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Beste leden,  
Na de drukbezochte Zorg om 
het Dorp-jaarvergadering in 
april, is de tijd voorbij gevlogen.  
Ger Aarts heeft het secretariaat 
overgenomen en ook de 
bestuursleden en voorzitter 
beginnen te wennen aan hun 
nieuwe taken. Veel werk-
groepen van Zorg om het Dorp 
zijn in de weer. Er wordt 
momenteel nagedacht over de 
Kermis, activiteiten voor alleen-
gaanden, Natuur en Recreatie, 
Processie-park, Buurtbus, de 
toekomst van de bibliotheek en 
zelfs  over de hondenpoep in 
Mariahout. Het zou fijn zijn als 
iedereen in ons dorp met ons 
mee blijft denken. 
Bestuursleden van ZOD staan 
daarom altijd open voor nieuwe 
ideeën en initiatieven. Want 
samen moeten we borg staan 
voor de leefbaarheid in 
Mariahout. 
Een dorp om trots op te zijn.  
 
 
 

Op maandagmorgen 4 augustus 
om 10.30 uur (DSC in Buurthuis) 
nodigen we belangstellenden 
weer uit om plannen te maken 
voor gezamenlijke uitstapjes 
met de Buurtbus. Nu ook naar 
de Helmondse binnenstad!  
Ook andere belangstellende 
leden zijn van harte uitgenodigd 
aan deze zomeractiviteit mee te 
doen. Laat het elkaar weten! 
Indien gewenst helpen we mee 
een OV kaart aan te vragen. 
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Werkgroep Kermis weer actief 

Zomerproject  
‘met de buurtbus naar … ’ 

Tijdens het traditionele 3e weekend in juni is de werkgroep ‘Kermis’, 
voortkomend uit het buurtverenigingenoverleg van Zorg om het Dorp, 
weer actief geweest. Dankzij vrijwilligers Miriam Berkvens, Jan 
Egelmeers, Twan van de Linden en Harrie van de Rijt heeft de kermis 
weer een extra stimulans gekregen. Dit jaar presenteerden zij zich in 
nieuwe polo’s met een speciaal door hen ontworpen logo. Met dank 
aan Saskia Egelmeers en Sander v.d. Rijt en natuurlijk de werkgroep!  
 

 

 

 

Voor alle leeftijdsgroepen van de jeugd zijn er kermisactiviteiten 
georganiseerd. Hier vielen prijsjes/muntjes mee te verdienen. 
Dit in goede samenwerking met de kermisexploitanten en Agnes 
Franssen van de gemeente Laarbeek.  
Naast de jeugdactiviteiten vonden er ook een darttoernooi bij de 
Oranjebar en een jeu de boules competitie plaats. Harmonie St. 
Cecilia bracht een muzikale hulde en toneelvereniging Mariahout 
lichtte een tipje je van de sluier op van hun nieuwe productie ‘de 
nieuwe kleren van de keizer’ welke te zien is op 12, 21 en 31 juli in het 
Openlucht theater Mariahout.  

Toneelvereniging Mariahout komt ook nog met een tweede productie      
‘Robin Hood’. Deze vindt plaats op 7, 13, 19 en 21 september. Zorg om 
het Dorp wenst deze vereniging, evenals alle vrijwilligers van het Open-
lucht Theater, een mooi seizoen toe. Tip: gebruik de actie-ledenbon. 

mailto:dorpservicecentrum@onsmail.nl
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Veranderingen in de zorg   
De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Het Rijk wil de 
omslag maken naar zorg dichtbij: meer zorg in de buurt, meer 
samenwerking tussen aanbieders en financieel houdbare 
voorzieningen, zodat onze kinderen en kleinkinderen er ook nog 
gebruik van kunnen maken. Het Rijk hevelt een aantal taken naar 
gemeenten over en verwacht dat gemeenten de regie nemen. De 
gemeente Laarbeek is in januari een pilot ‘Zorg Dichtbij’ gestart over 
hoe de zorg en ondersteuning er in de toekomst in Laarbeek uit zou 
kunnen zien en hoe dit zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. 
Professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties die actief zijn in 
de zorg, gaan daarin samenwerken. Deze proef loopt in Aarle-Rixtel 
en zal te zijner tijd ook in Mariahout gaan lopen. Mochten er vragen 
zijn, neem gerust contact met mij op.  

