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Nieuwsbrief 2 presenteren
we met een carnavalesk
tintje. We kijken terug op de
activiteiten in ons Heidurp.
Daarnaast informeren we u
graag over de lopende zaken en nodigen u uit voor
onze jaarvergadering op
woensdag 13 april in het
Buurthuis.
Deze keer ontvangt u een
link via uw e-mail. Daarmee
kunt u de Nieuwsbrief 2
bekijken via onze ZOD-website www.zorgomhetdorp.nl
Leden van vereniging Zorg
om het Dorp die geen emailadres hebben, krijgen
een afschrift in de bus.
Mocht u een ZOD-lid treffen
die geen e-mail of afschrift
ontvangen heeft, geef dit
dan a.u.b. door via
info@zorgomhetdorp.nl .
Heeft u bezwaar tegen het
plaatsen van foto’s / clips,
laat het ons dan weten, dan
worden deze alsnog uit de
Nieuwsbrief verwijderd.

T. 0499 – 423238

E. dorpservicecentrum@onsmail.nl

. www.zorgomhetdorp.nl

tekst jaarvergadering
Jaarvergadering
Zorg om het Dorp 13 april

Graag willen wij u uitnodigen voor
onze jaarvergadering op
woensdag 13 april a.s.

http://www.zorgomhetdorp.nl/bestuursinfo

Aansluitend vindt er een
presentatie plaats door het bestuur
en Maartje Bressers van SWL
Om 19.30 uur bent u van harte
(Stichting Welzijn Laarbeek).
welkom in het Buurthuis aan de
Bernadettestraat. Bij binnenkomst Begin 2010 is er een enquête
staat de koffie klaar en kunt u zich gehouden betreffende de vraag
laten informeren over de voortgang naar zorg- en welzijnsproducten in
Mariahout. Het resultaat werd vorig
van de IDOP-projecten, zoals het
openlucht theater en de ommetjes. jaar gepresenteerd. Deze avond
een verslag over de werkzaamVerder ook een impressie van de
heden die er afgelopen jaar verricht
activiteiten van het gezondheidszijn om aan deze zorg- en welzijnsteam en de trimbaan.
vragen te kunnen voldoen.
Om 20.00 begint de officiële
We sluiten af met een gezamenlijk
jaarvergadering. Notulen van de
vorige jaarvergadering kunt u lezen drankje in de foyer.
bij binnenkomst of op onze site:

Onderscheidingen in het Heidurp

Om 20.00 start de officiële
jaarvergadering. Agenda zie:
www.Jfsajfsdfpogfpodsgfsd.nl
Aansluitend

1e Prijzen
Carnavalsoptocht 2011
Wagens - Circus,
CV de Pullenvullers
Grote groepen
Mi deeze prins zien wij het
wel zitten, Bernadettebuurt
Midden groepen
Gestrikt fur den optocht,
Fugelgirls
Kleine groepen
Mi deez dag nemen wij de
leiding, Toos, Anneke,
Maria, Henriette
Individuelen
Ik rol-later wel binnen,
Maarten Gloudemans
Jeugd
Ut reist de pan uit, M-kids

Bernadette van Uden ontving de
vrijwilligerspenning van Laarbeek.
Tijdens de receptie ter ere van het
44 jarig bestaan van de jeugdcommissie van de Heikneuters,
werd zij geëerd. Zij was 22 jaar
actief bij de Heikneuters o.a. als
hoffotograaf en jeugdcommissielid.
Bernadette en ook John Brugmans
gaan aan het einde van het seizoen
de jeugdcommissie vaarwel
zeggen. Proficiat en bedankt voor
jullie enorme inzet voor de jeugd.

Jan van Turnhout uitgeroepen tot
Heikneuter 2011.
Gedurende 33 jaar is Jan bij de
CV de Heikneuters actief. Vaak
was dat achter de schermen.
Tijdens de kletsavonden creëerde
hij smaakmakende typetjes met
zijn schmink. Veel optredens wist
hij hiermee te op te fleuren en te
perfectioneren.
Hartelijk dank en proficiat.
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Vrijwilliger ZOD in Beeld 1
Martin Vermeulen
uit Lieshout; zie foto bieb
Vrijwillige inzet voor ZOD
-bibliotheek Mariahout
-nieuwsbrief ZOD
-mantelzorg / computerhulp
Hobby’s in Mariahout
-Grottendorfer blaaskapel
Vrijwilliger ZOD in Beeld 2
Corine Gevers-Holweg
Moerasvogels; zie foto onder
Vrijwillige inzet voor ZOD
-secretaris bestuur ZOD
-WMO-raad Laarbeek

