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Mededeling van de voorzitter – activiteiten UITGESTELD!
Bij deze start ik de ZOD-nieuwflits met de aankondiging van een aantal afgeblazen
activiteiten i.v.m. voorzorgsmaatregelen aangaande het coronavirus. Nieuwe data zullen op
een later tijdstip bekend worden gemaakt.
Activiteiten die niet door gaan zijn:
13 maart NLdoet; samen handwerken in het Buurthuis
17 maart Thema-avond Toekomst van Mariahout, Buurthuis
29 maart Alleengaanden-diner in het Buurthuis / Koken voor …
29 maart Koren-dag Marcanto

De openbare jaarvergadering en de ZOD-ledenvergadering op
maandag 6 april gaan vooralsnog wel door. U ontvangt hiervoor
in Mariahout nog een huis-aan-huis verspreid jaaroverzicht.
Alvast nadenken over thema’s: Toekomst van Mariahout
Op de nader vast te stellen datum voor de thema-avond Toekomst van Mariahout willen wij u vragen
reacties te geven op stellingen aangaande onderstaande onderwerpen. Wilt u hier alvast over nadenken?
- Duurzaamheid in en rondom huis
- Zorg en Welzijn
- Ondersteuning van jeugd/jongeren
- Sport, gezondheid en recreatie; voor iedereen?!
- Ondernemen nu en in de toekomst; in binnen- en buitengebied
- Verenigingen en stichtingen in het groene hart van Mariahout
- Pioniersdorp Mariahout en toerisme
Ook zouden er presentaties plaats vinden op 17 maart 2020. Hopelijk kan ZOD onderstaande deskundigen
weer vastleggen voor de nieuwe datum. De presentaties waren onder andere:
-Natuur en landschap rondom Mariahout, door Michel Brands, gem. Laarbeek
-Collectieve warmte in Mariahout, voortgang onderzoek naar mogelijkheden start pilotproject, door
Maaike van der Zwaluw, gem. Laarbeek
-Woningbehoefte en aanbod in Mariahout e.a. gerelateerde
onderwerpen door Henk Hulsen, ZOD
-Presentatie levensloopbestendige koopwoningen
met 3 schetsen voor 2 x 2 wooneenheden
en info over ‘De Pelgrim’ door Robert Hellings, Cedrus.

ZOD bedankt Danny en Anita van De Pelgrim,
als ook de medewerkers, voor de betrokken.
heid bij ons dorp. Alle goeds toegewenst!

Trimbaan weer opgeknapt
Sinds de eerste gezondheidsrace in 2010 heeft het winnende team uit Mariahout de trimbaan aangelegd
(2011/2012) en onderhouden. Er is bovendien een speeltoestellen-bosje en stormbaan gemaakt en er zijn
diverse picknicksets geplaatst. De paden en toestellen zijn toegankelijk voor alle leeftijden en dat maakt
recreëren tot een prettige bezigheid. Thuis blijven is in Mariahout dus geen optie. Concluderend kan men
zeggen dat deze voorziening in het buitengebied alle leeftijden bij elkaar brengt. Zo kunnen dus 4
generaties tegelijk met elkaar optrekken, bewegen en van de natuur genieten.
Er is de afgelopen jaren helaas ook sprake geweest van vandalisme.
Met pijn in hun hart hebben de vrijwilligers toen alles weer moeten
opknappen. Alle lof daarvoor! Afgelopen weken heeft de trimbaan
echter weer veel te lijden gehad. Naast de stormen hebben ook
machines, die de nodige bomen gerooid hebben, hun sporen
achter gelaten.
Op zaterdag 7 maart is er door de werkgroep Trimbaan weer hard
gewerkt. De paden die altijd zo goed te belopen waren hebben
enorm te lijden gehad door de werkzaamheden in de natuur.
Vrijwilligers hebben zich weer ingezet om alles up-to-date te
maken. Hartelijk dank hiervoor. Het bosgedeelte ziet er nog
gehavend uit. Het is aan de gemeente om te bepalen of half
omgevallen bomen (storm) gevaar opleveren. Binnenkort vindt er
Laarbeek-breed overleg plaats over speelterreinen in de kernen.

Overleg
De afgelopen periode heeft er druk
overleg plaats gevonden bij diverse
ZOD-werkgroepen als Handwerkgroep, het Dorpsondersteuningsteam, Koningsdag-jeugd, Centrum,
Oranjecomité, Trimbaan enz. Ook ‘t
bestuur had overleg met de dorpsondersteuner, buurtverenigingen en
contact met de gemeente over
wonen, afgekeurde fietsroute D’n
Erpse pad, Energie en Natuur.
Er is tijdelijk geen inloopspreekuur in ‘t Buurthuis i.v.m.
coronavirus. Dorpsondersteuner bellen: 06-48532893

ZOD Service-uurtje in het (DSC) Dorpsservicecentrum van het Buurthuis. Heeft u
vragen of wilt u een persoonlijk verhaal
kwijt? Er is op donderdag altijd iemand
van het dorpsondersteuningsteam aanwezig 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.

