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Graag wil ik iedereen bedanken die actief heeft meegedacht tijdens de jaarvergadering op 9 april. Ondanks het (te) 
late tijdstip van afronding bleef de betrokkenheid van iedereen zeer groot. Het bestuur heeft uw komst gewaardeerd. 
Voor de maand april en mei staat een aantal activiteiten op het programma in ons dorp. Van harte aanbevolen!  
 
 
 
Vrijdag  27 april  - Koningsdag-activiteiten bij het Buurthuis 
* 11.00 - 11.30 uur inschrijven voor de jeugdactiviteiten 
* 11.30 - 12.00 uur opening met de harmonie en het gilde 
* 12.00 - 13.00 uur versierde fietsen optocht door het dorp (Bernadettestraat, Julianastraat, Wilhelminastraat  
  en Bernadettestraat) 
* 13.00 - 16.00 uur  creatieve en sportieve jeugdactiviteiten met als thema CreaFitLaLa 
* Brunch voor gasten van de Zonnebloem 
* Pannenkoekploeg staat weer de hele dag paraat 
Donderdag  3 mei -Informatieavond over AVG. Algemene verordening gegevensbescherming.  
Bestemd voor verenigingen. Op 25 mei gaat de Europese wet in werking en elke vereniging moet beschreven hebben 
hoe de persoonsgegevens/foto’s op website of per emailverkeer beschermd zijn. De aanwezigen worden 
geïnformeerd wat wel of niet toegestaan is. Uitnodiging zie onderaan deze nieuwsflits. Opgeven bij Suzan de Koning.  

 

Zaterdag  5 mei - Ontvangst Runningteam Laarbeek met bevrijdingsvuur  
Dit hardloopteam heeft de hele nacht doorgelopen om vanaf Wageningen het bevrijdings- 
vuur naar Laarbeek te brengen. Speciale gast Nelli Cooman. 

* 10.00 uur    Aankomst bij de oorlogsgraven in Mariahout.  
 ZOD hoopt met vele dorpsgenoten deze intocht te ondersteunen en het plechtige 
  moment op het kerkhof mee te kunnen maken.  

* 18.30 uur    - Opening meimaand: Eucharistieviering bij de Lourdesgrot  
 M.m.v.  oMase-koor en Grottendorfer Blaaskapel. Bij slecht weer in de kerk. 

 

Zondag 6 mei - Regionale Torendag  
13.00 – 16.00 uur De Lourdeskerk is te bezichtigen. Er zijn vrijwilligers aanwezig die over de 
    bezienswaardigheden kunnen vertellen.  
15.00 uur  Gebedsviering meimaand bij de Lourdesgrot 
 

Zaterdag  26 mei  Alleengaanden-diner in het Buurthuis (met ledenactiebon) verzorgd door  
   werkgroep ‘Koken voor …’ . 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 

Zaterdag  2 juni  - Mariahout 85 – achtergrond informatie zie www.mariahout85.nl  
* 6-kamp jeugdcategorie Oranjeplein 
* 6-kamp buurtcategorie Oranjeplein 
* Spetterende Quizavond  
Zondag  3 juni - Mariahout 85 – achtergrond informatie zie www.mariahout85.nl  
*Heilige mis in het Openluchttheater Mariahout\ 
*Heropening Processiepark als dorpspark 
*Seizoen opening Openluchttheater Mariahout 
*Braderie Mariastraat  
*Hobby- en verzamelaars tentoonstelling  
 *Kindervlooienmarkt  
 *Voertuigenshow 
 

Nieuwsflits april 2018 
Jaargang 4  nr. 3 

 

Van de voorzitter  

Data om vast te leggen voor april en mei 
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Mariahout kan nog een aantal vrijwilligers gebruiken. De inzet van onze dorpsgenoten is van harte welkom. 
Aanmelden kan altijd via secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij een van de ZOD-bestuursleden.   
*Parkwerkers 
Houdt 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 . 
*Metselaars 
 ‘Vele handen maken licht werk’. Is het mogelijk dat een aantal metselaars zich aanmeldt om het muurtje met 
ezelsruggen, van de pastorie tot aan de poort van het Openlucht theater, te metselen. Zo ontstaat er een mooie 
verbinding tussen park en theater en krijgt ons dorp weer een authentieke uitstraling. Graag aanmelden bij de nieuwe 
stichting Groene hart van Mariahout. Contactpersonen Henk Hulsen, Harold de Louw, Wim Meulendijks of bij ZOD. 
*Bestuurslid Stichting AED-alert Laarbeek uit Mariahout.  
*Gecertificeerde AED-deskundigen  
Wie in Mariahout wil de AED-cursus gaan volgen? We kunnen nog meer inwoners met een AED-certificaat gebruiken 
om de AED’s die in het dorp en buitengebied hangen te kunnen bedienen. De cursuskosten van € 10,00 kunnen in 
2018 bij ZOD gedeclareerd worden. Voor info en aanmelding zie: www.aedalertlaarbeek.nl . 
*Buurtbus-chauffeurs en eventueel een bestuurslid voor Stichting Buurtbus Laarbeek (op termijn) uit Mariahout 
ZOD streeft er naar de binding met deze stichting te continueren. Aanmelden kan bij voorzitter van deze stichting en 
tevens contactpersoon Openbaar Vervoer bij ZOD: Harry de Groof harry.degroof@outlook.com . 
 
