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Bestuur en werkgroepen

Het ZOD-bestuur nodigt u uit

*Voorzitter
- Ria Lindeman
*Secretaris en
vicevoorzitter - Henk Hulsen
*Penningmeester- Anoeska Bardoel
Bestuursleden: Harold de Louw
(plv secretaris), Maria Eeuwes,
Anton van Strien en Jouk Lukassen.
Foto, boven : v.l.n.r. Henk, Jouk,
Anton en Harold
Onder: v.l.n.r. Anoeska, Maria, Ria

In deze huis-aan-huis verspreide ZOD-Nieuwsbrief van maart 2019 nodigt
het bestuur van ver. Zorg om het Dorp (ZOD) en tevens dorpsraad
Mariahout u uit voor een paar belangrijke evenementen.
-Ma. 8 april Voorlichting Brandveilig wonen, in het Buurthuis 20.00 u.
-Di. 16 april Besloten leden- en openbare jaarvergadering in ‘t Buurthuis
-Za. 27 april Opening van de poort in het centrum, als verbinding tussen
Oranjeplein, OLTM en het Processiepark. Zie artikel blz. 2
Aansluitend Koningsdagactiviteiten in het Openlucht theater Mariahout
-Zo. 8 sept. Opening Oranjeplein en Bevrijdingsweken met in de middag
‘Picknick op het Plein’; open podium, spelen en vrijmarkt voor kinderen.

Openbare jaarvergadering 16 apr. in ‘t Buurthuis
Buurthuis plaats.
Op dinsdag 16 april vindt de jaarvergadering

Het bestuur van Zorg om het Dorp
wil u allen bedanken voor het vertrouwen afgelopen jaar. U leest in
deze huis-aan-huis ZOD-Nieuwsbrief
een jaaroverzicht van april 2018 april 2019. Graag maakt ZOD u
attent op zaken die met realisatie
van de Centrumvisie van 2012 te
maken hebben zoals ‘Opening van
de poort in het centrum, tijdens
Koningsdag’ en de ‘Opening van ‘t
Oranjeplein op 8 september’. Met
een Picknick op het Plein willen we
tevens 75-jaar Bevrijding vieren. U
bent voor beide activiteiten van
harte uitgenodigd. Ook graag uw
aandacht voor de opstart van een
aantal nieuwe werkgroepen en het
afscheid van de dorpsondersteuner.
Marietje van der Linden
ZOD-vrijwilliger
2018

Deze vergadering wordt opgesplitst in een besloten leden- en een
openbare jaarvergadering.
Besloten ledenvergadering, alleen bestemd voor Zorg om het Dorpleden
-18.50 uur grote zaal open – koffie / thee
-19.00 uur start ZOD-ledenvergadering met:
* welkomstwoord voorzitter Ria Lindeman
* opmerkingen en goedkeuring notulen jaarvergadering 2018. Deze zijn
per mail naar de leden gestuurd en liggen in de zaal ter inzage
* financieel verslag 2018 door penningmeester Anoeska Bardoel
* verslag kascommissie en decharge bestuur / verkiezing lid
kascommissie.
* verkiezing bestuur; aftredend en herkiesbaar is Maria Eeuwes, Jouk
Lukassen en Ria Lindeman. Wilt u zich ook verkiesbaar stellen dan kunt u
zich aanmelden tot 12 april bij secretaris Henk Hulsen.
* rondvraag voor specifieke ledenvragen.
Korte pauze met thee/koffie.
Openbare jaarvergadering, bestemd voor iedereen
-20.00 uur start openbare jaarvergadering met:
* welkomstwoord voorzitter Ria Lindeman met voorstellen van dorpsondersteuner Nathalie Kortboyer.
* notulen + verslag ‘vragen + antwoorden’ openbare jaarvergadering van
8 april 2018. Zie: www.zorgomhetdorp.nl / bestuursinfo / jaarvergaderingen
* besteding gelden uit Leefbaarheidsfonds
* presentatie van enkele geplande activiteiten
* voortgang van projecten herinrichting Bernadettestraat en De Nieuwe
Erven.
* stand van zaken speelpark Hoge Suute
* voortgang van de 2 Conceptaanvragen bij gemeente:
Concept 1 Fietspad langs Sonseweg en Concept 2 Fietspad D’n Erpse Pad
* vragen over jaaroverzicht gepubliceerd in de huis-aan-huis Nieuwsbrief
* suggesties vanuit de zaal voor nieuwe initiatieven
* rondvraag.
Na de vergadering een korte pauze en dan voor de liefhebbers:

Film- en fotocompilatie Mariahout 2018, Jan Jansen
Marietje van der Linden (midden)

ZOD-ereleden: Zr. Egberta v. Beurden en Ger Aarts

Werkgr. Openbaar Vervoer

Koningsdag: Opening ‘nieuwe’ poort Centrum

Harry de Groof behartigt de belangen
voor het O.V. in Mariahout. Trudy van
Kempen heeft begin 2019 afscheid
genomen van deze werkgroep en van
Stichting Buurtbus Laarbeek. Harry legt
dit voorjaar zijn voorzitterschap van
deze stichting neer. Beiden waren
hierin actief vanaf de start van de
Buurtbus in 2013. Harry heeft de jaren
daarvoor zich al uitgebreid ingezet om
een busverbinding van Mariahout naar
Helmond, te kunnen realiseren. Vele
mogelijkheden zijn door hem onderzocht. Uiteindelijk is in 2013 Buurtbus
Laarbeek/Helmond 461 gerealiseerd,
samen met OV Hermes en de vier
dorpsraden. ZOD wil Harry en Trudy
bedanken voor hun inzet voor deze
stichting. Momenteel rijden er twee
buurtbussen door Mariahout. Lijn 261
naar Helmond en lijn 259, sinds kort
door de kern van Gerwen en Nuenen.