T. 0499 – 423238

E. dorpservicecentrum@onsmail.nl

Bibliotheekkosten omhoog
Per 1 januari heeft bibliotheek De
Lage Beemden de tarieven
gewijzigd en verhoogd.
Voor het bibliotheekpunt Mariahout in het Dorpservicecentrum
betekent dit, dat elk boek dat
gereserveerd wordt € 0,50 kost.
Dat geldt ook voor scholieren van
het voortgezet onderwijs, die
vaak voor de boekenlijst moeten
lezen. Zorg om het Dorp heeft
hier bezwaar tegen aangetekend
en geprobeerd met alternatieve
oplossingen kosten te besparen.
Dit is helaas (nog) niet gelukt.
Een volgende stap is nu te gaan
kijken wat de politiek hier van
vindt.
Vrijwilligers van de bibliotheek
verversen regelmatig de collectie
in Mariahout. U kunt daarom altijd
uw voorkeurtitels doorgeven,
zodat er meer boeken van uw
keuze aanwezig zijn. Scholieren
kunnen hun boekenlijst afgeven,
zodat we ook daar een selectie
uit kunnen maken.

CLIP op You Tube
Bernadettebuurt
http://www.youtube.com/wat
ch?v=U9BaW0NqCBA&feat
ure=player_embedded

. www.zorgomhetdorp.nl

Tip van de biebvrijwilligers:
Heeft u of uw kind vaak boete?
Vraag dan een “inleverattentie”
aan. De Lage Beemden stuurt
dan een paar dagen vóór afloop
van de inlevertermijn een email
ter herinnering.
Hoe? Ga naar
www.bibliotheeklagebeemden.nl

Mijn Menu
-Lenernummer invullen
-Pincode
-Algemene lenergegevens
-Inleverattenties (Wijzig “geen”
in “per e-mail”).
-Doe hetzelfde bij:
Reserveringsberichten en
Herinneringsberichten.

Prins Leander zwaaide, samen met adjudant Mark en zijn prinses
S,Jeanette, 4 dagen lang de scepter over het Heidurp. Hij viel op door
zijn tomeloze energie en aanstekelijk enthousiasme en liet vele
(Hei)durpsgenoten meegenieten. Een prins waar de Heikneuters trots
op kunnen zijn. Alle lof ook voor prins Gaytano, prinses Meike, adjudante Emy en Nar Tom, die het jeugdcarnaval hebben doen slagen.
Jong en oud hebben wederom van een prachtige carnaval genoten.
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T. 0499 – 423238

E. dorpservicecentrum@onsmail.nl

. www.zorgomhetdorp.nl

Verschoningsplank in het Buurthuis.

Zorg- en
welzijnsproducten
In het Dorpsservicecentrum
kunt u een draaikussen
lenen. Hiermee kan men
gemakkelijk in en uit de
auto stappen.
Binnenkort start de verkoop
van een ruimere sortering
zorgproducten.
Meer weten? … kom naar
de jaarvergadering.

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om in het Buurthuis baby’s
en peuters op een comfortabele
manier te verschonen.
Bij de vorig jaar gehouden
enquête, werd gevraagd naar
zo’n voorziening. Zorg om het
Dorp heeft zich ingezet om die
wens te realiseren, met dank
aan de gemeente Laarbeek.
De verschoningsplank is te
vinden in het invalidentoilet. De
gemeente Laarbeek start bij
wijze van proef, ook met een
container voor luiers. Deze
staat in de milieustraat aan De
Stater 2 in Lieshout.

Inwoners van Laarbeek kunnen de
luiers tijdens de openingstijden van
de milieustraat, gratis inleveren.
De luiers dienen verpakt te zijn in
doorzichtige, afgesloten kunststof
zakken.

Dorpsfora en Vervoer
Vereniging Zorg om het Dorp is de belangenbehartiger voor Mariahout.
Samen met de andere dorpsraden in Laarbeek vormt zij een breed
overlegorgaan, de dorpsfora. Dit wordt ondersteund vanuit de
gemeente Laarbeek.
Tijdens een bijeenkomst in februari is de problematiek van de
busroutes en de bustijdenin
besproken.
ZOD heeft op gemeentelijk,
Laarbeek
regionaal en provinciaal niveau de beperkte bereikbaarheid van
Mariahout al diverse keren aangekaart. Helaas nog zonder resultaat.
Het bestuur gaat daarom, samen met de andere dorpsraden, op zoek
naar kleinschalige oplossingen.
Dorpsraad Lieshout heeft met klem gereageerd op het gedeeltelijk
verdwijnen van de busroute door de kom van Lieshout. Dankzij haar
inzet, samen met acties van de gemeente Laarbeek, worden per 1 mei
zowel de route als de dienstijden weer hersteld.
Alle lof voor onze collega’s uit Lieshout.

