
 
 

  Dorpsservicecentrum Bernadettestraat 43   T. 0499 – 423238  E. dorpservicecentrum@onsmail.nl   I. www.zorgomhetdorp.nl 

 
 

                                                                                                                                            

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                            

                                                              

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Beste leden, dorpsgenoten,                                                         
 

 

Inmiddels is het gewone leven van 

het nieuwe  jaar weer begonnen.  

Toch wil ZOD u een  HEEL 

GELUKKIG en GEZOND 2013 

toewensen! Over en weer zijn veel 

goede wensen en voornemens 

uitgesproken, gemaild of 

rondgestuurd. Wij hopen dat we ze 

dit jaar waar kunnen maken en dat 

2013 in alle opzichten voor 

eenieder een goed jaar wordt! 

Wij, bestuur Zorg om het Dorp, 

willen in ieder geval de nieuwe Stg. 

Buurtbus Laarbeek veel succes 

toewensen, evenals AED-Alert 

Laarbeek en de gezamenlijke  

buurtverenigingen die de 

feestelijkheden rond het 80-jarig 

bestaan van ons dorp 

voorbereiden. 

Maar ook Zorg om het Dorp heeft 

dit jaar een  feestje te vieren: in 

februari a.s. is het al 10 jaar 

geleden dat de notaris in het 

Buurthuis kwam om met ons de 

oprichtingsakte te laten passeren. 

Veel is sindsdien in gang gezet en 

ook afgerond. Maar de leefbaar-

heid van ons mooie dorp blijft onze 

aandacht vragen en daarom blijft 

de inzet van vele vrijwilligers ook 

in het nieuwe jaar nodig!!!!  

Deze Nieuwsbrief wordt u 

aangeboden door Zorg om het 

Dorp en de stg.ViERBINDEN. 
 
 

Hernieuwde oproep: 
 

Ondernemersvereniging 

Mariahout/Lieshout, Limo, wil in 

samenwerking met ZOD graag de 

Mariastraat en het Oranjeplein 

verfraaien met ‘ hanging baskets’. 

Onlangs zijn deze ook in Lieshout 

geplaatst. De bloembakken zullen in 

het zomerseizoen regelmatig van 
water moeten worden voor-zien. 

Daarvoor zoeken wij nog  

vrijwilligers. Voor opgave/info: 

i.barten@zorgomhetdorp.nl of 

telefonisch:0499-422741 
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Nieuwsbrief 

Van het bestuur 

Mijn spreekuren worden met regelmaat bezocht door mensen die mijn hulp 

wensen. Ik heb diverse vragen gekregen van bewoners, vrijwilligers, 

verenigingen en organisaties. Om precies te zijn, ik heb meer dan 100 vragen of 

verzoeken gekregen van inwoners uit Mariahout. Deze waren zeer afwisselend 

van aard. Ongeveer de helft van de vragen zijn gesteld door verenigingen en 

organisaties uit Mariahout en hadden betrekking op tal van onderwerpen. Om er 

enkele te noemen: bestrijding roekenoverlast, subsidies voor verenigingen, 

verkeerszaken, de verenigingsagenda, de sneeuwruimploeg, secretariële 

ondersteuning en de problematiek rond het alcohol- en drugsgebruik.                                                                                    

De andere helft aan vragen zijn gesteld door inwoners en waren meer van 

persoonlijke aard: over eenzaamheid, overlast van de omgeving, hulp bij 

verhuizing, informatie over voorzieningen, verkeersituaties.                              

Vele mensen hebben mij in vertrouwen genomen. Hartelijk dank daarvoor.  

Door een gezamenlijke inzet van de mensen die betrokken zijn, de vrijwilligers 

en met enige ondersteuning van mij, zijn er ook nieuwe activiteiten gestart. Wat 

denkt u van de alleengaandengroep, de verenigingsagenda of de bestrijding van 

roekenoverlast? Activiteiten die succesvol zijn door de inzet van enthousiaste 

vrijwilligers!  

Dank aan ieder voor zijn of haar inzet! 

Van de Dorpsondersteuner  

Wij feliciteren de hoogheden…… 

 

 

Als dorpsondersteuner ben ik al weer 

een jaar in actie. Vele inwoners van 

Mariahout heb ik ontmoet en diverse 

verenigingen heb ik gesproken. Ik werk 

nauw samen met het dorpsondersteun-

ingsteam en Zorg om het Dorp, 

maandelijks treffen we elkaar.                                                                             

 
Prins Twan en prinses Mary-Ann en jeugdprins David en prinses Jade  

Wij wensen hen een hele leuke carnavalstijd toe!!!!! 
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Even voorstellen: Hans Otten 

buurtconciërge in Laarbeek en dus 
ook voor Mariahout. Hij is voor u 

een direct aanspreekpunt. Hij 

merkt problemen op en heeft u er 
een, dan kunt u hem dat ook 

doorgeven. Hij gaat er direct mee 

aan de slag of schakelt de juiste 

instanties in, zoals de woning-
stichting, gemeente of politie.  