Op zaterdag 27 april zal de aangepaste poort van het Openluchttheater
(OLTM) officieel in gebruik worden genomen in aanwezigheid van B&W.
Zorg om het Dorp is het bestuur van OLTM zeer erkentelijk dat het mee
heeft willen werken aan de omvorming van de OLTM-poort tot een
gezamenlijke toegangspoort tussen theater, Processiepark en het nieuwe
Oranjeplein. Ook dank aan de gemeente Laarbeek die dit mogelijk heeft
gemaakt. We kunnen nu spreken van een centraal gelegen poort die de 2
dorpshelften aan elkaar verbindt. Een volgende stap tot realisatie van de
doelstellingen uit de Centrumvisie Mariahout 2012.
Als start van Koningsdag willen we alle inwoners van Mariahout
uitnodigen om bij deze opening aanwezig te zijn. U kunt aansluiten bij
diverse ‘optochten’. Vanuit het Buurthuis 10.15 uur, vanuit het kerkplein
10.30 uur en vanuit het Oranjeplein 10.35 uur. Het is de bedoeling dat we
samen achter het Sint Servatiusgilde en harmonie St Caecilia aanlopen en
vanuit diverse startpunten uiteindelijk door de hekken van de poort het
OLTM inlopen. Via het kerkplein en het Processiepark of via het kerkplein,
Wilhelminastraat, Julianastraat en het Oranjeplein. Aansluitend zal bij het
paviljoen het Gilde de vendelgroet brengen en de harmonie het
Wilhelmus spelen. Zowel de gedecoreerden als ook de kinderen met hun
oranje gekleurde fietsjes spelen een belangrijke rol bij deze opening.

Koningsdag: jeugdactiviteiten in het OLTM

± 50 ZOD-werkgroepen
*Verkeersveiligheid
Mari van der Rijt 0499-422849,
voorz. namens buurtverenigingen
Jouk Lukassen namens ZOD
Mari ontving de vrijwilligerspenning
voor 30 j. inzet voor verkeersveiligheid
en 15 jaar als voorzitter.
verkeersveiligheidmariahout@hotmail.com

*Oranjecomité
Ger Aarts en Katelijn Bouwmans
*Koningsdag-jeugd v.l.n.r.
Marsha Bekkers Kim van der Linden
Mariëlle van de Ven, Debby Roeters
Nieuw: Kim van Loon

Koningsdag 2019: ‘Gewoon gezellig voor jong en oud’! Er wordt gestart
met het versierde fietsen defilé. Alle kinderen verzamelen zich om 10.15
uur op het kerkplein. Daarna zal de rondtocht aanvangen om 10.30 uur.
De route loopt vanaf het kerkplein, via Wilhelminastraat, Julianastraat en
het Oranjeplein. Via de nieuwe poort fietsen we het Openlucht theater in.
Gedurende de dag kan hier tussen 11.00 - 15.30 uur gespeeld worden. Er
is een springkussen voor de kleintjes, pannakooi, bouwhoek met grote
legoblokken en gezelligheidspelen. Er is een knutseltafel en een schminkhoek. Ook Laarbeek Actief is weer present met activiteiten en natuurlijk
de pannenkoekploeg. Het belooft een gezellige dag te worden.
Het bestuur van Zorg om het Dorp wil de werkgroep Koningsdag-jeugd
met Debby Roeters, Kim van der Linden, Marsha Bekkers, Kim van Loon en
Mariëlle van de Ven veel succes wensen met de organisatie. Dat geldt ook
voor de pannenkoekploeg met Toos Corsten, Mien Bekkers en Maria
Eeuwes, die elk jaar weer actief is.

Koningsdag: Oranjecomité in Mariahout
Dit jaar begint Koningsdag op 27 april, voor alle gedecoreerden van de
gemeente Laarbeek met een feestelijk ontbijt en een optreden van de
Mariahoutse Liederentafel in het Buurthuis van Mariahout. Zij worden
ontvangen door het college van B&W en na een toespraak van de
burgemeester wordt een toast op onze jarige koning uitgebracht. Begeleid
door het St. Servatiusgilde vertrekt men via het park naar de nieuwe poort,
welke officieel door de burgemeester wordt geopend. Na de vendelgroet
en het Wilhelmus wordt de vlag gehesen als startsein voor de viering van
Koningsdag met de kinderen.
Om het Oranjefeest ook
voor de oudere inwoners
compleet te maken worden
de ZOD-handwerkgroep en
jeu de boulesclub in het
OLTM getrakteerd! Vorig
jaar waren dat de gasten
van de Zonnebloem. (foto)

± 50 ZOD-werkgroepen

Oproep voor nieuwe gasten Eetpunt

*Eetpunt Buurthuis - gastvrouwen
Tonnie Beniers, Gerda Sanders, Jo
van Uden, Marietje van der Linden,
Truus Kuijten en Maria Gilsing
o.l.v. Marie-Louise Wijnen
ViERBINDEN

