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Terwijl de werkzaamheden op het Oranjeplein in volle gang zijn is het eerste resultaat 
al zichtbaar. Een veilige zebra om de oversteek naar school te maken. Ook is er 
spontaan een werkgroep opgericht die het plein op 8 september wil openen met een 
feest voor jong en oud. De werkgroepleden kunnen dit niet alleen; ze vragen of u een 
steentje bij wilt dragen. Als individu, als ondernemer of als vereniging. Omdat  het een 
feest voor de hele gemeenschap is vragen wij u nu al de datum van zondagmiddag 8 
september in uw agenda te zetten. Maak geen nieuwe afspraken meer op die dag of 
verzet ze alvast. Het is op de tweede zondag van de maand september!  
 
 
 
 

Dat het vernieuwde Oranjeplein een mooi plein gaat worden, daar zijn we van overtuigd. Met het accent op veel groen 
en een leefbaar centrum, waarbij de verbinding tussen apart functionerende leefgebieden zichtbaar wordt. Neem 
bijvoorbeeld de ‘wandelboulevard’. Deze komt vanaf de speeltuin en loopt door tot aan de ingang van het 
Openluchttheater en het Processiepark. Een voetpad dat symbolisch de ene helft van Mariahout verbindt met het 
andere deel van ons dorp. 
Met dit nieuwe Oranjeplein wordt er een mijlpaal bereikt in het zicht op de visie van Centrumvisie Mariahout: ’Een klein 
dorp met een groot hart'. 
 

Picknick op het Plein 
 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit moment groots gevierd moet worden, met het hele dorp. Wat vindt u van het 
spontaan ontstane idee ‘Picknick op het Plein’? Met als thema 75 Jaar bevrijding Mariahout? Want een opening staat 
ook voor vrijheid. En een picknick is een aangelegenheid waarbij alles mogelijk is. Zoals zelf meegebrachte 
versnaperingen nuttigen of een hapje en drankje kopen bij één van de vele horecagelegenheden. Terwijl de kinderen 
vrij spelen in de speeltuin of vermaakt worden tijdens optredens op een open podium. Dit is zomaar een greep uit de 
ideeën die wij graag met u willen delen. 
 

Werkgroep Centrum i.o. 
 

Overigens, met ’wij’ bedoel ik de voorlopige werkgroep Centrum in oprichting (i.o.). Graag stellen we ons aan u voor.  
 

De spontaan ontstane werkgroep Centrum (i.o.)  komt voort uit de Zorg om het Dorp-werkgroepen Centrumvisie, 
Etalage-tentoonstelling Oranjeplein, 75 jaar Bevrijding, Aantrekkelijk Mariahout, Leefbaarheid Jonge Gezinnen, 
coördinatoren Buurtverenigingenoverleg en een bestuurslid van de Oranjebuurt. Dit alles met hulp van onze 
dorpsondersteuner Marita Herregraven.  
 

Eveneens vanuit ondernemers in Mariahout, in samenwerking met centrummanager Henry van Vlerken. Er worden 
vanuit deze werkgroep korte lijntjes onderhouden met Stichting Openluchttheater Mariahout en Stichting Groene Hart 
Mariahout (Processiepark). * 
 

De werkgroep is een voorlopige werkgroep. Met de nadruk op voorlopig. We hebben namelijk ook uw ideeën en hulp 
nodig om dit feest te doen slagen. 
 

Laat het ons weten  
 

Barst u van de goede ideeën en wilt u graag helpen? Laat het ons vóór 11 maart 2019 weten via info@twee-en-20.nl of 
loop gerust binnen bij Twee en 20, ons kantoor op het Oranjeplein. De koffie staat klaar!  
 

*Eind 2019 zal in samenspraak met alle betrokkenen een definitieve werkgroep ‘Centrum’ worden opgericht. Iedereen die zich betrokken 
voelt bij de leefbaarheid in het centrum kan daar voor in aanmerking komen. 
 