Wat doet de buurtconciërge zoal? 

- Hij heeft een actieve rol bij 

veiligheid en leefbaarheid in de 

wijk en op straat. 
-Hij spreekt buurtbewoners aan 

als de leefbaarheid in het gedrang 

komt. 

-Hij houdt toezicht op het open-
baar groen en hij repareert kapotte 

verlichting aan de achterpaden. 

-Hij onderneemt actie bij verniel-
ingen, vervuiling en graffiti.  
-Hij houdt toezicht op de 

speelvoorzieningen.                                                     
-Hij houdt toezicht op achter- 

paden en aangebrachte poorten en 

voert reparaties uit aan bestrating, 

achterpaden en poorten van de 
woningstichting enz.  

Spreek hem gerust aan als hij in 

Mariahout is. 

Of bel hem: 06-29013957  

Hij is rechtstreeks te bereiken! 

N-Brabant - IDOP 

Redactie Nieuwsbrief 

Ria Lindeman 
Ger Aarts 

 

 

JA, ik wil ook  lid worden van  

Zorg om het Dorp 

 

naam    ____________________________________________ 
adres    ____________________________________________   
tel.nr. ___________________ 
e-mail   ____________________________________________ 
 

Machtiging 
 Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de 
vereniging ‘Zorg om het Dorp’ om per jaar de contributie af te schrijven van 
Bank/giro:____________________________________   naar rek.nr. RABO 12.89.92.425 
Vanwege het lidmaatschap van de vereniging Zorg om het Dorp  
 

Datum

:     

  -   - 2 0 1   

Naam                         

Plaats             

 
Handtekening: ……………………………………………………. 
  
Deze machtiging (ook te downloaden via de website) inleveren in het Dorpsservice-
centrum of Plevierstraat 26. Contributie 2013 met machtiging €10,-   Per kas  €12,00 

 

24 Oktober j.l. bezocht de 
gedeputeerde mevr. van Haaften 

onze gemeente. Zij kwam om de 

IDOP projecten officieel af te 

sluiten. Namens elke dorpsraad 
vertelde iemand over een van hun 

projecten. Om haar waardering uit 

te drukken had zij voor elk dorp 
een mooi beeld, dat samenwerking 

symboliseert. In het dorpsservice-

centrum is het te bewonderen. 

 

Buurtconciërge Opening Trimbaan 

Op 4 november werd, onder zeer 
grote belangstelling, de trimbaan 

officieel geopend. Er is, onder 

ZOD, een werkgroep gevormd 
met Ton Leenders, Leo Biemans, 

Hans Roestenburg, Roland van 

Hoof en Henrie Bouwmans.  Zij 

draagt zorg voor het onderhoud. 
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De 
verenigingsagenda 

 

WIJKAGENT: 

HENRY VAN DEN 

HEUVEL 
 

ernen. gsagenda 

Mariahout 2013 

   Er ligt voldoende werk heb ik al gemerkt, omdat er 

een veelzijdigheid aan problematieken is. Aan de ene kant heb je de specifieke 

problemen van de woonwijken en aan de andere zijde de problematiek in verband 

met het landelijk karakter van de gebieden. Ik probeer zoveel mogelijk in de 
kernen aanwezig te zijn om samen met u de veiligheid en de leefbaarheid te 

verhogen. Inderdaad samen met u als bewoner, omdat de politie het ook niet 

alleen kan. Verder werk ik als wijkagent nauw samen met andere ketenpartners 

en kan zodoende ook problemen, waar ik van weet, makkelijk delen met die 
partners. U kunt me dus altijd aanspreken! 

De politie, en ook ik, werkt veel met thema's, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld, 

alcohol/drugs en jeugd en woninginbraken. Hierin worden ook de ketenpartners 
betrokken en ieder werkt daaraan met zijn eigen bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden.  

Daarnaast is de politie 24 uur bereikbaar voor noodzorg via de bekende nummers 

112 (spoed) en 0900-8844 voor minder spoed en de bereikbaarheid van de 
wijkagenten.  

De laatste tijd wordt er weer veel ingebroken in woningen. Ik wil bij deze ook 

van de gelegenheid gebruik maken om u te waarschuwen: 
- Laat woningen nooit onafgesloten achter, ook al bent u maar even van huis. 

- Laat 's nachts nooit sleutels op zogenaamde 3-punts sloten zitten. De sleutels 

draaien namelijk makkelijk om en dus zijn de sloten makkelijk te openen. Leer u 
zelf aan waar u de sleutels neerlegt als u ligt te slapen, i.v.m. de brandveiligheid. 

- Zorg voor goede verlichting aan de achterzijde en met voorkeur met 

bewegingsmelders. 

- Let op elkaars omgeving, zeker als er iemand langere tijd afwezig is en ben alert 
op ongewone veranderingen of aanwezigheid van vreemde personen. Bel 

hiervoor gerust met de politie. 