Een belangrijke verandering is ook, dat het WMO loket van de 
gemeente Laarbeek vanaf 1 juli te bereiken is via 
onderstaande contactgegevens:  

 

Peel 6.1 
Zandstraat 94, 5705 AZ Helmond 
Postbus 227, 5700 AE Helmond 
Tel. nr. 140492 
Email: zorgpoort@helmond.nl  

Onderstaande link geeft meer informatie over de WMO. 

http://www.peel6-1.nl/peel/Wat-is-de-Wmo 

Mocht u vragen hebben hierover, of hulp nodig bij                               een 
aanvraag, aarzel dan niet om contact op te nemen:   

Manita Herregraven Dorpsondersteuner 
ViERBINDEN 
Tel. nr. 0492 782902/ 06 48532893 
 

Dorpsondersteuner 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Secretaris 
Ger Aarts 
Tuindersweg 35 
5738 BK Mariahout 
0499-421496 
g.aarts@zorgomhetdorp.nl  
secretariaat@zorgomhetdorp.nl 
 

Penningmeester  
Anoeska Bardoel 
Torreven 3a 
5738 RL Mariahout 
0413-206105 
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl 
 

Bestuursleden 
Jouk Lukassen  
De Koperwiek 8 
5738 BP Mariahout 
06-18037938 
j.lukassen@zorgomhetdorp.nl  
 

Anton van Strien 
De Geelgors 7 
5738 BN Mariahout 
0499-477246 
a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl  

 

Harold de Louw 
Tuindersweg 43 
5738 BK Mariahout 
0499-421251 
h.delouw@zorgomhetdorp.nl  
 

WIJ WENSEN IEDEREEN          
EEN MOOIE ZOMER EN 
FIJNE VAKANTIE TOE! 

 
 
 
 
 
 

Bestuur ZOD 

 

Op 23 juni j.l. is onze dorps-
genoot Jan Leenders overleden. 
Hij was als Zorg om het Dorp-
vrijwilliger actief bij de 
‘Werkgroep Roeken’. Hij vond 
het fijn om samen met anderen 
in het park aan het werk te zijn. 
Jan was er altijd als er een 
beroep op hem gedaan werd.  
Zorg om het Dorp wenst Jo en 
haar gezin alle sterkte toe. 

 

In memoriam 

 
Beste leden van Zorg om het Dorp,   
                                                        

Om een goed functionerende dorpsvereniging te zijn, vinden wij het 
belangrijk om uw wensen en ideeën te kennen. Wat leeft er en waaraan is 
behoefte? Natuurlijk leggen wij ons oor te luister in gesprekken en bij 
ontmoetingen die ieder van ons heeft in kleine of grote kring. Maar wij 
zouden het zeer op prijs stellen als u vragen of onderwerpen heeft die op 
de leefbaarheid in Mariahout betrekking hebben, dat u deze dan ook aan 
ons doorgeeft. Wij zullen de aangedragen onderwerpen altijd op de agenda 
zetten. Neem daarvoor contact op met het secretariaat of een van de 
bestuursleden. Of we alles op kunnen lossen???  
Het bestuur zal dat zeker proberen …. maar wel samen met u!  
 

Een vraag aan u…. 

Wilt u graag het parochieblad ‘De Emmausgangers’ op de computer 

lezen? Meldt u zich aan bij Henriëtte Lukassen , dan krijgt u het via de 

mail toegestuurd.   lukassenspoor@onsmail.nl  

Of u kunt het openen met onderstaande link. 
http://www.zorgomhetdorp.nl/uploads/project_pdf/23_20140607181216.pdf  

Eindredactie Nieuwsbrief 
Ger Aarts + Ria Lindeman 

mailto:zorgpoort@helmond.nl
http://www.peel6-1.nl/peel/Wat-is-de-Wmo
mailto:r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
mailto:g.aarts@zorgomhetdorp.nl
mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
mailto:jackenerica@planet.nl
mailto:j.lukassen@zorgomhetdorp.nl
mailto:a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl
mailto:h.delouw@zorgomhetdorp.nl
mailto:lukassenspoor@onsmail.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/uploads/project_pdf/23_20140607181216.pdf


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In de juli/augustus is de 
bibliotheek in het DSC 4 weken 
gesloten. De eerste en laatste 
week van de vakantie kunt u er 
terecht. 

