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Het oude jaar wordt uitgezwaaid en we gaan allemaal met goede voornemens beginnen in 2019. Toch blikken we nog 
even terug op de afgelopen maand(en), alvorens u allen ‘al het goede’ toe te wensen voor het komende jaar.  
Graag wil ik ook drie belangrijke data aankondigen. Op dinsdag 29 januari vindt de ZOD-vrijwilligersavond plaats 
(werkgroepleden ontvangen nog een uitnodiging en kunnen zich opgeven bij a.bardoel@zorgomhetdorp.nl ). Op 
zondag 3 februari zet de werkgroep ‘Koken voor …’ zich in om een dinertje te verzorgen voor de alleengaanden en op 
dinsdag 16 april vindt eerst de besloten (alleen voor leden) en aansluitend de openbare jaarvergadering plaats. Tevens 
wordt de film over al het vrijwilligerswerk in ‘Mariahout in 2018’ gedraaid, gemaakt door Jan Jansen.  
 
 
 

Begin december ontvingen Wout Vermeulen en Jan 
Egelmeers het Laarbeeks vrijwilligerscompliment. Beiden 
zetten zich al jaren vrijwillig in voor diverse werkgroepen in 
Mariahout en Laarbeek. Ook voor Zorg om het Dorp zijn ze 
actief. Wout is onze contactpersoon als het om ‘wonen’ en 
het ‘fotoarchief’ gaat en Jan is actief voor de kermis en denkt 
mee met de werkgroep i.o. om het centrum van Mariahout 
‘aantrekkelijker’ te maken. 
Daarnaast werden ook de parkwerkers (Processiepark) en 
Stichting Groene Hart Mariahout in het zonnetje gezet. Met 
hulp van de inzet van drie voorbereidende werkgroepen, te 
weten werkgroep Toekomstig Processiepark 2014, Hemel-
waterafvoer 2015/2016 en Processiepark 2018 (2017/2018), 
is uiteindelijk stichting Groene hart Mariahout ontstaan en 
hebben parkwerkers van een gesloten religieus Processie-
park een aanzet gegeven tot een open dorpspark, met 
behoud van religieuze elementen. Dit park zal de komende 
jaren verder uitgroeien tot een  prachtig park met mooie en 
veilige zichtlijnen en rust- en speelgelegenheden (natuurlijk 
spelen). Dat dit alles nog tijd en heel veel arbeid kost is 
logisch. Maar dank voor ieders inzet en van harte proficiat. 

Een uitgebreid overzicht is te lezen: http://www.zorgomhetdorp.nl/uploads/project_pdf/99_20180927192440.pdf  

 

 

 
 

Het dorpsondersteuningsteam is op vele fronten actief. Per 10 januari zal het dorpsservicecentrum (DSC) in het 
Buurthuis elke donderdag (behalve schoolvakanties) open zijn van 14.00 – 15.00 uur. Vrijwilligers staan dan paraat om 
u te ondersteunen bij al uw vragen, door samen naar een oplossing te zoeken en/of door te verwijzen naar deskundige 
medewerkers. Of gewoon om samen een kopje koffie of thee te drinken en gezellig te praten over wat u bezig houdt. 
Twee leden van het DOT zetten zich speciaal in voor statushouders die in Mariahout wonen. Drie leden van het 
dorpsondersteuningsteam hebben zich geschoold als netwerkcoach. Zij, of juist coaches uit andere kernen, kunnen 
samen met u bekijken hoe u uw netwerk kunt versterken, zodat u meer mensen om u heen heeft in leuke als ook in 
zorgelijke tijden. In de komende Nieuwsbrief van maart zal uitgebreid verslag worden gedaan over alle vrijwillige taken 
die het ZOD-dorpsondersteuningsteam kan verzorgen en met welke vragen u zoal naar het DSC kunt komen.  
Elke woensdagochtend (10.00 – 11.30 uur) is het professionele team Zorg en Welzijn aanwezig om u bij te staan, te 
weten Manita Herregraven (dorpsondersteuner), Hetty Hendriks (WMO-consulent) en Iris Haak (LEV-groep). Zie 
http://www.zorgomhetdorp.nl/dorpsondersteuning/teamzorgenwelzijnmariahout . 
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Nadat in oktober al de voorbereidende werkzaamheden zijn 
gestart op het Oranjeplein, kan ZOD melden dat de pannakooi 
zal verhuizen naar sportpark De Heibunders en de kleding-
containers van Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp naar het 
Buurthuis (links bij de achteringang). Voor de skateramp is nog 
geen bestemming gevonden. Tips zijn welkom.  
 