 

Even voorstellen:   
Henry van den Heuvel, wijkagent 

Mijn naam is Henry van den Heuvel. Ik ben sinds juli 

van het vorige jaar buurtbrigadier van de dorpskernen 
Lieshout en Mariahout. Daarvoor ben ik 10 jaar 

buurtbrigadier in Helmond Centrum geweest. De 

functie buurtbrigadier is per 1 januari 2013 gewijzigd 
in de functie wijkagent. Dit is een naamsverandering, 

in de handelswijze van de wijkagent verandert niets. 

De wijkagent is de spil in de wijken tussen de 
bevolking en de politie. De kernen Lieshout en            

Mariahout zijn voor mij zeer aantrekkelijke kernen. 

 

Jaarvergadering Zorg om het Dorp: 

maandag 22 april 2013  

2003 ---- 10 jaar ZOD ---- 2013 

Telefooncirkel 

Bereikbaarheid en spreekuren van het dorpsondersteuningsteam in het 

dorpsservicecentrum in het buurthuis op:   
 

Maandag van   10.00-12.30 uur (de dorpsondersteuner) 

Woensdag van   10.00-11.30 uur (teamlid) 

Woensdag van   14.00-15.30 uur (de dorpsondersteuner) 

Donderdag van  14.00-15.30 uur (teamlid) 

 

Graag willen wij weten of er in 

Mariahout behoefte is aan een 

telefooncirkel. Deze wordt 
gevormd door een aantal 

mensen die elkaar elke dag even 

bellen om te laten weten dat het 

hen goed gaat. Dit hoeft geen 
lang gesprek te zijn, maar 

gewoon even de telefoon 

opnemen en elkaar 
goedemorgen wensen. Heeft u 

daar belangstelling voor? Laat 

dit dan weten aan dorps-
ondersteuner Frank Mulkens. 

06-12940064 / 0492-328800 

Aan de verenigingen en 

organisaties van Mariahout.  

Op mijn oproep in het voorjaar 

van 2012  om activiteiten te 

melden voor de verenigings-
agenda heeft een groot aantal 

van u gereageerd.  

Op de site van ViERBINDEN 

en een link op de site van Zorg 
om het Dorp kunt de agenda 

vinden. Ik wil u hierbij als 

vereniging vragen om de 
activiteiten die u gepland heeft 

voor 2013 aan mij te melden. Ik 

zorg dat deze in een kalender 

komen te staan. Deze komen te 
staan op de website van 

ViERBINDEN 

www.vierbinden.nl/Mariahout 
en de site van Zorg om het dorp 

www.zorgomhetdorp.nl . 

U kunt u activiteiten melden op: 

fmulkens@vierbinden.nl 
06-12940064 of  
0492-328801.  
Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. U zult er als 
vereniging baat bij hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Frank Mulkens, 
dorpsondersteuner 
Mariahout 

06-12940064 of 0492-
328801. 

 

mailto:dorpservicecentrum@onsmail.nl
http://www.vierbinden.nl/Mariahout
http://www.zorgomhetdorp.nl/
mailto:fmulkens@vierbinden.nl


 

Dorpsservicecentrum Bernadettestraat 43       T. 0499 – 423238        E. dorpservicecentrum@onsmail.nl        I. www.zorgomhetdorp.nl 
                                                                        

 maandag 22 april 2013 

                                                            

                                                                           

 

Hans Otten: buurtconciërge  

Hans Otten: buurtconciërge    

 

 

 

    

 

 

 
 

   

 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                  

                                                                       

Zorg om het Dorp biedt haar leden een 
Kortingsbon aan 

Deze bon geeft recht op het bijwonen van een 
gratis kindervoorstelling in het 

Openluchttheater Mariahout 

of 

 een bon in de voorverkoop voor ‘Swingen 
onder de bomen’ op 22 juni 2012 ter waarde 

van 5 euro 

of  

een korting van 5 euro voor een van de 
jubileumvoorstellingen van Toneelvereniging 

Mariahout   

Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa van het openluchttheater 

aan de Mariastraat in Mariahout  

of bij Erik Barten, Wilhelminastraat 22b 

 

In april 2010 werd tijdens de jaarvergadering door ZOD  
de enquête  gepresenteerd, waarin de inwoners van  

Mariahout aan konden geven welke welzijns- en zorg- 

producten zij nog misten in onze kern. Eén van deze  
producten was de beschikbaarheid van de AED 

(Automatische Externe Defibrillator) bij het Buurthuis,  

zodat deze ook buiten de openingsuren bereikbaar is. SWL 

kreeg de opdracht te inventariseren of dit in Mariahout  
en misschien Laarbeek-breed gerealiseerd kon worden.  

Namens ZOD was Henrie Bouwmans hier de kartrekker van.  

Al snel bleek dat het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout actief bezig was om een 
AED-netwerk te realiseren. Beiden partijen besloten de krachten te bundelen en 

gaandeweg sloten ook Dorpsraad Lieshout en later Dorpsraad Beek en Donk en 

Platform Aarle-Rixtel zich aan.  

