeren zich al gemeld hadden tijdens de thema-avond over wonen in Mariahout, georganiseerd 
door de gemeente Laarbeek, komt er nu een vervolg. Bestuursleden van ZOD hebben i.s.m. Tom Hagelaars 
en Annerieke van Hoof een informatieavond georganiseerd met sprekers. Deze vindt plaats op maandag 8 
november om 20.00 uur in het Buurthuis. Ook wethouders Slaets en Meulensteen zullen aanwezig zijn. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betaalbaar wonen in Mariahout  

 

 

 



  

 

 

 

Op 24 september vond, voorafgaand aan de opening van de ‘Huiskamer van het Buurthuis’, een 
alleengaanden/alleenstaanden middag plaats die startte met een gezamenlijke maaltijd in het ‘Buurt-
restaurant’ van de foyer. Het project had als doel nieuwe gasten en gastvrouwen te laten kennismaken  met 
de organisatie van het buurtrestaurant. Het was een gezellig begin van de middag welke gesponsord werd 
door het Leefbaarheidsfonds en ‘De maaltijdservice’.  

Met dank aan dorpsondersteuner Nathalie Ansems en haar collega’s van de LEV, werkgroep 
Alleengaanden/Alleenstaanden en de gastvrouwen die voor het klaarzetten, opwarmen, serveren en 
afruimen zorgden. Er hebben zich inmiddels nieuwe gastvrouwen en gasten gemeld voor het eetpunt in 
Mariahout. Ook u kunt zich opgeven via LEV dorpsondersteuner Nathalie Ansems 06-48532893 of via 
emailadres nathalie.ansems@levgroep.nl  , secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij het personeel van het 
Buurthuis.  

Aansluitend vond er een bingo-activiteit plaats waar levensmiddelen als prijzen dienden. Het was een 
gezellige middag. De werkgroep, nu nog bestaande uit Gerda van der Heuvel en Marietje van der Linden, 
zal bij werkzaamheden ondersteund gaan worden 
Annie van Hoof, Mariet Vogels en Annie Beniers. Op 
24 oktober is er weer een activiteit in ’t Buurthuis. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Op 24 september vonden vanaf 16.00 uur de activiteiten plaats ter ere van de opening van de Huiskamer in 
het Buurthuis; dit werd georganiseerd door werkgroep Huiskamer i.s.m. LEV en stichting Dorpshuizen LB. 
Zorg om het Dorp was aanwezig om haar actiebonnen uit te delen aan de leden zodat deze dezelfde avond 
besteed konden worden bij kraampjes, bar en horecagelegenheden aldaar. In de maand mei was de ZOD-
werkgroep al actief door het plaatsen van een wandelroutebord en het omleggen van de wandelroutes 
langs het Buurthuis. En natuurlijk was de vaste pannenkoekploeg weer actief die zich ook altijd op Konings-
dag inzet. Hartelijk dank hiervoor. De Grottendorfer blaaskapel zorgde voor de muziek en de dansmariekes 
voor een spetterende opening. Het was een geslaagd evenement. In de avonduren verzorgde Kommekeer 

(Regine Wijnen) een 
Kahoot! quiz voor de 
jeugd van Yammas. 
Hier werden een 
twintigtal vragen / 
peilingen over de leef-
baarheid voor jeugd in 
Mariahout gehouden.  
Aansluitend werd de 
avond verzorgd door 
de Party Crashers. 

Samenwerking ZOD-werkgr. Alleengaanden met Eetpunt 

 

24 september Opening Huiskamer 
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Harry de Groof is al jarenlang de contactpersoon ‘Openbaar Vervoer’ van Zorg om het Dorp. Ook was hij de 
eerste voorzitter van Stichting Buurtbus Laarbeek. Harry informeert u graag over de mogelijkheden. In de 
volgende nieuwsflits komen de tarieven aan de beurt. En … misschien weten we dan ook hoe we met de 
buurtbus heen en terug naar de supermarkt kunnen gaan. ZOD laat zich graag informeren.  
 

Wist u . . . . ? 
 

-Dat Stg. Buurtbus Laarbeek een vrijwilligersorganisatie is om 
het openbaarvervoer in en rond Laarbeek te verbeteren. Zij 
draagt hieraan bij door het leveren van de bestuurders 
(vrijwilligers) voor de buurtbussen. 
 

