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Tijdens de laatste vergadering van dit jaar blikte het ZOD-bestuur terug op 2019. Samen hebben we geconcludeerd 
dat het wel een erg druk jaar is geweest ..… maar ook een mooi jaar. Het is fijn als je projecten kunt afsluiten met een 
goed gevoel. Het bestuur realiseert zich dat dit niet mogelijk was zonder uw hulp. Als voorzitter wil ik alle vrijwilligers 
bedanken die binnen ZOD actief waren en hen uitnodigen voor de vrijwilligersavond op dinsdag 28 januari. Iedereen 
ontvangt hier dit jaar nog een persoonlijke uitnodiging voor. Mochten we toch iemand vergeten zijn dan horen we 
het graag via secretariaat@zorgomhetdorp.nl. Graag wil ik alle leden bedanken voor het vertrouwen en u alvast 
uitnodigingen voor de ledenvergadering, met aansluitend de openbare jaarvergadering, op maandag 6 april. Het 
bestuur laat zich graag door u informeren. Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen toe.  
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Van de voorzitter  

Jubilarissen tijdens kerstviering Handwerkgroep Mariahout 
Op 16 december heeft de kerstviering plaats gevonden bij de ZOD-
Handwerkgroep Mariahout. Onder het genot van een hapje en een drankje 
vond er een loterij plaats, kreeg ieder een kleine kerstattentie en werden er 
allerlei spelletjes gespeeld. Ook werd jubilaris Dien Leenders (rechts) in het 
zonnetje gezet ter ere van 25 jaar deelname. Dat gold ook voor jubilaris Lenie 
van Vijfeijken (links), die bovendien al jarenlang actief is in het bestuur van 
deze werkgroep. Beiden van harte proficiat.  

 

 

De ZOD-werkgroep Handwerken Mariahout (voorheen Welfare) 
heeft zich een jaar geleden aangesloten bij vereniging Zorg om 
het Dorp. Dit nadat het Rode Kruis, in den lande, ophield om 
deze georganiseerde vorm van ‘mantelzorg’ te ondersteunen. 
Voor Mariahout was het heel belangrijk dat deze activiteit voort-
gezet zou kunnen worden. Het voorziet in een behoefte om 
anderen actief te ontmoeten en huisgenoten te ontzorgen.  

 

 

Om deelnemer te worden van deze handwerkgroep hoeft u echt niet 
‘op leeftijd’ te zijn. Juist een mix van jong en oud, het contact met 
andere mensen of het samenkomen van belangstellenden met 
dezelfde hobby, kan iets toevoegen aan iemands leven. De ZOD-
werkgroep Handwerken Mariahout doet dan ook een oproep aan 
belangstellende dorpsgenoten om zich aan te sluiten. Loop een keer 
binnen op maandagmiddag in het Buurthuis tussen 13.30-15.30 uur.  
 

Er wordt vanuit de gemeente gevraagd hoe ZOD omgaat met 
vergrijzing. Vergrijzing is voor ZOD ‘actief blijven, ook voor elkaar, 
zolang als het kan’. ZOD-vrijwilligers proberen zich in te zetten voor 
de medemens. Zo dragen zij verantwoording voor elkaar en wordt 
vergrijzing een uitdaging i.p.v. een probleem. Werkgr. Handwerken is 
hier een voorbeeld van; zij verdient gemeentelijke ondersteuning! 

 

 

Deelnemers hebben een wekelijkse bezigheid en weten dat ze er op de maandagmiddag gezellig even tussen uit 
kunnen. Naast handwerken bestaat ook de mogelijkheid voor bordspelen, kaarten of gewoon even buurten.  

 

Op diverse plekken in Mariahout worden voedselpakketten, AH-
postcodekaartjes en cadeautjes ingezameld voor de medemens. 
Bij de kerk, Jumbo, DSC, oMase en in het Buurthuis onder de 
kerstboom. Bedankt gulle gevers en complimenten voor de 
initiatiefnemers.  
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Eind-evaluatie werkgroep Centrum (in oprichting) 

Eindejaarsevaluatie Natuur en Recreatie 

Beschikbaarheid Pinautomaat Rabobank 

De pinautomaat op ‘t Oranjeplein is voortaan gesloten tussen 23.00 – 7.00 uur.  
Dit in verband met het toenemend aantal plofkraken, de hoge kosten voor  
herstelwerkzaamheden en de veiligheid van de omwonenden. Dit is door de  
gezamenlijke banken in Nederland bekend gemaakt en geldt dus ook voor  
Mariahout! 

Activiteiten in ‘Beweegtuin Oranjeplein’        

De leden van deze werkgroep i.o. hebben garant gestaan voor een spetterende opening van het Oranjeplein op 8 
sept, jl. . Ze zijn geassisteerd door de ZOD-werkgroepen Bevrijding, speeltuin Oranjeplein, Etalagetentoonstelling, 
Centrumvisie en Foto-archiefgroep Mariahout. Ook is er hulp uit het hele dorp gekomen; vele verenigingen 
hebben bijgedragen aan het open podium en de jeugdspelen. 