Zorg om het Dorp ontving op 14 dec. onderstaande planning  
van de gemeente Laarbeek: 
13 december 2018 
Werkzaamheden Oranjeplein / Mariastraat Mariahout 
 

Er is een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het Oranjeplein in 
Mariahout. 
In week 2 van het nieuwe jaar wordt er definitief gestart met de herinrichting van het plein. De werkzaamheden 
worden verricht door aannemer Gebr. Van den Berk uit Gerwen. 
Als eerste wordt het riool vervangen in de Mariastraat. Dit zal - als het weer meezit - in week 7 klaar zijn. Vervolgens 
gaat de aannemer riool leggen op het Oranjeplein aan de oneven kant. Deze werkzaamheden duren ongeveer tot week 
12. Als laatste staat de herinrichting van het binnenplein op het programma. Dit duurt tot en met week 18. 
Werkzaamheden Bernadettestraat 
De start van de werkzaamheden aan de Bernadettestraat hangen samen met die van het Oranjeplein. De verwachting 
is dat we hier half april 2019 kunnen starten. 
Aanvullende informatie: … Factoren die dit kunnen beïnvloeden zijn: Het weer, leveranties en planning Oranjeplein. 

  
 
 

In de omgeving van het Torreven hebben onlangs  graafwerkzaamheden 
plaats gevonden met als doel het Vossenbergven te herstellen als ven 
en het Heideven (bij Ommetje Oost) als moerasgebied.  
Info gemeente Laarbeek afd. Communicatie: November 2018  

 

Herstelwerkzaamheden vennen Mariahoutse bossen 
 

De komende periode, tot het einde van het jaar, werkt Bosgroep Zuid-
Nederland in opdracht van de gemeente Laarbeek aan het herstellen 
van twee voormalige vennen in de Mariahoutse bossen: het 
Vossenbergven en het Heideven. 
Beide vennen zijn halverwege de vorige eeuw ontwaterd en bebost. Dit 
soort ontginningen vonden destijds veel meer plaats om stuthout voor 
de mijnbouw te produceren.  Daarmee zijn echter ook veel natuurwaarden en biodiversiteit verloren gegaan. Om de 
biodiversiteit te verbeteren, start de gemeente Laarbeek binnenkort met het herstel van deze voormalige vennen. Ze 
worden opnieuw open gegraven en in het gebied tussen het nieuwe Vossenbergven en het bestaande Torreven wordt 
de bovenste grondlaag verwijderd. Vervolgens wordt er heidemaaisel op de bewerkte grond gebracht, zodat de heide 
zich hier weer kan gaan ontwikkelen. Een archeologisch onderzoeks- en adviesbureau begeleidt de graaf-
werkzaamheden.  
Mogelijk ondervinden bezoekers tijdens deze werkzaamheden hinder van de aanwezigheid en het geluid van machines. 
Uiteraard probeert de uitvoerder deze overlast tot een minimum te beperken.  
Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen of wenst u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan gerust 
contact op met Bosgroep Zuid Nederland op 040-206 6360. 

 

 

In 2017 heeft ZOD een aanvraag ingediend bij de gemeente Laarbeek om de paden rondom het Torreven en het 
toekomstige Vossenbergven zodanig te maken dat deze breed genoeg zijn voor wandelaars om naast elkaar te lopen, 
en zo iemand te ondersteunen (mantelzorg), of om met kinderwagens, rollators of rolstoelen te berijden. ZOD spreekt 
dan over onverharde paden waarbij de toegankelijkheid geoptimaliseerd wordt. Zo kunnen alle Mariahoutenaren 
(e.a.), die hemelsbreed zo dicht bij het Torreven wonen, in de toekomst met alle generaties tegelijk uit wandelen gaan. 

 

Torrevenroute en toegankelijke Vennenroute 

Werkzaamheden Vossenbergven en Heideven 

Werkzaamheden Oranjeplein en Bernadettestraat 



De in 2015 aangelegde Torrevenroute is op de wandelroutekaart 
(bij kerk en Rooijseweg) reeds ingetekend rondom het nieuwe 
Vossenbergven. Tevens zijn er, naast de 20 geplaatste bankjes, 
ook nog een aantal bankjes gereserveerd om rondom dit nieuwe 
ven te plaatsen. Dit dankzij werkgroep Natuur en Landschap L/M. 

Op 29 september 2018 hebben twee ZOD-bestuursleden een 
gesprek gehad met dhr. M. Brands van de gemeente en mevr. K. 
Zwaard van De Bosgroep om te kijken of het mogelijk was om in 
december de aanleg van paden tijdens de graafwerkzaamheden 
mee te nemen. Er zou worden geprobeerd om rondom het uit te 
graven Vossenbergven een wandelpad aan te leggen, bij voorkeur 
op de ‘mineraal-laag’ zodat het water goed kan wegstromen. 