De afgelopen periode is er veel gebeurd. Naast de financiële toezegging door de 
grote sponsors (Gemeente, Rabobank en Wit/Gele Kruis) bleken in Mariahout ook 

de Jumbo, fa.Harold Vereijken en ViERBINDEN  (Buurthuis) bereid te zijn hun 

AED apparaat, dag en nacht, beschikbaar te stellen voor de gemeenschap.  
Mede dankzij hen kon de organisatie rond komen en is de Stichting AED-alert 

Laarbeek opgericht. In het bestuur van deze stichting zitten ook afgevaardigden 

van de dorpsraden. Namens ZOD Mariahout heeft Miriam Berkvens die plaats 
tijdelijk ingenomen. Vanwege het ‘tijdelijk’ is het bestuur van ZOD op zoek naar 

een betrokken persoon die haar functie over wil nemen. U kunt zich aanmelden bij 

de bestuursleden en informatie vragen bij Miriam. (0499-423662)  

 

 

Na 28 jaar knippen en plakken 
houden deze dames ermee op!  

55 Knipselkranten gingen de deur 

uit voor 325 abonnees in Mariahout 
e.o. Mensen die ze bewaard hebben 

kregen een uitgebreid archief, een 

stukje Mariahoutse geschiedenis.  

28 Jaar geleden begonnen, om de 
Mariahoutse missionarissen te 

kunnen steunen en later ook nog 

vele andere goede doelen. 
Annie, Lien, Gerda, Tonnie en 

Gerda en alle andere dames die in 

al die jaren ook mee geknipseld 
hebben: BEDANKT voor jullie 

bijdrage aan het knippen en plakken 

van al het Mariahoutse nieuws wat 

de krant gehaald heeft!!!! En de 
bezorgers natuurlijk ook…..     

Maar, geachte lezer, ben niet bang, 

de knipselkrant maakt een 
doorstart! Een 3-tal dames gaat het 

nieuws verzamelen en komt 

volgend jaar met de nieuwe uitgave. 

Wij wensen Gerda, Thérèse en 
Rieky heel veel succes! 

________________________ 
 
Zorg om het Dorp is op zoek naar 

een enthousiaste vrijwilliger die 

een informatiescherm bij zou 

willen houden, met de belangrijke 

dorps/vereningingsinformatie. 

Iets voor jou? Bel dan:  421496 

----------------------------------------- 
Thérèse Biemans, Ger Aarts, 

Martien van den Heuvel,  

Mariet Vermeulen, Frank Mulkens, 

Jacques Lukassen, Maria Gottenbos 
zijn samen het dorpsonder- 

steuningsteam in het Buurthuis.     

dot-mh@vierbinden.nl 
 

Knipselkrant AED in gebruik genomen 

Al enkele jaren heeft Zorg om het Dorp in het Buurthuis het 

Dorpsservicecentrum gevestigd, als mede het WMO-servicepunt. Sinds 2011 
zijn de vrijwilligers die daar werkzaam zijn, als Dorpsondersteuningsteam actief. 

Een nieuwe naam dus voor een bekend begrip. Het Dorpsondersteuningsteam 

Mariahout bestaat uit een zestal vrijwilligers die nauw samenwerken met de 
dorpsondersteuner.  

U kunt bij hen terecht met vragen op allerlei gebied, zoals:  * Zorgvragen  

* Mantelzorg  * Opvoedproblemen  * Voorzieningen als u ouder wordt           * 

Vrijwilligerswerk * Wonen en Welzijn  * Overlast van?   * Buurtbemiddeling  * 
Leefbaarheid in uw buurt   * Formulieren invullen  

Uw vragen worden beantwoord en samen met u wordt naar een oplossing 

gezocht. Is het zo dat er direct geen oplossing voor handen is dan wordt er, als u 
dat wilt, een beroepskracht  ingeschakeld die uitzoekt welke mogelijkheden er 

zijn. Mogelijk kan ook de directe omgeving behulpzaam zijn.  

Dorpsondersteuningsteam Mariahout 

 

Wilt u ook als AED- vrijwil-

liger actief worden, dan kunt 

u zich bij Miriam opgeven 
voor de 1- avond durende 

cursus. Deze, alsmede de 

herhalingscursussen, zullen 
bij regelmaat worden aange-

boden. Het bestuur van ZOD 

wenst Stichting AED-alert 

Laarbeek veel succes, samen 
met de vele vrijwilligers. 

mailto:dorpservicecentrum@onsmail.nl
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Tijdens de hevige sneeuwval  

aan het begin van de winter,  

kon onze Mariahoutse sneeuw- 

ruimploeg haar nieuwste aan-  
winst in gebruik  nemen: een  

sneeuwveger. Deze machine  

kon aangekocht worden door  
de financiële bijdrage van het  

Rabofonds.  

