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Van de voorzitter
Tijdens de jaarlijkse ZOD-vrijwilligersavond, waar ruim 60 vrijwilligers
aanwezig waren, werd Jan Jansen als
ZOD-vrijwilliger van het jaar gekozen
door de aanwezigen. Jan, van harte
proficiat en bedankt voor je inzet voor
de PR van ZOD met hulp van foto- en
beeldmateriaal, voor je advisering bij
de multimedia, voor je mooie jaarlijkse
film over Mariahout en voor het coördineren van de roekenploeg. Tevens is
Jan tijdens de brunch van de Heikneuters uitgeroepen tot ‘Heikneuter van het jaar 2018’. ‘Ere wie ere toekomt’!

Data om even vast te leggen
Zaterdag
Zondag
Maandag

17 febr.
18 febr.
19 febr.

- Kaarsenhulde aan Maria bij de Lourdesgrot
- Alleengaanden; Jeu de boules in de overdekte jeu de boulesbaan van vereniging ‘t Trefpunt
- Informatieavond Bernadettebuurt over herinrichting Bernadettestraat tussen Knapersven en
Meerven, met voorstel tot aanleg extra parkeerplaatsen. Inspraak over aanplant bomen.
19.30uur – 21.00 uur in het Buurthuis. Alleen voor direct aanwonenden!
Maandag 19 febr. - Bestuursvergadering Zorg om het Dorp
14 + 28 febr. + 14 mrt - Vervolgcursus IPad o.l.v. Riny van Asten. In het Dorpsservicecentrum
Dinsdag
27 febr. - Informatiebijeenkomst over de oprichting van een Alzheimercafé voor Gemert-Bakel en
Laarbeek. Bij: D'n Drietip, Nieuwe Biezen 13 te Gemert. Start 19.30 u. Inloop vanaf 19.00 u.
Zondag
2 april
- Alleengaanden; paasbrunch
Maandag 9 april
- Jaarvergadering Zorg om het Dorp. Zet deze datum alvast in uw agenda
2 en 3 juni
- Mariahout 85

Alleengaanden - Jeu de boulesmiddag - 18 februari
Op zondag 18 febr. vindt de jeu de boulesmiddag plaats in de bouleshal op het sportpark de Heibunders.
Aanvang 14.00 uur en de kosten bedragen € 7,50. Opgeven bij:
Lies Berkvens
0499 421351 emberkvens@onsbrabantnet.nl
Gerda van den Heuvel 06 14437369 gerdinia@hotmail.com
Marietje van der Linden 0499 421654 m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl
Programma van 2 april: Luxe paasbrunch ten huize van v. den Heuvel. Aanvang 14.00 uur. Eigen bijdrage is € 10,00

Kaarsenhulde bij Lourdesgrot – zaterdag 17 februari
Zaterdag 17 februari om 18.30 uur is er een speciale Mariaviering in de kerk, waarna de kerkgangers gezamenlijk naar
de Lourdesgrot gaan om aan Maria een kaarsenhulde te brengen. De viering wordt voorgegaan door past. Verbraeken
en diaken Beks. Samen met het oMase-koor worden er vanaf 18.15 uur Marialiederen gezongen. U wordt hiervoor van
harte uitgenodigd.
Info vanuit de locatieraad Mariahout:
Rond de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes wordt, in de naar haar vernoemde kerk en bij de Lourdesgrot,
aandacht besteed aan deze bijzondere feestdag. Maria spreekt veel mensen bijzonder aan. Ze is ‘zichtbaar’ voor ons,
gewone mensen.

Bij haar beeltenis wordt regelmatig een kaarsje aangemaakt. Veel mensen hebben de
naam Maria in hun roep- of doopnaam. Van veel plaatsnamen, ook van het dorp
Mariahout, is ze de patroonheilige.
Deze kerk heeft bij de inzegening de naam Onze Lieve Vrouw van Lourdes gekregen.
Maria heeft in het Mariadorp in 1999 weer haar bijzondere plaats teruggekregen door
de herbouw van de Lourdesgrot.
Dagelijks komen er hier vele mensen om Maria’s hulp vragen of om haar te danken.
Maria, een bescheiden vrouw, die ruim 2000 jaar geleden leefde, heeft de mensen door
de eeuwen heen altijd geïnspireerd en doet dat nog steeds.