Met vriendelijke groeten,  
Regine Wijnen  
contactpersoon Werkgroep Centrum i.o.  
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In de ZOD-bestuursvergadering van maandag 12 februari deelde onze dorps-
ondersteuner Manita Herregraven mee, dat zij per 1 april Stichting Vierbinden 
verlaat omdat ze een nieuwe baan heeft aanvaard. Wij vinden het erg spijtig, 
dat zij als zeer ervaren dorpsondersteuner van Mariahout vertrekt, maar 
natuurlijk gunnen wij haar deze nieuwe baan en wensen haar veel succes. 
Haar vertrek betekent een groot verlies voor ons bestuur en voor heel Maria-
hout, omdat daarmee dé verbindende en ondersteunende factor binnen de 
Mariahoutse gemeenschap weg valt. In deze Nieuwsflits van febr. wil zij graag 
zelf haar vertrek aankondigen.  
ZOD wil op woensdag 20 maart, samen met de KBO en het personeel van het Buurthuis, informeel afscheid 
van Manita nemen in de foyer. Dat doen we om 9.45 uur, ná de senioren-gym. U bent van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Via deze weg wil ik iedereen laten weten dat ik per 1-4-2019 een nieuwe uitdaging aan ga als 
casemanager bij BrabantZorg.  
 

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren mijn functie als dorpsondersteuner ingevuld. 
Ik ben trots dat ik in zo'n mooie gemeenschap als Mariahout heb mogen werken!   

 
 

Het bestuur van Zorg om het Dorp heeft zich geroepen gevoeld om Stichting 
Vierbinden een brief te sturen i.v.m. de opvolging van Manita Herregraven. 
Voor ZOD en de hele Mariahoutse gemeenschap is het van groot belang dat 
haar opvolger de sfeer van het dorp aanvoelt en voorstander is van hulp-
verlening dicht bij huis.  
Enkele fragmenten uit de brief:  
 

- Een goede opvolger ondersteunt het ZOD-bestuur, de huidige en nieuw op 
te starten werkgroepen en overige verenigingen en initiatieven vanuit de gemeenschap. Dit ter voorkoming van 
overbelasting van de vele vrijwilligers die vaak dubbele functies bekleden in ons kleine dorp. 
 

- ZOD zoekt een invoelende en ervaren dorpsondersteuner met respect voor elke inwoner. 
 

- Onze huidige dorpsondersteuner heeft het dorpsondersteuningsteam, bestaande uit deskundige vrijwilligers, 
een eigen gezicht in onze gemeenschap gegeven. Zij weet het beste in hen en daarmee voor het dorp naar 
boven te halen. De opvolger moet zeker dezelfde intentie hebben mee te blijven bouwen aan dit concept. 
Zaken als begeleiding van statushouders, hulp bij invullen van formulieren, advisering aan Sociaal Domein, ZOD 
service-uurtje, netwerkcoaches en ondersteuning bij mantelzorg moeten in ons dorp gecontinueerd en begeleid 
worden door een professionele kracht.  
 

- ZOD is een groot voorstander van de aanwezigheid van team Zorg en Welzijn in haar kern. Het bestuur wil 
deze formule kost wat kost handhaven en niet, door de intentie van een opvolger of door het minder 
functioneren in andere kernen, opgeheven zien. De aanwezigheid van deze gezamenlijke professionaliteit in ons 
dorp maakt dat de juiste hulpverlener direct met de hulpvrager aan het slag kan gaan. Dat geeft inwoners 
vertrouwen; ze voelen zich gehoord en begrepen. Bovendien zijn de beperkende vervoersmogelijkheden in ons 
dorp niet meer bepalend voor de gang naar de hulpverlener. Samengevat: het verlaagt drempels en verhoogt 
de kwaliteit van de hulpverlening. Fysieke aanwezigheid in ons gedeelde dorpsservicecentrum, blijft voor ZOD 
een voorwaarde.  
 

