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Van de voorzitter
In deze Nieuwsflits van april wil ik graag alle aanwezigen op de jaarvergadering van 4 april bedanken voor
hun komst. Het is ook dit jaar weer een extra steun in onze rug geweest. Het was een lange avond, maar wij
denken, zeker de moeite waard. Een indrukwekkend toneelstuk over dementie met voor- en nabespreking.
Een toelichting op het jaarverslag welke te lezen was in de nieuwsbrief, een mooie foto- en film compilatie
over Mariahout en natuurlijk de bestuursverkiezing met ‘t afscheid van Ger Aarts en de verkiezing van ons
nieuwe bestuurslid Maria Eeuwes. Wij bedanken Ger en wensen Maria succes. (foto’s Helene vdn Broek, Kontakt)

Ger Aarts erelid van Zorg om het Dorp Mariahout
Het zal geen verrassing geweest zijn, maar Ger
Aarts is erelid van Zorg om het Dorp geworden.
Na zuster Egberta nu het tweede, benoemde
erelid van onze vereniging. Ger ontving uit
handen van de Mariahoutse kunstenares
Genoveef Lukassen een prachtig kunstwerk met
daarin o.a. opgenomen ‘de vrouw met de
hamer’, ZOD-logo, ‘t Torreven en de totempaal.

Ger Aarts ontving ‘Ereblijk’ van gemeente Laarbeek
Aansluitend nam wethouder Briels het woord
en vertelde wat Ger allemaal voor Zorg om het
Dorp, Mariahout en Laarbeek betekend heeft;
meer dan 50 jaar was ze bestuurlijk actief! Hij
overhandigde haar een prachtig beeld en de
daarbij behorende oorkonde. Ger is de eerste
vrouw in Laarbeek die deze onderscheiding
mocht ontvangen. Proficiat Ger, heel bijzonder!

Gezamenlijk collecteren
Nadat een aantal jaren geleden al de vraag in de jaarvergadering gesteld was om te komen tot een
gezamenlijke collecte, is er door 3 leden wederom een oproep gedaan. Bij gebrek aan collectieve deelname
is deze gezamenlijke opzet toentertijd niet doorgegaan. Nu gaan we het echter weer opnieuw proberen.
Bij deze de vraag of alle contactpersonen van de diverse collectes zich willen melden bij het secretariaat. Het
bestuur van Zorg om het Dorp zal de betrokkenen dan uitnodigen voor een bijeenkomst.

Zaterdag 9 april vragenspreekuur ‘social media’
Op zaterdag van 11.00 -14.00 uur kan iedereen die vragen heeft over zijn smartphone, tablet of laptop in het
Dorpsservicecentrum van het Buurthuis terecht voor zaken waar u thuis met uw apparatuur niet uit komt.
Deskundige Wish-vrijwiligers zullen aanwezig zijn om u te helpen. Loop binnen en breng uw apparatuur mee.
In het DSC staat ook een aantal computers tot uw beschikking. Geen vraag is te dom, dus pak uw kans!

Gevraagd: vrijwilligers voor werkgroepen en afgevaardigden
Voelt u zich betrokken bij Mariahout, dan kunt u zich opgeven voor de volgende werkgroepen:
1. werkgr. Mariastraat, 2. werkgr. Oranjeplein (verdeling binnenruimte), 3. gezamenlijk jaarlijks collecteren
4. Sinterklaascomité 5. gem. Laarbeek vraagt meedenkers over ‘duurzaamheid’ voor haar klankbordgroep