Met de aanschaf van deze  
sneeuwveger heeft de sneeuw- 

ruimploeg nog meer wapens  

in de strijd tegen de gladheid. Op tal van belangrijke plaatsen maakt de 

Sneeuwruimploeg de trottoirs van Mariahout schoon en begaanbaar.   

Nieuwe sneeuwveger in gebruik 

Ook in Mariahout een SOCIAL SOFA 

Hè.hè, het ontwerp is klaar!!!                                                                        

Lennie Segboer heeft in opdracht van oMase  

(Mariahoutse vrouwenvereniging) een kleurrijk  
ontwerp gemaakt voor een Mariahoutse bank,  

een zogenaamde social sofa. Deze bank wordt 

letterlijk en figuurlijk een mozaïek van ons dorp,  

gemaakt door de mensen uit ons dorp.  
Natuurlijk neemt oMase het voortouw, maar  

iedereen die graag creatief bezig is of knutselt  

nodigen wij uit om zich aan te melden via tel. 
nr. 0499-872117 of omase2@gmail.com. 

De fa. v. Heeswijk stelt de ruimte beschikbaar en wat zou het mooi zijn als de 

bank eind mei b.g.v Mariahout 80 onthuld kan worden.  
Als het ontwerp definitief is en een gemeentelijke stempel heeft, hopen wij eind 

januari met het werk te beginnen. 

________________________________________________________________

____ 

 

Voorzitter   
Ger Aarts 
Tuindersweg 35 
0499-421496 
g.aarts@zorgomhetdorp.nl  
 

Secretaris 
Corine Gevers 
Plevierstraat 26 
0499-42840525 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl 
 

Penningmeester  
Jack van Rossum 
Veghelsdijk 7a 
0499-423670 
jackenerica@planet.nl 
 

Bestuursleden 
 

Miriam Berkvens 
Ginderdoor 26 
0499-423662 
m.berkvens@zorgomhetdorp.nl 
 

Ilse Barten 
Wilhelminastraat 20 
0499-422741 
i.barten@zorgomhetdorp.nl  
 

 

Ria Lindeman 
Bernadettestraat 45 
5738 AV Mariahout 
06-23993074  
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl 

 

Nieuwe leden:  

Theo van de Ven 

Anoeska Bardoel 

 

Nieuwbouwplan De Hooge Suute neemt gestaag vorm aan. Een aantal woningen is bijna gereed of onderweg en 

gelukkig wordt er ook weer gestart met nieuwe woningen. De start van het meerjaren uitbreidingsplan van Mariahout is 

geen makkelijke. Iedereen heeft wel gehoord over de crisis in de woningmarkt en ook Mariahout heeft daar last van. Het 

gaat allemaal niet zo snel als ooit de bedoeling is geweest maar om positief te blijven, het plan biedt op dit moment 

volop mogelijkheden. Namens Zorg om het Dorp hebben Wim van den Heuvel en ik samen met de Dorpsondersteuner 

2 of 3 keer per jaar overleg met de met de betrokken wethouder, de heer Biemans, en de betrokken ambtenaar over de 

voortgang van het plan en de aanstaande ontwikkelingen. Het doel is om elkaar waar mogelijk te ondersteunen en/of aan 

te vullen om de realisatie van plan "De Hooge Suute" ook zo goed mogelijk voor Mariahout te laten zijn.  

Het overleg gaat altijd in een goede sfeer en we proberen namens ZOD een positieve bijdrage te leveren voor Mariahout. 

Hierbij proberen we over te brengen wat er leeft of wat mogelijke wensen zijn. Hiervoor ontvangen we graag input van         

alle belangstellenden. Voor vragen of tips kun je me altijd bellen of mailen, natuurlijk is iedereen vrij om zelf contact op         

te nemen met de gemeente. De laatste stand van zaken is dat er voldoende bouwgrond beschikbaar is voor zelfbouwers,  

maar er staan ook nog een aantal projectwoningen te koop (zie www.funda.nl ). Als je bouwplannen hebt, alleen, met z’n 

tweeën of met meerderen, dan is dit de tijd om met de gemeente in overleg te gaan over de mogelijkheden! Wil je meer     

weten dan hoor ik dat graag of ga naar de gemeente!                     

Joan Aarts:  info@aartsip.nl                

 

Bestuur ZOD 

Overleg Hooge Suute 

mailto:dorpservicecentrum@onsmail.nl
mailto:omase2@gmail.com
mailto:g.aarts@zorgomhetdorp.nl
mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
mailto:jackenerica@planet.nl
mailto:m.berkvens@zorgomhetdorp.nl
mailto:i.barten@zorgomhetdorp.nl
mailto:r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
http://www.funda.nl/
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Mariahout. En via Lieshout en Aarle-Rixtel naar het Elkerliekziekenhuis in 

Helmond. De rijtijd vanaf het Gemeentehuis naar het Elkerliek is ± 26 

minuten. De bus rijdt langs dezelfde route weer terug naar Beek en Donk. 

De dag eindigt om ± 18:29 uur in Mariahout. Er wordt dagelijks van 

maandag t/m vrijdag gereden met uitzondering van feestdagen en carnaval. 