-Dat deze organisatie is opgezet op initiatief van Zorg om het 
dorp, en in 2013 van start is gegaan met 1 lijndienst (uurdienst). 
Van Mariahout naar Helmond Ziekenhuis via Lieshout (met 
overstapmogelijkheid naar richting Eindhoven en Gemert) en 
Aarle-Rixtel. 
 

-Dat er in 2016 hier een 2e lijndienst is bij gekomen die nu vanuit 
Mariahout via Beek & Donk, Lieshout, Gerwen en het centrum 
van Nuenen naar busstation in Nuenen rijdt (Met overstap-
mogelijkheid op diverse bussen naar Eindhoven en de 
buurtbuslijn 260 naar Geldrop ziekenhuis.) 
 

-Dat beide bussen in Mariahout gestald staan en hun diensten 
dagelijks starten en eindigen op het Oranjeplein. 
 

-Dat bij de start in 2013 4 vrijwilligers uit Mariahout actief waren 
bij buurtbuslaarbeek organisatie maar dat dit aantal is gedaald 
tot ‘nul’ sinds Chris de Hoog en Jan Boers door omstandigheden 
hebben moeten stoppen, dus heeft u belangstelling meldt u aan! 
(1 dienst van ± 4 uur per week)  
 

-Dat buurtbussen vallen onder het Brabantse busnetwerk BRAVO, dat de hele provincie bestrijkt en dezelfde 
tarieven en regelingen kent. Het wordt aangestuurd door de provincie en in Zuidoost Brabant uitgevoerd door 
busmaatschappij Hermes (in de rest van de provincie door Arriva) 
 

-Dat de buurtbussen niet rijden op zaterdag en op zon- en feestdagen 

Reismogelijkheden met de Buurtbus vanuit Mariahout 

Vanuit Mariahout (Oranjeplein) rijden dus 2 lijndiensten: 
A. lijn 261/259 richting Beek en Donk, Piet van Thielplein. Op deze halte kunt u eventueel overstappen op lijn 25 
richting Helmond of Gemert, hier verandert ook het lijnnummer in lijn 259 (op het Piet van Thielplein) en gaat dit 
busje verder als lijn 259 naar busstation Nuenen via de kern Lieshout, de kern Gerwen en de kern Nuenen. Op dat 
busstation (eindpunt voor bus 259) kunt weer overstappen op bussen naar Eindhoven of eventueel buurtbus lijn 
260 naar Geldrop Ziekenhuis. U kunt dus met Buurtbus 261 naar Beek en Donk en zonder over te stappen naar 
Nuenen. Pas op het Piet van Thielplein krijgt het nummer 259. Dit komt omdat beide busjes in Mariahout zijn 
gestald. 

B. de andere lijn 261 rijdt vanaf het Oranjeplein via de kernen van Lieshout en Aarle-Rixtel naar de kern van 
Helmond (langs het Elkerliek) naar eindpunt Piet Blomplein, achter de Parkeergarage bij de Elzas passage (dus 
hartje Helmond.)  Bij de Bavariakruising kunt u ook overstappen voor de lijndiensten van de grote bussen richting 
Eindhoven en Gemert. Beide lijnen rijden een uurdienst 

1e bus 261 (annex 259) start Oranjeplein richting B&D om 6:55 uur. De aankomst laatste bus vanuit Nuenen via 
B&D is om ± 18:15 uur op Oranjeplein. 
1e buslijn 261 start Oranjeplein om 7:12 uur richting Helmond om ± 18:00 uur is laatste bus vanuit Helmond weer 
terug het Oranjeplein    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Openbaar vervoer in Mariahout 



2 oktober: Opening speelpark Hoge Suute. Gerben Beestman ontvangt bloemetje van jongerenwerker 
Bart Heldens van de LEV. Ook ZOD was present met een bon voor een ‘vergader-taart’ voor deze 
werkgroep. Speelpark Hoge Suute is een echte aanwinst voor de buurt en het hele dorp. Hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 
27 september: ZOD-ledenvergadering met voorafgaand de film van Jan Jansen over 2019. Vanwege het 
drukke programma was er geen tijd meer voor de impressies van 2020. Deze film zal worden gedraaid op 
zondagmiddag 12 december tussen de optredens van De Grottendorfer Blaaskapel door. Dit alles in het 
kader van het huiskamerproject op de zondagmiddag in het Buurthuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 september: Opening Huiskamer; nog een impressie! 

   

  

Zorg om het dorp feliciteert de KBO met het ‘verlate’ 50-jarig 
jubileum. Een fijne dag toegewenst op 15 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 