Herinrichting Bernadettestraat ter hoogte van het Buurthuis
Tijdens de ZOD-jaarvergadering in 2017 is de vraag gesteld om, naast brainstormgroepen voor het Oranjeplein, ook
een brainstormgroep ‘herindeling Bernadettestraat’ op te starten. Omdat de gemeente aangegeven heeft dat deze
straat ‘binnenkort’ voor vervanging van riolering en herinrichting in aanmerking komt, heeft het bestuur van ZOD het
initiatief genomen betrokkenen bij elkaar te roepen. Niet veel later ontving Zorg om het Dorp vanuit de gemeente de
vraag om een bijeenkomst te organiseren, dus dit kon mooi gecombineerd worden. De opstartbijeenkomst vond
plaats op 27 november 2017. Aanwezig waren de voorzitter werkgroep ‘Verkeersveiligheid’, bestuursleden van de
Bernadettebuurt, een afgevaardigde van werkgroep Processiepark, ViERBINDEN, de dorpsondersteuners Manita
Herregraven en Nicky van de Ven, de heer Roij de Haan van gemeente Laarbeek en Zorg om het Dorp. Inmiddels
hebben meer buurtgenoten zich aangemeld om mee te denken in de nieuwe
werkgroep en zijn er al een paar bijeenkomsten geweest. Het gedeelte van de
Bernadettestraat waarover gepraat wordt, ligt tussen de ‘driesprongen’ met ‘t Meerven en het Knapersven. Voor maandag 19 februari zijn de directe bewoners van de
Bernadettestraat uitgenodigd om mee te denken over het plan en de situering van
en keuze voor de nieuwe bomen, te bespreken. Suggesties zijn dus welkom. Er wordt
gestreefd naar een evenwichtig plan, rekening houdend met ‘groen’, parkeren,
gescheiden waterafvoer waarmee ook de vijver van het nieuwe Processiepark gevuld
kan worden. De bedoeling is dat het geheel past in een duurzame en leefbare
omgeving. Zorg om het Dorp bedankt dorpsondersteuner Nicky van de Ven en Herrie Vogels voor hun coördinerende
taken en waardeert, dat de gemeente Laarbeek wederom voor de bottom-up methode heeft gekozen.

Nieuw … Alzheimercafé Gemert-Bakel en Laarbeek
Initiatiefnemers uit Gemert-Bakel en Laarbeek organiseren op dinsdag 27 februari een informatiebijeenkomst over de
oprichting van een Alzheimercafé voor Gemert-Bakel en Laarbeek. Namens de gem. Laarbeek wordt de oprichting
van het Alzheimercafé ondersteund door Henrie Bouwmans, Ger Aarts, Berrie Vereijken en Sissy v.d. Weijer.
De bijeenkomst vindt plaats in D'n Drietip, Nieuwe Biezen 13 te Gemert en start om 19.30. Inloop vanaf 19.00 uur.
Volgens Alzheimer Nederland bedroeg het aantal mensen met dementie in Nederland in 2015 270.00 en zal dit in 2020
gestegen zijn naar 310.000.VoorGemert-Bakel zijn deze aantallen: 420 in 2015 en 540 in 2020 en voor Laarbeek 350 in
2015 en 460 in 2020. Dit baart grote zorgen en was een van de redenen om in actie te komen, evenals het feit dat er
professionals in de zorg elkaar treffen. Iedere avond wordt een ander relevant thema besproken.
Tijdens de eerste informatiebijeenkomst wordt ingegaan op wat een Alzheimercafé is en praten initiatiefnemers van
andere Alzheimercafe's in Brabant over hun ervaringen. Gerda van Ginneken van Alzheimer Nederland is een van de
sprekers. Bezoekers krijgen ook de gelegenheid om ideeën in te brengen over wat zij van een Alzheimercafé in hun
regio verwachten. Daarnaast vragen we u ook vooral te komen wanneer u betrokken wilt worden als vrijwilliger. U
kunt hierbij denken aan een rol als gastheer of gastvrouw, gespreksleider, een muzikale bijdrage of andere taken.
In verband met de voorbereidingen hopen wij dat u zich vooraf wilt aanmelden. Dit is niet verplicht. Voor meer
informatie over het Alzheimercafé of om u aan te melden voor de bijeenkomst, kunt u terecht bij: Theo Saalmink
theosaalmink@dedorpsondersteuners-gemertbakel.nl - 06-10878587

Samen werken aan een vrij toegankelijk Processiepark?
Houd u van de buitenlucht en heeft u interesse om te werken in de natuur van ons groene hart?
Kom dan eens kijken op maandagmorgen in het Processiepark, als de vrijwilligers actief zijn of meldt u aan
bij Wim Meulendijks, tel. 0629312482 en emailadres: meulendijksdaniels@gmail.com

Het was weer feest in ons Heidurp!

Allemaal bedankt!