Als het verkeerstechnisch verantwoord is kan ook buiten de bushaltes langs 

de route worden in- of uitgestapt. De kosten zijn vergelijkbaar met de grote 

bussen van Hermes. U kunt bij de chauffeur een ritkaartje kopen à € 3,50 

per rit, maar goedkoper is om te reizen per OV-chipkaart. Deze kost € 7,50 

en blijft 5 jaar geldig. Op deze kaart kunt u het benodigde saldo laden. Het 

voltarief per rit kost een basistarief van € 0,86 + per km € 0,137. Als u een 

persoonlijke OV-chipkaart heeft kunt u in aanmerking komen voor 

leeftijdskorting (geldt voor de leeftijd van 4 tot 18 jaar en voor 65 plussers). 

Deze korting is 34%, u betaalt dan voor het basistarief  € 0,568 en per km  

€ 0,09. Voor reizen na ’s morgens 9:00 uur kan men daluurkorting 

kopen á € 10,90 per jaar. Deze korting is 40%, u betaalt dan een 

basistarief van € 0,516 + per km € 0,082. Heeft u leeftijdskorting en heeft u 

ook daluurkorting gekocht dan betaalt u bij reizen na 9:00 uur maar een 

basistarief van € 0,341 + per km € 0.054. Op deze kaart kunt u ook 

automatisch het saldo laten aanvullen zodat u nooit verrast wordt met een te 

laag saldo op uw OV-chipkaart. Het alternatief is dan om een ritkaartje van 

€ 3,50 kopen.  
 

Het instaptarief  

Standaard wordt bij het inchecken € 4 (bij bus en bij de trein € 20 of soms  

€ 10) van uw OV-chipkaart afgeschreven. Bij het uitchecken wordt het te 

veel betaalde weer onmiddellijk teruggestort. Dus altijd uitchecken! Uw 

saldo op uw OV-chipkaart moet dus ook altijd minimaal het instaptarief 

zijn. Meer informatie kunt u vinden op de website van de buurtbus: 

www.buurtbuslaarbeek.nl   

 

Dank zij de inzet van vele vrijwilligers en met dank aan de gemeente 

Laarbeek, SRE en Hermes is er een buurtbusverbinding gerealiseerd tussen 

de Laarbeekse kernen en Helmond.  

Het bestuur van Zorg om het dorp bedankt Harry de Groof voor zijn 

grote inzet. Het wenst hem veel succes als voorzitter van Stichting 

Buurtbus Laarbeek. Ook grote dank aan de sponsors uit Mariahout 
e.o. die dit, en vele andere projecten, mogelijk hebben gemaakt. 

 

  

 

  

Al weer ruim 2 jaar geleden is op 

initiatief van Zorg om het Dorp 

een werkgroepje gestart, om te 

komen tot een busje door de 

kernen van Laarbeek. Ook een 

aansluiting naar het ziekenhuis in 

Helmond stond op het  verlang-

lijstje. Aanvankelijk werd daarbij 

gedacht aan stickerbusje, maar dit 

bleek dit niet haalbaar. Daarom 

werd ingezet op een buurtbus-

route van het ziekenhuis in 

Geldrop via Nuenen en de Laar-

beekse kernen naar het ziekenhuis 

in Helmond. Dit idee sneuvelde 

echter omdat SRE en Hermes hier 

niet mee akkoord konden gaan. 

Maar zij wilden wel een plan 

ondersteunen  voor een route door 

de Laarbeekse kernen naar het 

ziekenhuis in Helmond. Op 2 juli 

2012 kreeg de werkgroep het 

groene licht en konden ze echt aan 

de slag. Er is sindsdien veel werk 

verzet en op 24 oktober zijn de 

statuten bij de notaris  getekend. 

Stichting Buurtbus Laarbeek is 

een zelfstandige organisatie, maar 

wel met een stevige band met de  

4 dorpsfora in Laarbeek. Na een 

artikel in de Laarbeeker  hebben 

zich spontaan 40 vrijwilligers 

gemeld om als chauffeur mee te 

draaien in de organisatie. 

Ondertussen zijn alle kandidaten 

medisch gekeurd en hebben ze 

een rijtest afgelegd. We hebben 

nu nog ruim dertig chauffeurs 

over en die gaan nu aan de slag. 

START BUURTBUS LAARBEEK OP 7 JANUARI ‘13 

 Vanaf 7 januari is de 

nieuwe lijn 461 geopend! 