Buurtrestaurant Mariahout (Buurthuis)
Al heel wat jaren organiseert het ouderenwerk van Vierbinden in samenwerking
met Zorg om het Dorp een Buurtrestaurant in het Buurthuis van Mariahout. Elke
maandag, woensdag en vrijdag middag van 12.00-13.30 uur kunnen mensen uit
Mariahout die willen hieraan deelnemen.
Een aantal super enthousiaste gastvrouwen verwarmt de maaltijden en begeleidt
de gasten. Niet alleen het eten is lekker maar het is er vooral gezellig want zien eten
doet eten!!
Omdat vooral ook het sociale aspect belangrijk is krijgen de gasten na het eten een
gratis kopje koffie aangeboden.
Het is erg belangrijk dat deze voorziening in ons mooie dorp blijft. Daarom dit
persbericht. De afgelopen jaren zijn er namelijk steeds minder deelnemers en zit het
Buurtrestaurant Mariahout verlegen om nieuwe gasten.
Wilt u een keer uitproberen of eten in het Buurtrestaurant iets voor u is, dan kan
dat vrijblijvend. U meldt zich dan een week voorafgaand bij Vierbinden (0492
328800) of bij de Dorpsondersteuner. De kosten hiervoor zijn € 8,25.
Indien u blijvend gebruik maakt van het Buurtrestaurant en een AOW met een klein
pensioen heeft kunt u gebruik maken van een gemeentelijke kortingsregeling.
Informatie stichting@vierbinden.nl of 0492-328800.

*Natuur en Recreatie v.l.n.r.
Onderhoud en coördinatie
Erik Barten, André van Hoof, Peter
Bekkers, Gerard Bunthof, John
Heesakkers, Jos van Vijfeijken, Ria
Lindeman
*Fietspaden Bereikbaarheid,
Veiligheid en Recreatie
Steef de Jong, Peter Bekkers, Maria
Eeuwes, Jacqueline van Strien en
Ria Lindeman
*Natuur en Recreatie
Toegankelijkheid en Toerisme:
Toegankelijke Vennenroute Laarbeek en fietsroute D’n Erpse Pad
Maria Eeuwes, Lilianne van Vijfeiken en Ria Lindeman
*Sneeuwruimploeg
Gerard Bunthof, Ties van Dijk,
Albert Biemans, Broer van Dijk
*Trimbaan
Ton en Leida Leenders,
Henrie Bouwmans, Leo Biemans,
Roland v. Hoof, Henk Schepers,
Hans Roestenburg, Gerard en Jo
van Eijndhoven
Op 16 maart was de werkgroep
Trimbaan actief tijdens NLdoet. De
paden zijn weer opgeschoond, de
tafels en stoelen weer schoon
gespoten, er is 'n nieuwe schommel en ‘kinderzitje’ geplaatst.

Conceptaanvragen fietspaden aangeleverd bij gemeente
Conceptaanvraag 1: fietspad langs Sonseweg. De enige grote verbindingsweg
naar een naastliggende gemeente die nog steeds geen veilig fietspad kent.
www.zorgomhetdorp.nl/uploads/project_pdf/103_20190106105526.pdf
Tijdens de commissievergadering heeft ZOD-bestuurslid Anton van Strien
ingesproken. Zie www.zorgomhetdorp.nl/uploads/project_pdf/105_20190110120057.pdf
Conceptaanvraag 2: Cultuur historisch fietspad D’n Erpse Pad. Dit fietspad
loopt via de dekzandrug over ‘De lange pad’ en was de verbindingsroute
tussen Son & Breugel en Erp. Terug kan men fietsen via de beekdalen van ons
dorp Mariahout en B&D. ZOD wil deze route weer herstellen als fietsroute en
via een verbindingsfietspad Son en Breugel weer bereikbaar maken. Zie
www.zorgomhetdorp.nl/uploads/project_pdf/104_20190106105617.pdf

Trimbaan NLdoet

Sneeuwruimploeg

Ma. 8 april: Voorlichting Brandveilig wonen
ZOD, KBO Mariahout en oMase organiseren samen met Brandweer Brabant
Zuidoost een interactieve voorlichtingsbijeenkomst Brandveilig wonen. Dat
vindt plaats op maandag 8 april in het Buurthuis. De aanvang is 20.00 uur.

Etalage-tentoonstellingen Oranjeplein in 2018
*Etalage-tentoonstelling v.l.n.r.
Dennis van Kaathoven, Regine
Wijnen, Ria Lindeman, Jan Jansen
en Helmie Segboer

In 2018 hebben er diverse etalage-tentoonstellingen plaats gevonden. Juni
Watermaand, 45 jaar toneelvereniging Mariahout en momenteel het thema
Herinrichting Oranjeplein. Dit alles om het aanzien van voormalige winkelpand te verbeteren en de inwoners op een plezierige manier te informeren.
ZOD ontving hiervoor subsidie van het Ondernemersfonds Laarbeek.

± 50 ZOD-werkgroepen

Dorpsondersteuningsteam (DOT) en ZOD service-uurtje

*Dorpsondersteuningsteam ‘18/19
DOT: Annemiek Verbakel, Jacques
Lukassen, Ad Leenders, Ger Aarts,
Frans Habraken, Maria Gottenbos,
Rianne Brugmans (gestopt maart
2019), Harry de Groof en Ria
Lindeman; o.l.v. M. Herregraven!