Toelichting project Mariënhof. Jaarvergadering ZOD 4 april 2016. Voorgelezen door Ger.
Geachte aanwezigen, beste leden van Zorg om het Dorp,
Als ik zeg ‘het Klooster’ dan weet u allemaal welk gebouw ik bedoel: klooster Mariënhof mooi gelegen aan de
Mariastraat, tussen de kerk en de school. Sinds september ’49 bepaalt dit gebouw mede het gezicht van ons dorp. De
bewoonsters van het klooster hebben al die jaren hun stempel op zowel de kerk als de school gezet. Ik denk dat velen
van u, of een van uw kinderen, wel ooit bij hen in de klas heeft gezeten. Met veel energie en enthousiasme hebben de
zusters gewerkt en zich in gezet om Mariahout te helpen opbouwen en de leefbaarheid te behouden.
De zusters behoren tot de Congregatie zusters van Barmhartigheid uit Ronse en zijn in 1947 op verzoek van pastoor
van Eindhoven naar Mariahout gekomen. Op het ogenblik wordt het klooster nog bewoond door zr. Wilfrida en zr.
Marianne. De hedendaagse actualiteit heeft de zusters gedwongen zich op de toekomst van de Congregatie te
bezinnen, na te denken over de manier waarop zij hun gedachtengoed kunnen overdragen. Dat heeft o.a. geresulteerd
in de stichting Erfgoed Glorieux, waarin ook klooster Mariënhof is ondergebracht. Op een door hen zelf bepaald
moment hebben de zusters hun directeur de heer Smolders opdracht gegeven na te denken over een bestemming
voor Mariënhof. Na zelf de nodige ideeën ontwikkeld te hebben was het in zijn beleving tijd om contact te zoeken met
inwoners van Mariahout. Zo’n anderhalf jaar geleden belde hij onze voorzitter Ria Lindeman op en verzocht haar naar
Eindhoven te komen omdat hij iets mee te delen had. Hij vertelde haar toen over het plan om in het klooster en in de
tuin appartementen en woningen te realiseren, die zouden voldoen aan de strengste milieu eisen en duurzaam
worden gebouwd. Energieneutraal. Woningen en appartementen, waarin u, inwoners van Mariahout zich thuis zou
voelen. Jong, oud en iedereen er tussenin, met en zonder kinderen mag er wonen. Niet als vreemden naast elkaar,
maar betrokken en behulpzaam naar elkaar. Dit alles vorm gegeven in een zorg concept, waarin ieder zijn/haar
steentje bijdraagt. Een woon-zorgvorm die uitstekend past binnen de mogelijkheden van ons dorp. Zr. Wilfrida, als
provinciaal overste en de heer Smolders wilden daar ook heel graag inbreng van Zorg om het Dorp bij, als
vertegenwoordigend orgaan van Mariahout.
Jullie zullen begrijpen, dat Ria ervan schrok en zij heeft toen ook meteen het bestuur bij elkaar geroepen. Wij besloten
om na de vakantie met de vraag aan de slag te gaan en daarvoor nog meer mensen te vragen om een breed beeld te
krijgen. Samen hebben Ria en ik dit idee besproken in een eerste overleg met de zusters en daarvoor hebben we groen
licht gekregen. Toevallig hadden we net de brainstormgroepen ’Zorg in Mariahout’ opgericht. De werkgroepleden
‘wonen’, met aanvulling van een ervaringsdeskundige in wonen en zorg en de dorpsondersteuner werden bij het
overleg betrokken. In een gezamenlijke bijeenkomst heeft dhr. Smolders zelf de beoogde woon-zorgconstructie toegelicht. Daarna hebben we onze ideeën en wensen doorgestuurd naar Eindhoven en in kleine kring toegelicht. Later
hebben we nog een keer rond de tafel gezeten om te praten over wel of niet de kapel behouden. Het advies was
unaniem ‘behoud de kapel’, een mening die we met argumenten hebben doorgesluisd en we zijn blij te zien, dat de
kapel een plek heeft in het plan. Zonder in detail iets af te spreken heeft ZOD toe gestemd om de eindverantwoording
voor de kapel op zich te nemen. Uiteraard rekenen wij daarbij op hulp van de Mariahoutse gemeenschap.
Verder heeft ZOD, in het kader van onze Centrumvisie, gepleit voor een verbindingspad tussen de Mariastraat en het
Buurthuis. Een zrs. van Barmhartigheidlaantje en ook dat is in de opzet terug te vinden. En daar zijn we erg blij mee.
Doordat het plan naar de gemeente is gestuurd om te komen tot een principebesluit, is het vervroegd in de publiciteit
gekomen. Zr. Wilfrida vertelde dat zij een stappenplan hadden bedacht om een en ander in de openbaarheid te
brengen. Maar het is anders gelopen en vorige week heeft iedereen er via het Eindhovens Dagblad kennis van kunnen
nemen. Wij begrijpen, dat dit bericht vragen oproept en het ligt dan ook in de bedoeling om nog voor de zomer een
bijeenkomst te organiseren waarop door vertegenwoordigers van de zusters de plannen worden toegelicht. Het is niet
de bedoeling dat wij nu over het een of ander gaan discussiëren, maar heeft iemand een dringende vraag dan willen
wij proberen die te beantwoorden.
Rest mij nog om, namens onze voorzitter, het bestuur van ZOD, de mensen van de werkgroep Wonen en onze
dorpsondersteuner, te bedanken voor hun bijdrage en vooral te complimenteren voor de discretie die daarbij in acht is
genomen. En u, dames en heren, bedankt voor uw aandacht.