 

De bus start ‘s morgens om 

7:29 uur op het Oranjeplein 

richting Beek en Donk. De 

bus is gestald bij Martien 

van den Heuvel. Vanaf het 

Gemeentehuis gaat de route 

via de Herendijk en 

Donkersvoort naar  

Heeft u hulp nodig bij aan-

vraag van een OV-

chipkaart? Vanaf  30-01 kunt  

u hiervoor op woensdag-

morgen tussen 10 en 12 uur, 

in het Buurthuis terecht. 

mailto:dorpservicecentrum@onsmail.nl


 

Dorpsservicecentrum Bernadettestraat 43       T. 0499 – 423238        E. dorpservicecentrum@onsmail.nl        I. www.zorgomhetdorp.nl 
 

 

 

 

 

  

Dienstregeling Buurtbus: lijn 461 
 

Ochtend                     
Beek en Donk, Gemeentehuis *  7:45   8:45   9:45   10:45   11:45      
Mariahout, Oranjeplein     7:54   8:54   9:54   10:54   11:54      
Lieshout, Heuvel     7:59   8:59   9:59   10:59   11:59      
Lieshout, Bavaria Rotonde **     8:00   9:00   10:00 11:00   12:00      
Aarle Rixtel, Boscheweg     8:05   9:05   10:05 11:05   12:05      
Helmond, Ziekenhuis ***    8:11   9:11   10:11 11:11   12:11      
Middag                       
Beek en Donk, Gemeentehuis *  12:45   13:45   14:45   15:45   16:45   17:45  
Mariahout, Oranjeplein     12:54   13:54   14:54   15:54   16:54   17:54  
Lieshout, Heuvel      12:59   13:59   14:59   15:59   16:59   16:00  
Lieshout, Bavaria Rotonde **    13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00  
Aarle Rixtel, Boscheweg     13:05   14:05   15:05   16:05   17:05   18:05  
Helmond, Ziekenhuis ***     13:11   14:11   15:11   16:11   17:11   18:11  
 
Helmond Ziekenhuis - Aarle Rixtel - Lieshout - Mariahout - Beek en Donk          
Ochtend                      
Helmond, Ziekenhuis ***     8:12   9:12   10:12   11:12   12:12      
Aarle Rixtel, Boscheweg     8:18   9:18   10:18   11:18   12:18      
Lieshout, Bavaria Rotonde  **    8:23   9:23   10:23   11:23   12:23      
Lieshout, Heuvel     8:24   9:24   10:24   11:24   12:24      
Mariahout, Oranjeplein     7:29   8:29     9:29   10:29   11:29    12:29      
Beek en Donk, Gemeentehuis *   7:38   8:38    9:38   10:38    11:38   12:38      
Middag                 
Helmond, Ziekenhuis ***     13:12   14:12   15:12   16:12   17:12   18:12  
Aarle Rixtel, Boscheweg     13:18   14:18   15:18   16:18   17:18   18:18  
Lieshout, Bavaria Rotonde **     13:23   14:23   15:23   16:23   17:23   18:23  
Lieshout, Heuvel     13:24   14:24   15:24   16:24   17:24   18:24  
Mariahout, Oranjeplein     13:29   14:29   15:29   16:29   17:29   18:29  
Beek en Donk, Gemeentehuis *   13:38   14:38   15:38   16:38   17:38      
 

*       Aansluitpunt voor bussen van lijn 21 en lijn 25 (Arriva) 
**   Aansluitpunt voor bussen van lijn 21, 121 en 122 
***  Aansluitpunt voor bussen van lijn 25 (Arriva) richting Helmond centrum.  

In het Buurthuis is de complete dienstregeling van Hermes af te halen. 

 

 
 Zaterdagmiddag 4 januari is de Buurtbus onder grote belangstelling officieel 

in gebruik genomen. Chauffeur Trudy van Kempen mocht door een prachtige 

tekening rijden, die wonderwel heel bleef!!!.    

Wist u, geachte lezer, dat er al 10 

jaar in Mariahout de mogelijkheid 

bestaat om 3x per week samen te 

eten? Op maandag, woensdag en 

vrijdagmiddag staat er een  gast-

vrouw klaar om de mensen te 

ontvangen die gebruik maken van 

deze service. Aan een gezellig ge-

dekte tafel samen eten is toch heel 

anders dan alleen aan de keuken-

tafel ….  De maaltijden komen 

koelvers van de Maaltijdservice 

uit Venraij en zijn hetzelfde als  

die ook aan huis worden bezorgd. 

Het Buurthuis beschikt over een 

uitstekende oven waarin de 

maaltijden langzaam op de juiste 

temperatuur komen. Loop eens 

binnen of kom gerust eens 

‘proefeten’. Aanmelden mag bij 

ViERBINDEN: 0492- 328800  

of het dorpsondersteuningsteam. 

Foto: Gastvrouwen: Tonnie 

Beniers en Maria Gilsing 

 

Eetpunt 

In de gemeente Laarbeek  is een  
WMO-raad actief. Zij geven ge-

vraagd en ongevraagd advies over 

alle terreinen die de Wet 
Maatschappelijke  Ondersteuning 

aangaan. Namens Mariahout en 

Zorg om het  Dorp hebben 
Miriam Berkvens en Corine 

Gevers zitting in deze raad. 