Vereniging Zorg om het Dorp omschrijft deze werkgroep (DOT) als:
Een groep deskundige vrijwilligers die het professionele team Zorg en Welzijn
Twee leden van het DOT zijn - namens ZOD - lid van de gem. Adviesraad Sociaal
ondersteunt en daarmee dus ontlast. Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren
Domein en hun vragen en bevindingen zijn een vast agendapunt op de ZODvan onze gemeenschap en bieden waar mogelijk is, hulp aan de medemens.
vergaderingen.
Zij zijn naast werkzaam in het dorpsservicecentrum ook actief bij de mensen
thuis. het
Ze DOT
zetten
in als van
netwerkcoaches,
Omdat
deelzich
uit maakt
de Zorg om hetmantelzorg
Dorp wordenondersteuners,
de verslagen
begeleiders
van
statushouders
en
bestuur
van
ZOD.
Het
DOT
vergadert
8 keer
ook aan het ZOD-bestuur gestuurd met daarbij de dorps-ondersteuner als
per
jaar
en
heeft
de
privacy
van
de
mensen
hoog
in
het
vaandel.
Namens
het
verbindende factor. Zo blijven de lijntjes kort! Persoonlijke vragen en kwesties
DOT
bezoeken
Jacques
Lukassen
en
Frans
Habraken
de
gemeentelijke
worden uiteraard met de nodige zorg, respect en terughoudendheid
Adviesraad Sociaal Domein.
behandeld. Bescherming van ieders privacy staat bij DOT hoog in het vaandel.
ZOD service-uurtje in het dorpsservicecentrum (DSC)
Vanuit het DOT bemenst een aantal vrijwilligers het ZOD service-uurtje op
donderdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur in het dorpsservicecentrum (DSC)
van het Buurthuis. U kunt voor alle vragen bij hen terecht. Zie folder rechts!

Team Zorg en Welzijn
Het professionele Team Zorg en
Welzijn bestaat per 1 april 2019 uit:
vlnr. Iris Haak (LEV), Hetty Hendriks
(WMO) en Nathalie Kortboyer. Deze
dames zijn op woensdag van 10.0011.30 u. aanwezig in het Buurthuis.

Het dorpsondersteuningsteam heeft in
augustus 2018 afscheid moeten nemen
van Martien van der Heuvel (overleden)
en onlangs van dorpsondersteuner
Manita Herregraven (andere baan). We
missen hen enorm en kijken vol
waardering terug op de prettige
samenwerking
en
hun
enorme
betrokkenheid! ZOD wenst Manita veel
succes met haar baan bij BrabantZorg.

Bedankt!
Nathalie Kortboyer: ‘Vanaf 1 april
zal ik met veel plezier starten als
dorpsondersteuner Mariahout. In
mijn korte introductieperiode ervaar
ik al veel draagkracht en energie bij
de
betrokken
bewoners
in
Mariahout om het dorp als een hele
fijne leefomgeving te behouden en
te maken voor de toekomst. Ik wil
hier graag aan bijdragen. Voor
verdere kennismaking bent u
welkom op de woensdagochtend of
kunt
u
contact
opnemen:
nkortboyer@vierbinden.nl
of per
telefoon 0648532893’. Zie verder
www.zorgomhetdorp.nl

Iris Haak (LEV): ’Soms zijn er
periodes in het leven van mensen
waarbij er wat extra ondersteuning
nodig is. Als maatschappelijk
werkster kijk ik samen met u naar
welke oplossing het meest passend
is. U kunt o.a. bij mij terecht voor
een luisterend oor en/of voor
ondersteuning
bij
praktische
regelzaken’. Hier is géén indicatie
voor nodig en het geldt voor jong en
oud. Soms is het prettig om met een
steuntje in de rug zaken weer op de
rit te krijgen. Tel. 0689970677 –
email: Iris.haak@levgroep.nl