Notitie Dorpsondersteuner
In januari is door het bestuur
van ZOD de notitie Dorpsondersteuner Mariahout aan
de gemeente aangeboden.
Deze notitie is tot stand
gekomen in samenwerking
met SWL (Stichting Welzijn
Laarbeek). Link notitie:
http://www.zorgomhetdorp.nl/bes
tuursinfo

Nadere toelichting krijgt u
tijdens de jaarvergadering.

Dorpsfora en Subsidie
De gemeente Laarbeek heeft de dorpsraden in Laarbeek voorzien van
een budget waarmee zij vrijwilligersinitiatieven in de kernen kunnen
ondersteunen. Het bestaat uit een vast bedrag van € 2.500.- aangevuld
met een bedrag per inwoner. Op deze manier hoopt de gemeente
ideeën die de leefbaarheid en samenhang in ons dorp ten goede
komen van een extra impuls te kunnen voorzien.
Iedereen die een idee heeft om de leefbaarheid in ons dorp te
verbeteren, kan zich melden bij Zorg om het Dorp. ZOD gaat er van uit
dat het moet gelden voor duurzame projecten die ten goede komen
aan grote groepen in ons dorp. Meld uw idee bij het secretariaat,
Plevierstraat 26, telefonisch 0499-840525 of per e-mail:
info@zorgomhetdorp.nl
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“De Rijdende Rechter”
actief op Boerendinsdag
“Boer zoekt jou” werd
tijdens het carnaval wel erg
letterlijk genomen. De
Rijdende Rechter moest er
aan te pas komen om
“geheime relaties” af te
straffen. Gelukkig kon alles
met roggebrood en zult
worden afgekocht. Dankzij
de spontane samenwerking
van De Heikneuters, de
Boerenbruiloft, de
Grottendorfer Blaaskapel en
de Boemelaars, werd het
een gezellige middag.
Voor herhaling vatbaar!

T. 0499 – 423238

E. dorpservicecentrum@onsmail.nl

. www.zorgomhetdorp.nl

Mariahout in Bedrijf

Mariahoutse bedrijven timmeren aan de weg. Nieuwe vestigingen,
verbouwingen, verplaatsingen, overnames en ook ZZP-ers (Zelfstandige
Zonder Personeel) die een sprong gaan wagen in de ondernemerswereld.
De Nieuwsbrief van Zorg om het Dorp wil graag een platvorm zijn voor
deze bedrijven. Ondernemend Mariahout draagt immers bij aan de
leefbaarheid van ons dorp. Via een korte presentatie zullen zij zich in de
komende Nieuwsbrieven nader aan u voorstellen. Indien ook u hiervoor in
aanmerking wilt komen dan kunt u zich per e-mail, aanmelden bij de
redactie van de Nieuwsbrief. info@zorgomhetdorp.nl

Mariahout in Beweging
Voortgang Trimbaan
Het gezondheidsteam is zover,
dat ze kan starten met de aanleg
van de trimbaan. Veel succes!
4 Muzikale clips van deze
middag zijn te zien en te
horen op You Tube met
onderstaande link:
http://www.youtube.com/wat
ch?v=8FPDLnSrL6Y&featur
e=player_embedded

Foto boven:
Aanleg picknicksets bij Jeu de
boules door KBO-vrijwilligers .
Met dank aan RABO, IDOP,
i.s.m. Zorg om het Dorp.
Foto rechts:
Fysiotherapie en fysiofitness
Kemps / Maas in Mariahout.
In de volgende nieuwsbrief
maken we kennis met hen.

