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Beste leden, bij deze doe ik een oproep om mee te denken over de toekomst van ons dorp. In de vorige 
Nieuwsflits is dit al aangekondigd. Dinsdagavond 17 maart wil ver. Zorg om het Dorp deskundigen, 
ondernemers en bestuurders samen brengen om, u en elkaar, te informeren en vragen te laten stellen.  
Vragen en opmerkingen die door ons, bewoners van Mariahout, uitgesproken worden tijdens informele 
ontmoetingen. Vragen en opmerkingen die ook bij ZOD binnenkomen maar die u nog veel beter zelf bij de 
betrokkenen neer kunt leggen. Ook de gemeente zal u komen informeren en uitleg geven over de 
toekomst van de natuur rondom Mariahout en over mogelijke duurzame energieopwekking voor ons dorp. 
En er zal worden gesproken over wonen. Door de betrokken gemeentemedewerkers als ook de politiek, 
welke beide uitgenodigd zijn, kunt u zich direct laten informeren. Daarnaast is het van belang dat uw 
mening over de toekomst bekend wordt zodat er genuanceerd beleid gemaakt kan worden. Beleid/visie 
over het Buitengebied, Actualisatie van Recreatie en Toerisme, De toekomst van onze natuur rondom 
Mariahout, Armoedebeleid, Jeugdbeleid, Vergrijzing en ga zo maar door. Dit is dan ook de reden dat jong 
en oud van harte uitgenodigd zijn om mee te komen praten. Het thema van de avond is: ‘Toekomst van 
Mariahout, wonen en leven in balans’. Alle informatie en vragen zullen zoveel mogelijk opgeschreven 
worden en vervolgens worden nabesproken tijdens de openbare jaarvergadering op maandag 6 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 informatiestandjes van gemeente Laarbeek, wonen en Zorg om het Dorp n.a.v. de presentaties 
2 Zorg en Welzijn 
3 Ondernemen nu en in de toekomst; in binnen- en buitengebied 
4 Sport, gezondheid en recreatie; voor iedereen?! 
5 Duurzaamheid in en rondom huis  
6 Ondersteuning van jeugd 
7 Verenigingen en stichtingen in het groene hart van Mariahout 
8 Pioniersdorp Mariahout en toerisme 
 

 

 

 
 
 

2015 Thema-avond Duurzaamheid 

Nieuwsflits febr. 2020 
Jaargang 6  nr. 2 

 

Van de voorzitter  

Standjes en thema’s op 17 maart: Toekomst van Mariahout 

Dinsdag 17 maart  19.00 u. Film J. Jansen ‘Opening Poort Processiepark/OLTM en opening Oranjeplein’  
Openbaar 20.00 u. Thema-avond ‘Toekomst van Mariahout; wonen en leven in balans’ 
Buurthuis met presentaties over Natuur, Energievoorziening en Wonen.  
 Aansluitend kunt u standjes bezoeken en vragen stellen en/of schriftelijk 
  inleveren of op de posters uw suggesties schrijven.    
 Koffie/thee is gratis; wie vóór 20.00 u. binnen is ontvangt een consumptiebon 

Maandag 6 april 19.00 u. Besloten ledenvergadering vereniging Zorg om het Dorp Mariahout 
20.00 u. Openbare jaarvergadering Zorg om het Dorp/Dorpsraad Mariahout. Vooraf 
wordt, huis aan huis, het jaaroverzicht bezorgd. 17 maart en het ZOD-jaaroverzicht 
wordt nabesproken. LEV (Welzijn) en Stg. Dorpshuizen Laarbeek stellen zich voor. 
Aansluitend: Film J. Jansen ‘Jaaroverzicht Mariahout 2019’.  
Koffie/thee is gratis; wie vóór 20.00 u. binnen is ontvangt een consumptiebon 

 

Buurthuis 

Diverse besturen en deskundigen hebben toegezegd de standjes te bemensen. Bij deze nodigen we ook 
ondernemers in binnen- en buitengebied uit om zich te presenteren bij een standje, gelinkt aan een van de 
thema’s, of aanwezig te zijn en samen te praten over de onderwerpen en mogelijk  beleid voor de toekomst.  
Aanmelden (vóór 8 maart) via secretariaat@zorgomhetdorp.nl . Deze nieuwsbrief mag worden doorgestuurd! 
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Vrijdag  13 maart  NLdoet  Samen handwerken in het Buurthuis. 10.00 – 14.00 uur 
Zaterd.  14 maart  NLdoet  Vrijwilligers actief in het Processiepark 
Zondag 29 maart  Korenmiddag  Marcanto 25-jarig jubileum 
Zondag 29 maart  Alleengaanden-diner, m.m.v. ZOD-werkgroepen Koken voor … en Alleengaanden 
Maand. 27 april Koningsdag ZOD-werkgroepen Koningsdag-Jeugd, Oranjecomité, Centrum, de  