Voor de toekomst gaat de werkgroep verder als definitieve ZOD-werkgroep Centrum met een afvaardiging vanuit 
ondernemers/ZLTO en Oranjebuurt; het zijn tevens ZOD-vrijwilligers. Werkgroepleden die voor de opstart zorgen 
zijn Regine Wijnen, Miriam Berkvens en Jan Egelmeers. Heeft u ook belangstelling mee te werken aan een leefbaar 
centrum neem dan contact met hen op via regine@twee-en-20.nl of via secretariaat@zorgomhetdorp.nl . 

 
 

 

 

Ook dit jaar zijn de wandelpaden goed onderhouden 
door de werkgroepleden Onderhoud. Deze maakten dat 
het gras, langs de lopen en door de weilanden, op tijd 
gemaaid werd zodat er comfortabel door de natuur 
gewandeld kon worden. Ook is er intensief overleg met 
de gemeente geweest om de in 2017 aangevraagde 
‘Toegankelijke Vennenroute’ te kunnen realiseren. Het 
wandelpad in de nabijheid van de vennen is breder en 
daardoor beter begaanbaar gemaakt voor (groot)ouders 
met kinderwagens en voor minder mobiele mensen. Dit 
is gerealiseerd dankzij de financiële middelen 
verkregen via de Rabobank Clubkas Campagne; met 
dank aan Rabobank Peel Noord en fijn dat u op ons 
gestemd heeft.  

 

 

Om het pad goed begaanbaar te houden roept deze werkgroep op om de paden veelvuldig met tweeën naast 
elkaar te belopen zodat het pad niet overgroeid raakt door beplanting en de ondergrond stevig aangestampt blijft. 
De werkgroep Natuur en Landschap Lieshout/Mariahout heeft, in samenwerking met ZOD, 2 nieuwe bankjes 
geplaatst bij de vennen. Het derde bankje staat op het, door de gemeente, nieuw gerealiseerde wandelpad door 
de bossen. Dit pad sluit aan op de 2 poortjes aan de noordzijde bij het Vossenbergven. 

In 2020 zal de ‘Toegankelijke Vennenroute’ met paaltjes en richtingbordjes uitgezet worden en in het totale 
wandelplan van ZOD worden opgenomen. Tevens wordt de ZOD-wandelroutekaart geoptimaliseerd. 

 

De deelnemers van het Eetpunt hebben gevraagd de gratis beweeglessen in de 
beweegtuin, verzorgd door Laarbeek Actief en fysiotherapie Kemps/Maas, een 
kwartiertje later te laten aanvangen. Zo kunnen de gasten vanuit het Buurt-
restaurant ook op tijd komen om aan de activiteiten deel te nemen. Het vindt 
voortaan plaats op woensdagen van 13.30 uur - 14.30 uur. Aansluitend wordt er 

gezamenlijk koffie gedronken tegen een kleine vergoeding. U bent van harte uit-
genodigd deel te komen nemen. Komende 2 weken zijn er geen activiteiten.  

 

mailto:regine@twee-en-20.nl
mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleengaanden – kerstlunch 

 

Het jaar 2019 is door de ‘alleengaande/alleenstaande leden’ van vereniging Zorg om het Dorp afgesloten met een 
kerstlunch. Een gezellige bijeenkomst op de stille zondag in december. De middag werd druk bezocht; de ZOD-
werkgroep Alleengaanden voldoet nadrukkelijk aan de behoefte van dorpsgenoten en andere belangstellenden. 
Hartelijk dank daarom aan Gerda van den Heuvel, Marietje van der Linden en Lies Berkvens. Nieuwe alleengaanden 
kunnen zich aanmelden via secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij bovengenoemde ZOD-werkgroepleden. 

 

 

Wist u dat:  
-er in  de kerstvakantie geen ZOD 
service-uurtje is? 
-er in de kerstvakantie geen 
begeleidende activiteiten in de 
beweegtuin zijn? 
-dat ZOD/Vierbinden op zoek is  
naar (inval)gastvrouwen/heren 
voor ‘t Buurtrestaurant/Eetpunt  
in het Buurthuis? 
-dat er nog steeds nieuwe gasten 
welkom zijn in dit restaurant dat 
tussen de middag open is en u zich 
als gast aan kunt melden?  
-dat er tijdens NL-doet (13 + 14 mrt) 
diverse werkgroepen actief zijn?  
-dat werkgr. Natuur en Recreatie 
nog vrijwilligers kan gebruiken voor 
onderhoud van de Toegankelijke 
Vennenroute bij het Torreven?   

 

Kerstlunch bij restaurant ‘De Pelgrim’ 
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