Speeltuin
De Moerashoek krijgt een
dubbele schommel. Met dank
aan werkgroep “Speeltuin
Oranjeplein “ en de IDOP.
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Hoge Suute
Na een druk bezochte info bijeenkomst op 21 febr. nadert de
inschrijfdatum voor de verschillende woningen met rasse schreden.
Mogelijk al gestart als u deze brief leest. De gemeente
presenteerde een mooi plan, met ‘voor ieder wat wils’. Toch was de
teleurstelling, met name bij een aantal jongeren groot. Zij hadden
ingezet op starterswoningen gebouwd volgens het CPO principe.
(CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). VDW die de
starters-woningen bouwt, kon om hen moverende redenen niet
voldoen aan de vraag naar een ruwbouw prijs. De ‘politiek’ heeft de
vraag ook gehoord en wil nu via commissie en raad afdwingen, dat
ook deze mogelijkheid meegenomen wordt. Omdat bouwen
volgens CPO een veel langere aanlooptijd heeft, zullen deze
woningen later gereed zijn. Hetgeen resulteert in een goede
spreiding van het woning aanbod. Dit zou goed zijn voor de
woningmarkt voor jongeren in Mariahout.

Redactie Nieuwsbrief
Ger Aarts
Ria Lindeman
Martin Vermeulen
SUGGESTIES ZIJN WELKOM

Toevoeging: VDW geeft aan dat er, zoals gevraagd tijdens de infoavond, in het aanbod van de starterswoningen mogelijkheden
gecreëerd zullen worden, om de afwerking zelf te regelen. De
VON-prijs kan gekort worden met de kosten voor: - keuken, - wanden vloertegelwerk en sanitair in badkamer en toilet, - binnendeuren
en hang- en sluitwerk binnendeuren, - schilderwerken, - schuurtje
2x3m2 in tuin, - bestratingen ca. 20m2 per woning. De koper kan
dus zelf een pakket samenstellen. VDW maakt z.s.m. de bedragen
van de mogelijke kortingen bekend.
Omdat hij klantgericht wil werken, zijn, indien tijdig aangegeven,
extra werkzaamheden (leidingen e.d.) mogelijk tijdens de bouw.
Wel is VDW genoodzaakt vast te houden aan de EPN-norm van
0,6, die verplicht is vanaf 1 januari 2011. Dat geldt echter ook voor
de toekomstige CPO woningen.
Met onderstaande link kunt u op internet een animatie van het plan
bekijken. http://www.youtube.com/watch?v=82pqMA4JB9k

JA, ik wil ook lid worden van Zorg om het Dorp
naam ________________________________________
adres ________________________________________
plaats ________________________________________

postcode _________________
gezinsleden volw.: __ x
kind. __x

e-mail ________________________________________

tel.nr.____________________

Machtiging
‟ om
per jaar contributie van Bank/Giro: ________________ over te schrijven naar rek.nr. RABO 12.89.92.425
wegens lidmaatschap vereniging Zorg om het Dorp in Mariahout.
Datum:
Handtekening:
Deze machtiging inleveren in het Dorps Service Centrum of Plevierstraat 15
Contributie 2010/2011 met machtiging €10,- per kas €12,00
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E. dorpservicecentrum@onsmail.nl
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Uitnodiging
Aan: alle leden van de vereniging ‘Zorg om het Dorp’

Mariahout, 22 maart 2011

Geacht lid,

Graag willen wij u uitnodigen voor onze jaarvergadering op woensdag 13 april a.s.
Om 19.30 uur bent u van harte welkom in het Buurthuis aan de Bernadettestraat,
waar de koffie voor u klaarstaat. Tot 20.00 uur kunt u kennis maken met projecten van
Zorg om het Dorp en IDOP. Laat u informeren over de voortgang.
De agenda van de jaarvergadering:
20.00 uur

Opening door de voorzitter Ger Aarts

20.05 uur

Notulen jaarvergadering 2009 en jaarverslag door de secretaris Corine Gevers

20.15 uur

Financieel jaarverslag door de penningmeester Jack van Rossum
en verslag van de kascommissie

20.30 uur

Bestuursverkiezing, Ilse Barten is aftredend en herkiesbaar.

20.35 uur

Rondvraag

20.45 uur

Presentatie door bestuur en Maartje Bressers van SWL. Begin 2010 is er een
enquête gehouden betreffende zorg- en welzijnsproducten.
Het resultaat werd vorig jaar aan u gepresenteerd.
Vanavond een verslag van de het werk en wat het Mariahout heeft opgeleverd.

21.45 uur

Afsluiting.
We willen de vergadering zonder pauze afwerken, zodat er nadien nog
volop ruimte is om onder het genot van een drankje nog na te praten.
Vergeet u niet om 13 april op de kalender te zetten? U bent van harte welkom!
Bestuur Zorg om het Dorp.