5 jaar geleden ben ik als dorpsondersteuner Mariahout gestart en heb ik Mariahout
leren kennen als een actief dorp met veel vrijwilligers, waarin mensen de schouders
er onder zetten als ze iets voor elkaar willen krijgen.
Heel veel respect heb ik voor alle vrijwilligers van Zorg om het Dorp die zich in de
verschillende werkgroepen inzetten voor de leefbaarheid van Mariahout. Ook heel
veel respect voor de bestuursleden, die zich op een positief-kritische en opbouwend
wijze inzetten voor het belang van Mariahout en in gesprek gaan met de gemeente,
politie, de woningstichting, Glorieux, Cedrus en andere vrijwillige en professionele
organisaties. Die de schouders durven te zetten onder grote projecten en zoveel
mogelijk aandacht hebben voor de verschillende belangen van alle betrokkenen. De
vergaderingen van Zorg om het Dorp duren hierdoor vaak tot in de late uurtjes,
maar er worden steeds zorgvuldige afwegingen gemaakt en altijd is er tijd voor een
afsluitend ontspannen praatje.
Ik ben de afgelopen jaren bij veel mensen thuis geweest en daar heb ik gezien dat
het spreekwoord ‘ieder huisje heeft zijn kruisje’ ook zeker voor Mariahout opgaat.
Daarom ook heel veel respect voor de inzet van de vrijwilligers van het
dorpsondersteuningsteam die zich voor de individuele inwoners van Mariahout met
hart en ziel inzetten, zoals in het ZOD service-uurtje, als netwerkcoach, in de
adviesraad sociaal domein, als oppas of ondersteuning van de mantelzorgers of
begeleiding van de statushouders.
Daarnaast zijn er in Mariahout heel veel mensen die zich inzetten voor de
verschillende (buurt-)verenigingen en organisaties, maar ook mensen die zich
stilletjes inzetten voor hun buren of familieleden. Mariahout is een krachtig dorp,
dat pas professionele hulp inroept als het echt nodig is. Ik ben benieuwd hoe het
verder gaat met een aantal projecten zoals bijvoorbeeld de opening van het
Oranjeplein, het processiepark, de herinrichting van de Nieuwe Erven en het
speelpark van de Hoge Suute, maar ik ben ervan overtuigd dat jullie er samen iets
moois van maken!
Met heel veel plezier heb ik mijn werk als dorpsondersteuner uitgevoerd en graag
wil ik dan ook iedereen bedanken met wie ik de afgelopen jaren heb mogen
samenwerken. Het gaat jullie goed!
Manita Herregraven

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 ZODledenactiebonnen

 Formulieren invullen

 Vragen van verenigingen

 Computerles

of vrijwilligersorganisaties

 Tablet- of iPad cursus

 DigiD

 Opvoedvragen

 Via de computer naar de

 Zorgvragen

 Initiatieven in de buurt

oplossing van een vraag

 Mantelzorg-

 Beter leren lezen,

zoeken

ondersteuning
 Vrijwilligerswerk

schrijven of rekenen
 Inzet maatje of

 Voorzieningen voor
het ouder worden

netwerkcoach
 Aanvragen voor

 Wonen

subsidies en fondsen

 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
Opgericht in 2003

‘Voor een leefbaar Mariahout’

± 50 ZOD-werkgroepen
*ZOD-stuurgroep CCM
Collectieve Collecteweek Mariahout
Harry de Groof, Anny Vorstenbosch,
Betsy Bouwdewijns, Gerda Sanders,
Tonnie Lukassen
*Buurtverenigingenoverleg
Anton van Strien, Henk Hulsen en
Miriam Berkvens
Twee keer per jaar worden samen
thema’s besproken en initiatieven
ontplooid.
*PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits
Ria Lindeman, Henk Hulsen. Deze
verschijnen meerdere keren per jaar.
Soms huis-aan-huis.
*PR: Info rondbrengen
Gerda Sanders, Noud Maas, Marietje
van der Linden en Ria Lindeman
*PR: Foto / Film: Jan Jansen
Maakt jaarlijks met foto’s, film en
geluid een prachtig overzicht van
Mariahout en haar vrijwilligers.
*PR: Infoschermen
Anton van Strien en Anoeska Bardoel
Zij plaatsen gratis dia’s op de vier
infoschermen voor niet-commerciële
instanties en regelen de betaalde
commerciële dia’s voor bedrijven.
*PR: Facebook Jouk Lukassen, Leida
Leenders en Ria Lindeman
Foto’s met nieuwswaarde kan men via
WhatsApp naar Jouk sturen i.o.
*PR: Multimedia Buurthuis
Jan Jansen en Anton van Strien
*PR: Website
Ria Lindeman, Anton van Strien
*Handwerkgroep Mariahout
Anny van de Berg, Toos Verhoeven
Hettie van Leuken, Mariet Vogels
Leny van Vijfeijken
*Foto / dia / filmarchief Mariahout
1932-heden
Henriëtte Lukassen, Anton Daniels,
Marieke Hulsen, Jan Jansen, Jacques
Lukassen en Wout Vermeulen
*Totempaal onderhoud
Wim van Eijndhoven
*Engelse les
Henk en Marieke Hulsen
*75 jaar Bevrijding
Regine Wijnen, Jan Jansen, Ria
Lindeman
*Aantrekkelijk Mariahout
Jan Egelmeers, Wilbert Kuijpers
*Herinrichting Bernadettestraat
Henrie Vogels (buurt), Mari vd Rijt
verkeersveiligheid, Henk Hulsen ZOD
*Herinrichting Nieuwe Erven
Henk Hulsen ZOD

Collectieve Collecteweek Mariahout CCM
Brief van ZOD-stuurgroep Collectieve
Collecte Mariahout. De voorbereidingen
voor de collecte zijn in volle gang. In De
MooiLaarbeekkrant is al aangekondigd
wanneer de collecte wordt gehouden. In
de laatste week van maart worden de
enveloppen rond gebracht. In de eerste
week van april worden ze weer
opgehaald.
Het is al weer de derde keer dat de
collectieve collecte wordt gehouden.
We beginnen er aan gewend te raken. Er is wel een verandering. Dit
jaar willen wij ook in ons dorp de mogelijkheid geven om via een eenmalige machtiging te doneren. De coördinatoren van de fondsen
hebben hiertoe besloten om verschillende redenen:
- In Lieshout en Aarle-Rixtel hebben ze goede ervaringen met deze
manier van collecteren;
- veel jongeren vinden dit een prettige manier.
U maakt natuurlijk alleen gebruik van de machtiging, als u dat zelf
een goede manier vindt. Vele mensen zullen het prettiger vinden om
op de gewone manier te doneren. De uitslag van de collecte wordt
bekend gemaakt in De MooiLaarbeekkrant en op de site van Zorg om
het Dorp.
Voor dit jaar hebben we in Mariahout net voldoende collectanten.
Voor volgend jaar kunnen we er zeker nog enkele gebruiken.
Misschien iets voor u!
Voor meer informatie of aanmelden: 0499-421606 (Tonnie Lukassen)