Op 19 dec. gaf De Bosgroep aan: ‘In eerste instantie leek dit eenvoudig te realiseren, maar de praktijk van de uitvoering 
is net even anders. We bekijken nu hoe we dit het beste kunnen uitvoeren, aangezien er ook wat lage delen in de route 
zitten. De planning van de uitvoering is erg krap (de aannemer moet voor het eind van het jaar opleveren), maar we 
kijken of dit nog mee kan in de huidige werkzaamheden’. Het bestuur van ZOD hoopt van harte dat het lukken zal of 
wil anders met nieuwe initiatieven komen. Verder zal tijdens de winterse maaibeurt rondom het Torreven de ruimte 
naast het bestaande wandelpad wat breder gemaaid worden. Het is de bedoeling dat dan de wandelaars dit pad zelf 
breed houden door het vaak te belopen. U allen heeft hierin dus een belangrijke taak, zodat het mooie gebied voor 
iedereen toegankelijk wordt en blijft. Graag doet het bestuur van ZOD een oproep of een aantal vaste wandelaars 
geregeld het gemaaide pad, op de gemaaide breedte, bij wil houden tegen overgroei. Hier is toestemming van De 
Bosgroep voor verkregen. U kunt zich als ZOD-vrijwilliger melden bij Ria Lindeman r.lindeman@zorgomhetdorp.nl . 

Er wordt een hek geplaatst rondom de gezamenlijke vennen, zodat er in de toekomst weer schapen kunnen grazen. Bij 
de ingang en uitgang van wandelpad en (mogelijk toekomstig fietspad) D’n Erpse Pad zullen wildroosters geplaatst 
worden, zodat de doorgang voor wandelaars, fietsers en wagens voor werkzaamheden mogelijk blijft. Crossmotoren 
zijn hier, als ook in de bossen er omheen, ten strengste verboden.  

 

De openbare ruimte bij de Nieuwe Erven zal opnieuw worden ingericht. Er is inmiddels bij de bewoners een oproep 
gedaan om mee te denken. Hieruit is een werkgroep geformeerd. Dorpsondersteuner Manita Herregraven en Henk 
Hulsen, namens ZOD, zullen samen met de gemeente en deze werkgroep tot een mooi plan proberen te komen. Voor 
vragen en tips kunt u zich bij hen melden. 

 

 
 

Dankzij de werkgroep Sinterklaas en allen die daarbij geholpen hebben, hebben de kinderen uit Mariahout weer leuke 
dagen gehad. Fijn dat ZOD-vrijwilligers ook dit jaar weer voor hen klaar stonden. 

 

 

De werkgroep Etalage-tentoonstelling is wederom actief geweest bij 
het inrichten van de etalage met als thema ‘Herinrichting Oranjeplein’  
Ook denkt een aantal van hen mee over ‘75 jaar Bevrijding’ welke 
gedurende twee weken rond 18 september 2019 Laarbeek-breed 
gevierd gaat worden. Heemkundekring ’t Hof van Liessent is samen 
met ZOD op zoek naar verhalen die nog niet verteld zijn; verhalen 
over hoe men in de oorlog in Mariahout leefde en ervaringen tijdens 
de bevrijding. Het is tevens geïnteresseerd in foto’s en attributen uit 
die tijd. Ook is de organisatie benieuwd welke gezinnen er evacués 
opgevangen hebben of onderduikers in hun omgeving hadden. 
Mochten er in uw familie nog verhalen boven komen die opgetekend 
kunnen worden, dan vernemen we dat graag van u. Het 
dorpsservicecentrum staat op donderdagmiddag voor u open van 14.00 tot 15.00 uur. Kom een keer binnen lopen om 
uw ervaringen te vertellen. We kunnen ook een afspraak maken. De ‘ZOD-fotoarchiefgroep Mariahout vanaf 1933’ zal 
een foto-overzicht samenstellen voor de etalage-tentoonstelling in september 2019. De ZOD-werkgroep ‘etalage-ten-
toonstelling’ heeft van Ondernemersfonds Laarbeek een doorstartsubsidie ontvangen van € 500,00. Hartelijk dank.  

 

Werkgroep Etalage-tentoonstelling en 75 jaar Bevrijding  

Werkgroep De Nieuwe Erven 

ZOD-aanvraag 2017 
Toegankelijke Vennenroute 

Werkgroep Sinterklaas bedankt 
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Binnenkort zullen er diverse nieuwe huurwoningen opgeleverd worden op D’n Hoge Suute. Woningen zowel in de 
sociale als in de vrije sector. Dat betekent dat op korte termijn ook de toewijzingen zullen plaats gaan vinden.  
Bent u al ingeschreven bij www.wooniezie.nl  voor een sociale huurwoning? Heeft u hier vragen over ga dan naar het 
inloopspreekuur van woCom in het Dorpshuis in Lieshout op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur of kijk op hun site. 
Bent u al ingeschreven bij www.hogesuute.nl/aanmelden_huurwoning voor een vrije sector-huurwoning in Mariahout?  
 