 
 
De leden van ZOD ontvangen per mail het concept verslag van de openbare jaarvergadering op 9 april 2018. Tevens 
krijgen zij een document met de meest gestelde vragen op deze avond en de door ZOD of andere deskundigen 
gegeven antwoorden. U kunt deze info over de jaarvergadering ook lezen op onze site bij ‘Bestuursinfo’. Tijdens de 
volgende jaarvergadering (2019) zullen deze concept notulen ter goedkeuring worden aangeboden. Wij hebben 
besloten, vanwege de informatieve waarde, de toezending dit jaar te vervroegen.   
 
 
 
In het kader van de leefbaarheid op het Oranjeplein zijn ook de ondernemers actief bezig geweest. Met de komst van 
Wilbert Kuijpers ‘communicatie & grafisch ontwerp’, is het eerste pand al opgeknapt en heeft het ‘Oranjestraatje’  
onlangs een mooiere uitstraling gekregen met de belettering van ‘Twee en 20’; de nieuwe naam van dit bedrijf. 
Ondertussen werd er ook al hard gewerkt aan het voormalige Lira-pand, door Dennis en Lieseth van Kaathoven. ZOD 
krijgt de gelegenheid om één etalage in te richten met wisselende tentoonstellingen. Het doel was om de eerste ten-
toonstelling te openen tijdens ‘Juni Watermaand’. We hebben hiervoor subsidie ontvangen van de gemeente, waar-
voor onze dank. Deze opening zal zeker plaats gaan vinden, gelijktijdig met de opening van de kermis op zaterd.16 juni. 
Nu alles eerder gereed is gekomen heeft de ZOD-werkgroep ‘Foto- en filmarchief Mariahout 33’ er een herinnerings-
tentoonstelling ingericht in het kader van Mariahout 85. Het is prachtig geworden en weer heel plezierig om langs de 
etalages op het Oranjeplein te lopen. Iedereen is welkom op ons gezellige pleintje! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligers gezocht  

Concept verslag openbare ZOD-jaarvergadering 2018 

Historisch Mariahout komt tot leven op ons Oranjeplein 
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Beste vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen,  
 
 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties 
die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de 
regels van de nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen 
op een plank. Deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.  
Dit geldt dus voor alle vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen in Laarbeek. 
 

Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig?  
 
Mw. Woolschot, advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. vertelt in een informatieavond wat de AVG zoal inhoudt 
 

Uitnodiging informatiebijeenkomst AVG 

Hulp tegen vandalisme bij Ommetje Oost en Janmiekesroute 

Gedurende vele jaren is de route 
richting de Heieindseloop gesaboteerd. 
Vele malen hebben ZOD-vrijwilligers 
nieuwe bordjes moeten ophangen en 
palen moeten zetten. De doorgang voor 
onze maaiers was regelmatig afgesloten 
met onbekende sloten. Veel telefoontjes 
en mailtjes ontving ZOD omdat 
wandelaars de weg kwijt waren.  
Waarom toch, vroegen we ons af.  
Diverse oproepen hebben we gedaan of 
deze persoon/personen met ons of de 
dorpsondersteuner in gesprek wilde 
gaan over de reden. Maar helaas.  
Gelukkig kregen we hulp van gemeente 
Laarbeek, politie, SBB en onze dorps-
ondersteuner. Wij ZOD-vrijwilligers van 
werkgroep Natuur & Recreatie hebben 
deze ondersteuning zeer gewaardeerd.  

Frank van harte proficiat namens ver. Zorg om het Dorp Mariahout! 
Bron: Gemeente Laarbeek 
In Mariahout is de heer Frank van Esch benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester 
Van der Meijden. De heer Van Esch is al 27 jaar heel actief bij Voetbalvereniging 
Mariahout. Al die jaren heeft hij zitting in het bestuur, eerst als secretaris en nu als 
penningmeester. Daarnaast fungeert hij als clubscheidsrechter, maakt deel uit van 
de klusploeg, verzorgt samen met de kantinebeheerder de inkoop van de horeca en 
hij is lid van de sponsorcommissie. Jarenlang was de heer Van Esch bestuurslid van 
Buurtvereniging Bernadettebuurt. Hij is lid van Zundapteam De Vette Ketting dat 
jaarlijks een toertocht organiseert. De onderscheiding werd de heer Van Esch 
uitgereikt op zijn huisadres in Mariahout.  

Frank van Esch Lid in de Orde van Oranje Nassau 

 



en wat dit betekent voor jullie als organisatie. Mag je nog een ledenlijst rondmailen? Stuur je een mail met 
adressen in CC of BCC? Welke foto’s mogen wel en niet geplaatst worden op een website en/of facebook? Op deze 
en vele andere vragen wordt door mw. Woolschot antwoord gegeven.  
 

Wij nodigen je uit om aanwezig te zijn bij deze informatieavond op donderdag 3 mei in het Buurthuis in 
Mariahout, Bernadettestraat 43. Inloop vanaf 19.00 uur, start informatieavond 19.30 uur. 
   

Om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, vragen wij je om je aan te melden via onderstaande 
contactgegevens. Graag naam, telefoonnummer, organisatie en het aantal aanwezige personen vernoemen.  
Hopelijk tot 3 mei in Mariahout!  
 

Met vriendelijke groet,  
 

Suzan de Koning,  
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek  
sdkoning@vierbinden.nl  
Tel: 0492-328807 / 06-19502192 
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