Handwerkgroep Mariahout
Per 1 januari 2019 is de Welfare overgegaan op ZOD-handwerkgroep
Mariahout. Nadat het Rode Kruis aangegeven had per 2020 deze
werkgroepen niet meer te subsidiëren klopte de organisatie bij Zorg om het
Dorp aan. Voor ZOD is het van groot belang dat de ouderen in ons dorp,
door samen te handwerken en elkaar elke maandag te ontmoeten,
gestimuleerd moeten worden. Zoveel faciliteiten zijn er niet in onze kleine
gemeenschap en deze werkgroep heeft al 45 jaar haar dienst bewezen. Via
gemeente Laarbeek is het niet gelukt via projectsubsidie of WMO-gelden
een bijdrage te krijgen. Het zal bij het nieuwe subsidie programma
Maatschappelijk Domein 2020 een nieuwe poging doen. ZOD staat nu borg
voor de wekelijkse zaalhuur. Ook heeft het samen met deze groep subsidie
kunnen ontvangen bij NLDoet en bij Stichting Steun Welzijnszorg Helmond,
zodat er een nieuwe start gemaakt kan worden, met moderne materialen
en goede opslagplaatsen. Het bestuur van Zorg om het Dorp wenst de
werkgroep en haar deelnemers heel veel succes met de doorstart.

± 50 ZOD-werkgroepen

ZOD-jaarverslag april 2018 t/m maart 2019

*Leefbaarheid ‘Jonge gezinnen’
Contactpers. Natascha Vermeulen
*Bibliotheekmedewerkers
Anoeska Bardoel en Ger Aarts
*Wonen
Henk Hulsen, Jouk Lukassen
Wout Vermeulen, Joan Aarts, Wim
van den Heuvel
*Gem. Adviesraad Sociaal Domein
Frans Habraken, Jacques Lukassen
*Speeltuin Oranjepl. Frans Daniels
*Welkomstpakket A. Bardoel
*'Lief en Leed', voor ZODvrijwilligers: Rina van Hoof, Mariet
Vermeulen en Maria Gottenbos
*Sinterklaascomité
Hein Gilsing, Mandy Heesakkers,
Gerda Sanders, Henk v. Eijndhoven
Christel Vereijken, Miriam Berkvens

Jaarverslag bestemd voor de algemene jaarvergadering op di.16 april 2018.
Ook bedoeld als informatiebron voor de niet-ZOD-leden in Mariahout.
Het gaat erg goed met onze vereniging. Er zijn momenteel 380
‘huishoudens’ lid. Bovendien een 5-tal nieuw gevestigden met een gratis
kennismakingsabonnement gedurende 1 jaar. Daarmee zijn we een van de
grootste verenigingen van Mariahout. Hier zijn we trots op en dat betekent
ook, dat we sinds de oprichting in februari 2003 breed geworteld zijn in
ons dorp. Dat willen we zo houden en waar mogelijk versterken. Wij willen
er, samen met al onze leden, alles aan doen om ons dorp Mariahout
leefbaar en levensloopbestendig te maken en te houden voor de
toekomst! Het bestuur bestaat uit 7 personen en heeft in het afgelopen
jaar 9 keer regulier vergaderd. Verder kwam het maandelijks meerdere
keren in kleine werkgroepen bijeen. In deze Nieuwsbrief een selectie van
de werkzaamheden van het bestuur en de ZOD-werkgroepen.

*Contactpersonen: Processiepark
Henk Hulsen, Harold de Louw en
Wim Meulendijks
‘ *Centrum i.o. Opening Oranjeplein
Regine Wijnen, Ria Lindeman, Henk
Hulsen, Natascha Vermeulen,
Miriam Berkvens, Jan Egelmeers,
Frans Daniels samen met Centrummanager/dorpsondersteuner
*Centrumvisie: Verkeer
Anton van Strien, Harry de Groof,
Jouk Lukassen en Henk Hulsen
N279 / A50 / sluipverkeer
*Roekenploeg Jan Jansen, Albert
Biemans, Frans van den Berg, André
Boudewijns, Frans Daniels, Mari vd
Rijt, Gerrie vd Broek, Ad de Beer,
Leo vdn Heuvel (Liesh.)
*Rabo Clubkas Campagne
Contactpersoon: Anton van Strien
Let op: Verenigingen vóór 1 april
aanmelden bij Rabobank Peelnoord!
*Aankleding RABO pinautomaat
Wilbert Kuijpers, Henriette Lukassen, Frans Daniels, Jan Jansen, Jan
Egelmeers en Henk Verbakel
Met dank aan Rabo Peel Noord.
*Centrumvisie - Oranjeplein
H. Hulsen, H. de Louw, R. Lindeman
*Werkgroep Hand- en Spandienst
ZOD is op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen met kleine klussen als
schilder/timmerwerk, inrichten zaal,
organisatie rondom huis-aan-huis
Nieuwsbrieven.