- Het team Zorg en Welzijn denkt actief mee met het dorpsondersteuningsteam en ondersteunt hiermee de 
vrijwilligers in hun taken. Omgekeerd geven deze vrijwilligers ook input aan het team, zodat hulpverlening 
sneller op gang kan komen. Daarmee zijn korte lijnen en deskundigheid gewaarborgd. Tijdens het ZOD service-
uurtje in het dorpsservicecentrum proberen vrijwilligers het team Z&W te ontlasten door de vragen van de 
inwoners te beantwoorden en de vragenstellers op weg te helpen. 

 

Van de voorzitter – vertrek dorpsondersteuner 

Aankondiging Manita Herregraven 

De nieuwe dorpsondersteuner 

calendar:T2:1-4-2019


Opgericht in 2003 

 

 

 

 

 

  
  

 
 
 
 

ZOD service-uurtje 
 

Elke donderdagmiddag houden de vrijwilligers van vereniging Zorg om het Dorp een inloop 

service-uurtje.  

U bent welkom voor een praatje, voor informatie of om uw vragen te stellen. Vrijwilligers van 

het ZOD service-uurtje zijn aanwezig om u te ontvangen.  

Dus wilt u meer weten over onderstaande onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd!  

 

 Vragen aan / over  

ver. Zorg om het Dorp  

 Afhalen ZOD- 

ledenactiebonnen 

 Zorgvragen  

 Mantelzorg- 

ondersteuning  

 Vrijwilligerswerk  

 Voorzieningen voor  

het ouder worden  

 Wonen  

 Formulieren invullen  

 Computerles  

 Tablet- of iPad cursus  

 Opvoedvragen  

 Initiatieven in de buurt  

 Beter leren lezen, 

schrijven of rekenen  

 Inzet maatje of 

netwerkcoach  

 Aanvragen voor 

subsidies en fondsen  

 Vragen van verenigingen 

of vrijwilligersorganisaties  

 DigiD  

 Via de computer naar de 

oplossing van een vraag 

zoeken  

 Buurtbemiddeling  

 Overlastmelding  

 Alarmering  

 Maaltijdvoorziening 

 Cursus Engels 

 

Uw vragen worden zo mogelijk beantwoord of samen met u wordt naar de juiste weg gezocht 

om te komen tot een oplossing.  
 

Geen vragen? Loop gewoon eens binnen voor een gezellig praatje!  

Aanwezigheid en bereikbaarheid  
 

Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur zijn vrijwilligers van het ZOD service-uurtje 
aanwezig in het dorpsservicecentrum van het Buurthuis, Bernadettestraat 43 in Mariahout. 
Tijdens schoolvakanties zijn de ZOD-vrijwilligers afwezig. 
 

Telefoon en emailadres: 
 

Het ZOD service-uurtje is via het Buurthuis te bereiken:  
- telefoonnummer  0499 422081  
- of via e-mailadres secretariaat@zorgomhetdorp.nl 
 
 
 
 
 

‘Voor een leefbaar Mariahout’ 
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Op dinsdag 29 januari is tijdens de druk bezochte vrijwilligersavond van 
ver. Zorg om het Dorp Mariahout Marietje van der Linden (links op foto 
werkgroep Alleengaanden) gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Dit 
gebeurde door haar mede vrijwilligers. Het bestuur van ZOD wil haar 
van harte feliciteren en bedanken voor haar inzet.  

Marietje is al jaren actief voor ZOD. In het buurtrestaurant is zij de 
perfecte gastvrouw. Ze zet het eten in de stoomoven, zorgt voor een 
gezellig gedekte tafel, dient het eten op en zorgt natuurlijk voor het 

bijbehorende praatje. Ingrediënten die belangrijk zijn voor de gasten om zich thuis te voelen. Marietje 
brengt ook maandelijks de ZOD-nieuwsflits rond bij leden die geen e-mailadres hebben. Tot slot zet ze zich al 
weer een paar jaar in voor de ‘alleengaanden’ die lid van Zorg om het Dorp zijn. Samen met Lies Berkvens en 
Gerda van den Heuvel (zie foto) organiseert ze activiteiten op zondag, zodat onze leden, die het op zondag 
soms wat stil vinden, gezellig bij elkaar kunnen komen.  