Neem eens de tijd om met elkaar te brainstormen over wonen in een huurhuis in Mariahout  
Vragen die u zich kunt stellen zijn: 
1 Hoeveel inkomen mag ik maximaal hebben om voor een sociale huurwoning in aanmerking te kunnen komen? 
Antwoord: 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen moet de woCom toewijzen aan huishoudens met een 
‘verzamelinkomen’ tot € 38.035 in 2019. Dit kunt u terugvinden op uw inkomensverklaring (zie verderop in de tekst)  

2 Voor wie zou een sociale huurwoning in Mariahout mogelijk kunnen zijn?  
Mogelijke antwoorden:  
*Studerende jongeren die graag in Mariahout willen blijven wonen en nu nog een laag inkomen hebben;  
*Jongeren die nog maar net werken en een relatief laag inkomen hebben.  
*Gezinnen, afhankelijk van verzamelinkomen en samenstelling. 
*Bewoners van een sociale huurwoning die graag in een nieuwbouw sociale huurwoning willen gaan wonen 
*Ouderen en/of alleengaanden (ook na overlijden/scheiding van partner) die graag in een (senioren)woning willen 
gaan wonen. Controleer de hoogte van uw (gezamenlijke) ‘verzamelinkomen’. Zie link ‘inkomensverklaring’. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring  
 

3 Mogen jongeren ook inschrijven op sociale ‘seniorenwoningen’ met een slaapkamer beneden of gezinswoningen? 
 

4 Kan ik beter alleen inschrijven of samen met mijn toekomstige partner?  
 

5 Welke inkomensverklaring van de belasting, die ik nodig heb voor een sociale huurwoning, telt momenteel?  
Antwoord.: Nu nog van 2017 en nadat uw belastinggegevens van 2018 verwerkt zijn, telt de inkomensverklaring van 
2018 (omstreeks juni 2019). 
 

6 Kan ik ook in aanmerking komen voor huurtoeslag (oude huursubsidie)?  
Antwoord: Zie link: huurtoeslag; dit hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie  

 

7 Wanneer en hoe moet ik reageren op een aangeboden huis; krijg ik bericht/tips als de woningen aangeboden 
worden in Mariahout? Zie spelregels www.wooniezie.nl. Antwoord: U kunt uw profiel instellen op email-tips om 17.00 uur.  
 

8 Kan ik met een inkomen waarmee ik voor een sociale huurwoning in aanmerking kom ook een huurwoning in de 
vrije sector huren?  
 

9 Wat is de minimale huur die ik in 2019 moet betalen voor een huurwoning in de vrije sector? 
Antwoord: € 720,42 ; er is geen maximale grens vastgelegd. 
 

10 Welke huren moeten er betaald worden voor de woningen van Cedrus? Informeer via rh@cedrusvastgoed.nl  
11 Kunnen familieleden, elders in het land, inschrijven voor een vrije sector of sociale huurwoning in ons dorp? Ja 
 

Mocht u interesse hebben, schrijf u dan heel snel in en zorg dat u op de hoogte bent van de spelregels van de 
toewijzing. Bij Wooniezie is soms haast geboden. Voor meer info:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/verschil-sociale-huurwoning-woning-vrije-sector of 
https://www.woonbond.nl/wat-kost-huren-2018#wat-kost-een-sociale-huurwoning . Let op: info over 2018 

 

 

 
 

Graag wil ik, als voorzitter van ZOD, het jaar 2018 afsluiten met de trotse mededeling dat onze dorpsvereniging dit jaar 
al weer 15 jaar bestaat. Dankzij het enthousiasme van de leden, waarvan er veel ook 15 jaar ouder zijn geworden, 
hebben we ons actief voor de gemeenschap in kunnen zetten en gewerkt aan de leefbaarheid in Mariahout. Het zou 
fijn zijn als nu de jongeren, die ook graag in Mariahout wonen, zich als lid aansluiten bij de vereniging en nog meer 
deel gaan uitmaken van de werkgroepen. U mag deze maandelijkse Nieuwsflits van december 2018 doorsturen naar 
dorpsgenoten. (Inschrijvingsformulier nieuwe leden:  http://www.zorgomhetdorp.nl/uploads/pagina_pdf/49_20180917194333.pdf )   
 
 

Voor allen een goed 2019 toegewenst!            Vz. Ria Lindeman             
 

Nieuwbouw-huurwoningen op D’n Hoge Suute 

Buurtbus rijdt niet meer over Stiphout, maar wel door centrum van Gerwen en Nuenen! 

Vereniging Zorg om het Dorp 15 jaar 
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