Overleg en informatie-uitwisseling door bestuur
Overleg met B&W en ambtenaren van de gemeente Laarbeek is veelvuldig
voorgekomen. Zo werden de volgende thema’s besproken: Natuur/Recreatie
conditie zandpaden, fietspaden, toegankelijke Vennenroute Laarbeek,
wonen, Centrumvisie 2012 (w.o. Oranjeplein, Processiepark) Juni
Watermaand, bezoek van weth. Slaets aan bestuursvergadering ZOD,
verkeersveiligheid, informatie-uitwisseling dorpsfora met B&W, herinrichting
Bernadettestraat, herinrichting De Nieuw Erven, herinrichting Oranjeplein,
Trimbaan vandalisme/verzekering stormschade/controle en onderhoud
toestellen, Kindervakantieweek, Kermis, Dorpsraden, inspreken bij
commissievergadering i.v.m. fietspad Sonseweg, Wooniezie/Wocom,
bouwplannen Buurtvereniging D’n Hoge Suute, Handwerkgroep,
Voor zaken aangaande Kermis, Verkeer(sveiligheid), Openbaar vervoer,
Wonen, Oranjecomité en 75 jaar Bevrijding kreeg het bestuur regelmatig
hulp van Zorg om het Dorp-vrijwilligers.
Inzet bestuur bij overleg en informatie-uitwisseling met andere partijen:
Informatie-uitwisseling dorpsfora, raadsleden, ver. Kleine Kernen, De
Bosgroep, wijkagent, natuurorganisaties, Heemkundekring, woCom, Cedrus
Vastgoed, Stg. Erfgoed Glorieux, Basisschool Bernadette, OLTM,
bewonersraad over Wooniezie, overleg Buurthuis, gesprekken met directie
ViERBINDEN, Stg Groene Hart, Rabobank Peel Noord, overleg met
ondernemers / verenigingen / bewoners Oranjeplein, bibliotheek De Lage
Beemden DigiD-cursus, buurtverenigingen-overleg, parochie, OLTM, ED,
Team Zorg en Welzijn.

Recepties en activiteitenbezoek bestuur ZOD
Het bestuur van ZOD bezocht receptie van afscheid weth. F. van Zeeland, cv
de Heikneuters, Nieuwjaarsreceptie, afscheid Jan Sprengers gemeente, 4
mei Dodenherdenking, 5 mei Roparun bij de Engelse graven, Mariahout 85
opening Processiepark, opening Kermis en etalage-tentoonstelling Juni
Watermaand.

8 sept. Opening Oranjeplein / Bevrijdingsfeest
Werkgroep Centrum in oprichting heeft een eerste
aanzet gegeven tot de feestelijkheden rondom de
opening van het Oranjeplein. Iedereen kan zondags
komen picknicken op het gras of lekker een terrasje
pikken. Opgeven voor het Open Podium of als vrijwilliger kan bij ondernemer ‘Twee en 20’ , Regine
Wijnen, Oranjeplein 1C, regine@twee-en-20.nl of
via ZOD secretariaat@zorgomhetdorp.nl
SAVE THE DATE Picknick op het Plein, 8 sept.

± 50 ZOD-werkgroepen

*Computer / tablet / cursussen
Ger Aarts, Ria Lindeman, Anton van
Strien, Harry de Groof, Riny v. Asten
*Kermis v.l.n.r.
Harrie vd Rijt, Henri Vogels, Miriam
Berkvens en Jan Egelmeers (rechts)

Er wordt door deze commissie van
alles gedaan om samen met Agnes
Franssen (gemeente) een gevarieerd
kermisaanbod te realiseren dat een
plek kan vinden op het nieuwe plein.
*Alleengaanden
v.l.n.r. Marietje van der Linden, Lies
Berkvens, Gerda van den Heuvel

Multimedia in het Buurthuis
In het dorpsservicecentrum van het
Buurthuis hebben dit jaar diverse
cursussen plaats gevonden. Naast
IPad en iPhone cursussen waren er
tabletcursussen met een Android
systeem (bijv. Samsung). Dit alles
onder leiding van Riny van Asten.
Ook vond er een digiD-cursus plaats,
georganiseerd samen met de bieb.

Ledenactiebonnen van ver. Zorg om het Dorp
Tijdens de ledenvergadering in 2010, hebben leden van ZOD besloten dat
de inkomsten uit contributie voor een deel besteed gaan worden aan
eigen initiatieven in het dorp Mariahout. Dat deze keuze mogelijk was
komt door het feit dat het bestuur van ZOD vanaf dat moment de functie
van ‘dorpsraad Mariahout’ kreeg toebedeeld en daarvoor extra
inkomsten van de gemeente Laarbeek ontving. De leden vonden het
zinvol om toch contributie te blijven betalen om zo de wederzijdse
betrokkenheid binnen vereniging Zorg om het Dorp te waarborgen.
Jaarlijks geven de leden goedkeuring aan de besteding van de ledenactiebonnen. De bonnen zijn af te halen ná de ledenvergadering en in
Buurthuis. Tevens tijdens de kermis en het alleengaanden-diner.