Corine neemt afscheid en wordt 

opgevolgd door J.Lukassen.  
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Op basis van deze inventarisatie zijn 3 speerpunten geformuleerd: 

 

1. De Mariastraat is vooral een verkeersdomein, en vormt een barrière 

tussen de overige onderdelen van het centrumgebied. De 

verkeersfunctie moet blijven, maar de weg moet veiliger worden en 

onderdeel worden van het centrum. De weg moet een verbinding 

worden tussen het Oranjeplein en het park.  

2. Het park, is een uniek deel van het centrum; er zijn maar weinig 

dorpen in Nederland die z’n mooi park centraal in de kom hebben 

liggen. Het is een gemiste kans dat er zo weinig mee wordt gedaan. 

Het park wordt nu vooral bezocht door mensen van buitenaf en zou 

veel meer opgenomen kunnen worden in de functies van de eigen 

gemeenschap. Het zou mooi zijn om het park meer toegankelijk te 

maken, zodat het onderdeel van het centrum wordt (richting het 

Buurthuis e.a. locaties). Denk hierbij aan een snelle verbinding tussen 

Oranjeplein en Buurthuis en een plek om te vertoeven voor alle 

leeftijdsgroepen. Wel zal er de nodige aandacht moeten zijn voor de 

huidige functies en de veiligheid.  

3. Het Oranjeplein is een versnipperende, rommelige, verzameling van 

diverse functies. De visie stelt voor om de ruimten voor de functies, 

evenementen faciliteiten te herordenen. Van belang is het goede te 

behouden (o.a. speeltuin). Het plein kan verlengd worden tot aan het 

park / klooster, waardoor op dit punt de Mariastraat opgaat in het 

centrum.  

De Centrumvisie Mariahout is gepresenteerd aan de gemeente, het Centrum-
management, Openluchttheater en het parochiebestuur. Ook is er een uitge-

breide presentatie gegeven tijdens de jaarvergadering van Zorg om het Dorp 

(voorjaar 2012). Zowel leden als niet-leden konden deze komen beluisteren. 
De Centrumvisie is ingebracht in de commissievergadering van 21 aug. j.l.  
 

Het rapport is ook te lezen op de website van Zorg om het Dorp (Projecten – 

Centrumvisie – Downloads). Het geeft op eenvoudige wijze  inzicht in de 

argumentatie voor mogelijke toekomstplannen voor het dorpshart van 

Mariahout. Mooie toekomstplannen waar iedereen over mee kan en mag 
denken. Geen gedetailleerde plannen die vast liggen en soms veel geld kosten.  
 

Alles zal zeker niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Wel hebben 
we de gemeente Laarbeek gevraagd om ZOD inzicht te geven in toekomstige 

plannen voor het centrum van Mariahout, zodat deze plannen mogelijk 

kunnen worden ingebed in de centrumvisie. De gemeente heeft aangegeven 

dat ze de centrumvisie omarmt, maar er zijn nog geen toezeggingen gedaan.  
 

Ook u kunt meedenken. Maar lees a.u.b. eerst de ‘Centrumvisie Mariahout’ 

op de website, om een genuanceerde mening te kunnen vormen. Het zijn 

zeker geen panklare plannen, maar  een uitnodiging aan iedereen om mee te 
denken. Om zo tot een, door en voor Mariahout,  goede oplossing te komen. 

Er ligt ook een gedrukte versie ter inzage in het Dorpsservicecentrum. In de 

toekomst worden nog infoavonden georganiseerd.  
Wilt u ook actief meedenken? Dan kunt u zich aanmelden bij een van de 

commissieleden of bij het bestuur van Zorg om het Dorp.  

Centrumvisie Mariahout 
In het kader van het Integraal 

Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP) 
heeft Zorg om het Dorp een 

centrumvisie voor Mariahout laten 

opstellen. Deze visie, een 
toekomstplan voor de kom van 

Mariahout, is opgesteld door 2 

stedenbouwkundigen. Het rapport 

presenteert een ruimtelijke visie 
voor het centrum van Mariahout, 

een spoorboekje dat gedurende 

lange tijd dienst kan doen als een 

leidraad en communicatiemiddel 
voor Zorg om het Dorp, de 

gemeente Laarbeek en alle 

Mariahoutenaren. Het doel is het 
realiseren van een aantrekkelijk 

dorpshart voor Mariahout. 

 
We hebben er voor gekozen om een 

goed leesbaar rapport tot stand te 

brengen. Dit heeft geresulteerd in 
een beknopt rapport met 10 

pagina’s tekst, en 10 afbeeldingen / 

schetsen. De visie is opgesteld na 

een inventarisatie van de huidige 
situatie, de verschillende functies - 

bijvoorbeeld school, klooster, kerk, 

Openluchttheater, park, Buurthuis, 
middenstand, verkeer & veiligheid 

- en de meningen en wensen van 

verschillende doelgroepen. 

Centrumvisie Mariahout: ‘Een klein dorp met een groot hart’ 

 

Commissie Centrumvisie:   

Jack v. Rossum, Joan Aarts, 

Ton Prüst en Theo v.d. Ven 
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