Een keer per jaar worden alle ZOD-vrijwilligers bedankt voor hun 
inzet voor Mariahout. Velen waren aanwezig tijdens de 
vrijwilligersavond, maar nog lang niet allemaal. De avond werd 
afgesloten met een film over vrijwilligers in Mariahout in 2018. Met 
dank aan onze fotograaf, film-man en samensteller Jan Jansen. 

Het bestuur wil graag de volgende werkgroepen bedanken: 
Alleengaanden, Aantrekkelijk Mariahout, 75 jaar Bevrijding, 
Bibliotheek, Centrumvisie, Centrum i.o., Etalage-tentoonstelling, 
Verkeer/N279, Collectieve Collecteweek Mariahout, Dorps-
servicecentrum multimedia, Dorps-ondersteuningsteam met service-uurtje, begeleiding statushouders en 
hulp bij invullen formulieren, Duo-fiets i.o., Eetpunt Buurthuis, Engels les, Fietspaden-bereikbaarheid-
veiligheid, Foto-archief Mariahout vanaf 1932, Handwerkgroep Mariahout, Koken voor …, Kermis, 
Koningsdag-jeugd, Lief en leed, Natuur en Recreatie, Onderhoud wandelpaden, Openbaar vervoer, Opening 
Oranjeplein i.o., Recreatieve fietspaden, Toegankelijke vennenroute, Oranjecomité, PR Nieuwsbrief/krant, 
PR foto+ film, PR infoschermen, PR facebook, PR website, rondbrengen Nieuwsflits, Roekenploeg, 
Sinterklaascomité, Sneeuwruimploeg, speeltuin Oranjeplein, Trimbaan, Onderhoud totempaal, 
Verkeersveiligheid met Buurtverenigingen, Welkomstpakket, adviseurs Sociaal domein en Wonen. En verder 
de coördinatoren/contactpersonen:  herinrichting Bernadettestraat, herinrichting De Nieuwe Erven, her- 
inrichting Oranjeplein, Buurtverenigingenoverleg, stg. Groene Hart, Rabobank, Leefbaarheid Jonge gezinnen. 
En de cursusleiders van IPad- en iPhonecursus, tablet- en smartphonecursus met Android besturing en 
coördinatie van DigiD-cursus.  

 
 

 

Op zondag 3 februari heeft de werkgroep ‘Koken voor …’ zich 
ingezet voor de alleengaanden van Zorg om het Dorp. V.l.n.r.: 
Jo Leenders, Truus Kuijten, Marieke Hulsen, Maria Eeuwes en 
Toos van Lieshout. Niet op de foto maar wel actief waren 
Gerda Sanders en Annemiek Verbakel. Een 40-tal alleen-
gaanden heeft genoten van de heerlijke avond. Hartelijk dank. 
Programma Alleengaanden: 24 februari: ‘Keezen’ en / of 
buurten in het Buurthuis. Aanvang 13.30 uur.  
 
 

 
 
 

Marietje van der Linden – vrijwilliger van 2018 

Werkgroep ‘Koken voor …’ zet zich in voor alleengaanden 

Jaarvergadering: dinsdag 16 april 



 
 
 

 

De afgelopen 2 weekenden bruiste het weer in ons Heidurp. De kletsavonden, het KBO carnaval en natuurlijk 
de playbackactiviteiten voor de jeugd. Heel veel mensen hebben zich ingezet om het te doen slagen; 
geweldig! Het bestuur van Zorg om het Dorp wenst iedereen een fijne carnaval toe en adviseert vooral naar 
de goede adviezen van de prinsen te luisteren.  

 Prins Tom d'n Urste met zijn prinses Vivian: 'En nauw goan we echt fisten!' 
Samen met adjudant Stijn en hofdame Susanne zwaaien zij de scepter tijdens de carnaval in 2019! 

 Jeugdprins Niek d'n Urste en jeugdprinses Nina: 'Nie zo mauwen, we goan een fistje bouwen!'  
Met adjudant Geert en hofdame Robin wordt carnaval de komende jeugdcarnaval een groot feest.   

 

Klets, playback en carnaval 