Ledenactiebonnen voor de kermis
Op zaterdagmiddag tijdens de opening en ’s avonds tijdens het optreden
van de harmonie worden de ZOD-ledenactiebonnen aangeboden bij het
kraampje van de werkgroep. Leden kunnen voor € 7,50 besteden aan
attracties en oliebollen. Verder vindt er een darttoernooi plaats in de
Oranjebar en een gezellig jeu de boules-evenement.

Ledenactiebonnen voor ‘alleengaanden’-diner

*Koken voor ...
Toos van Lieshout, Truus Kuijten,
Marieke Hulsen, Gerda Sanders,
Jo Leenders, Annemiek Verbakel
en Maria Eeuwes
*Duo-fiets i.o.
Renate de Louw, Gerda vdn Heuvel

Jan Bijnen
Op 28 febr. ontving
dorpsgenoot Jan
Bijnen de vrijwilligerspenning van de gem.
Laarbeek uit handen
van weth. Slaets. Jan
van harte proficiat!
Veel jongeren heeft
Jan, tijdens het crea-uur op school,
enthousiast gemaakt voor de natuur.

Werkgroep ‘Koken voor …’ heeft in
2019 een heerlijk dinertje verzorgd
voor de alleengaanden. Met de
Zorg om het dorp-ledenactiebon
kostte dit maar € 7,50 inclusief twee
consumpties.
De werkgroep
alleengaanden
heeft
diverse
activiteiten georganiseerd zoals
Keezen, High Tea en een bezoek aan
de Zwarte Ruiter.

Ook: Ledenactiebonnen voor Mariahouts toneel
Bent u nog geen lid van ZOD en voelt u zich wel betrokken bij onze
vereniging dan kunt u natuurlijk lid worden. Voor €10,00 per jaar, minus
€7,50 vanwege de leden-actiebonnen, kost het u een bedrag van €2,50.
Nieuwkomers in Mariahout krijgen via het ‘welkomstpakket’ één jaar
gratis ZOD-lidmaatschap aangeboden. Heeft u deze welkomsttas niet
ontvangen de laatste 2 jaar, dan horen we het graag.

Gezondheidsrace: Happen en Stappen voor 70+
Op 2de paasdag kunt u tussen 13.30 en 16.00 uur gaan wandelen. Laat u
verrassen door een gezonde hap en ‘historische figuren’ in Mariahout!
Organisator is De Zonnebloem Mariahout. Vertrek vanaf de Lourdesgrot.

Mariahout, maart 2019

Opening Oranjeplein Mariahout
Zondagmiddag 8 september
2019
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 Manita Herregraven en per 1 april met
haar opvolger Nathalie Kortboyer.
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 15 april 2019 weten via Regine Wijnen info@twee-en-20.nl of loop gerust
binnen bij Twee en 20, ons kantoor op het Oranjeplein. De koffie staat klaar! U kunt zich ook
opgeven via secretariaat@zorgomhetdorp.nl .
*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.

/oranjeplein.mariahout

/ mariahout-info

www.zorgomhetdorp.nl

Inschrijvingsformulier
Bestemd voor belangstellenden, meedenkers en ondersteuners, binnen en buiten Mariahout.
Voor € 10,00 per jaar bent u lid, steunt u het bestuur (o.a. spreekbuis naar gemeente Laarbeek) en de
vele werkgroepen, kunt u deelnemen aan activiteiten, krijgt u informatie per ZOD-Nieuwsbrief en
ontvangt u jaarlijks ledenactiebonnen ter waarde van ± € 7,50 ; te besteden in Mariahout.

Ja, ik wil lid worden van de vereniging Zorg om het Dorp!
Ik betaal € 10,00 per huishouden.
Achternaam / bankrekeninghouder:

____________________________________________________

Voorletters

__________________ Roepnaam __________________________________m/v _______

Tussenvoegsel:

______________________________________________________________________________

Naam partner:

______________________________________________________________m/v __________

Adres:

______________________________________________________________Nummer ____

Postcode:

___________________ Plaats:__________________________________________________

Telefoon:

________________________________________ 06__________________________________

E-mail:

______________________________________________________________________________

ᴑ

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de vereniging
Zorg om het Dorp om per jaar de contributie van € 10,00 af te schrijven van bank:
IBAN nummer:

____________________________________________________________

ten name van:

____________________________________________________________

wegens: Lidmaatschap Vereniging Zorg om het Dorp Mariahout
Naam:

________________________________

Datum:

________________________________

Plaats:

________________________________

Handtekening bankrekeninghouder: ________________________________
\

Wilt u dit inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij:
- het Dorps Service Centrum in het Buurthuis, Bernadettestraat 43, Mariahout
- het secretariaat of bij één van de overige bestuursleden, zie www.zorgomhetdorp.nl
- voorzitter R. Lindeman, Bernadettestraat 45, Mariahout
- penningmeester A. Bardoel, Torreven 3a, Mariahout,
of per e-mail: a.bardoel@zorgomhetdorp.nl , ondertekend en gescand
Bij inschrijving onderschrijft u de privacyregeling van vereniging Zorg om het Dorp, welke is te lezen is
op de website. Indien u een aanpassing hierop wilt, kunt u dat schriftelijk melden bij het secretariaat.
U ontvangt een bevestiging van de gevraagde aanpassing.
Opgericht in 2003

‘Voor een leefbaar Mariahout’