   Pannenkoekploeg  e.a. verzorgen samen met de Oranjebar het programma van 
    Koningsdag. Dit vindt plaats binnen en buiten de feesttent op het Oranjeplein.  

   Afhankelijk van het weer wordt er ook jeu de boules gespeeld. 
 
 
 

Foto: NLdoet 2019, overgang van Welfare 
naar Zorg om het dorp.  

NLdoet is ‘n jaarlijks terugkerend landelijk 
evenement, dat mensen uitnodigt om zich 
vrijwillig in te zetten voor een goed doel. 
Ook de leden van het Koninklijk Huis doen 
daaraan mee, prinses Beatrix die actief is 
in een verzorgingshuis en de koning die 
pannenkoeken bakt of meewerkt op een 
kinderboerderij en koningin Maxima, die 
een schort aandoet, niet te vergeten!    
In Mariahout nodigt de ZOD-Handwerk-
groep dorpsgenoten uit om samen met 
haar leden te komen breien of haken, 
babymutsjes voor Gambia of vierkantjes 
voor ‘n warme deken voor de allerarmsten 

in Roemenië. Wij zorgen dat een en ander bij de juiste organisatie terecht komt.  

De benodigde materialen zijn aanwezig in het Buurthuis en u bent van harte welkom op vrijdag 13 maart, 
tussen 10 en 14.00 uur. Koffie en thee worden u daarbij aangeboden en u heeft ook nog gelegenheid om 
foto's, fotoboeken en knipselkranten te bekijken die een beeld geven van 45 jaar handwerken met de Wel-
fare en nu ZOD-Handwerkgroep. Het zou fijn zijn als veel mensen zich aangesproken voelen om, op een 
eenvoudige manier en dicht bij huis, mee te doen met onze bijdrage aan NL-Doet!  

U BENT VAN HARTE  WELKOM!  

 
 
 

 

Agenda overige activiteiten 

Kom handwerken tijdens NLdoet op vrijdag 13 maart 

 

Alleengaanden en Koken voor … 

Gerrie van den Broek: Kneuter van het jaar! 

 

Carnaval 2020 zit er op. Met een prachtige optocht, 
ondanks het slechte weer. Dank aan de deelnemers 
maar ook dank aan de toeschouwers die eveneens 
de regen trotseerden. Carnavalsclub De Heikneuters 
heeft, dit jaar onder aanvoering van Prins Erik en 
prinses Ilse en hun gevolg, samen met de horeca en 
alle geledingen in haar vereniging, weer ‘n  prachtig 
carnaval georganiseerd. Op carnavalsmaandag werd 
Gerrie van den Broek uitgeroepen tot de ‘Kneuter 
van het jaar’ voor het vele werk dat hij verzet heeft.  
Hij ontving hiervoor de bronzen Heikneuter. Onder 
aanvoering van hem en H. Raaijmakers is ‘t carnaval 
33 jaar geleden weer nieuw leven in geblazen;  De 
Heikneuters hebben nu ‘n actieve vereniging. Gerrie 
heeft bijna alle functies vervuld. Alle lof en proficiat. 
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ZOD Service-uurtje in het (DSC) Dorps-
servicecentrum van het Buurthuis. Heeft u 
vragen of wilt u een persoonlijk verhaal 
kwijt? Er is op donderdag altijd iemand 
van het dorpsondersteuningsteam aan-
wezig tussen 14.00- 15.00 uur. U kunt ook 
hulp ontvangen met het invullen van 
formulieren of voor vragen over de tablet, 
smartphone of computer. Er worden 
eventueel korte cursussen georganiseerd. 

  

Woensdagochtend in het Buurthuis: 10.00 – 11.30 uur 
Dorpsondersteuner / team Z&W:   Nathalie Kortboyer 

Dorpsondersteuning in Mariahout 