 

* Sinds de Buurtbus haar route 
heeft aangepast, is het aantal 
passagiers gestegen. Heeft u 
nog geen OV-chipkaart? Kijk 
dan op de ledenbon van ZOD. 

 
 

* 2 Leden van ZOD werden op 
25 april met een Koninklijke 
Onderscheiding verrast. Tonnie 
Beniers en Harry de Groof, van 
harte proficiat!!!       

 

* Op 19 mei genoten 30 dames 
en heren van een smakelijk 
dinertje in het Buurhuis. Het 
tijdens de jaarvergadering 
geopperde idee om met 
vrijwilligers voor alleen-
gaanden te gaan koken, werd 
hier in praktijk gebracht.  
Bedankt daarvoor!!!!  

 

* Aanvragen voor subsidie van 
de RABO-bank dienen voor 15 
september bij ZOD te zijn 
ingediend. Formulieren 
 daarvoor zijn te vinden op 
www.zorgomhetdorp.nl  

 
* Eind september (27) is het 
Nationale Burendag. Wilt u als 
buren of buurtvereniging een 
activiteit organiseren, dan kunt 
u daar bij het Oranjefonds 
subsidie voor aanvragen. Let 
wel, deze geldt alleen voor de 
aanschaf van materialen. 
http://www.burendag.nl/aanvragen/   

Hondenpoep scoort hoog op de lijst van ergernissen in de diverse 
gemeentes. De gemeente Laarbeek vormt hierop geen uitzondering, 
helaas. Zij wil daarom een actief hondenpoepbeleid gaan voeren. 
De gemeente heeft, middels een initiatief van wethouder van 
Zeeland, daartoe de eerste stap gezet. Vertegenwoordigers van de 
dorpsraden zijn op 26 juni 2014 aanwezig geweest bij de eerste 
vergadering aangaande het hondenbeleid. Voor ZOD waren Anton 
van Strien en Anoeska Bardoel erbij.  
De wethouder gaf tijdens de bespreking aan dat er nu al diverse 
spelregels zijn die door hondenbezitters in acht genomen dienen te 
worden. Zo moeten honden aangelijnd zijn, behalve in de 
uitrenveldjes. Dit zijn omheinde stroken waarbinnen honden 
kunnen poepen. Tevens kunnen aangelijnde honden poepen op de 
uitlaatstroken die daarvoor bestemd zijn. Let wel, dit geldt binnen 
de bebouwde kom.  
Voor Mariahout is er slechts één uitlaatstrook tussen Ahorn en De 
Nieuwe Erven.  Deze hondenuitlaatstrook wordt door de gemeente  
een keer per week schoongemaakt. Voor alle andere locaties binnen 
de bebouwde kom dient hondenpoep door deg eigenaar van de 
hond te worden opgeruimd en in een van de afvalbakken te worden 
gedeponeerd. Zorg om het Dorp is gevraagd om met  eigenaren van 
honden te overleggen welke “looproutes” zij hebben met hun hond. 
Dit om vast te stellen of er voldoende afvalbakken langs de routes 
staan om niet al te lang met het zakje in de hand te lopen. 
 
Daarnaast wil ZOD horen of het volgende voorstel werkbaar is. 
1 Een strook aan het Knapersven en de strook aan het Meerven 
toevoegen als hondenuitlaatstrook. Deze stroken liggen weliswaar 
buiten de bebouwde kom,  maar wellicht kan het helpen deze 
plekken nadrukkelijker te benoemen door borden te plaatsen.  
2 Het wandelpad tussen Meerven en Torreven is onderdeel van drie 
wandelroutes. Zorg om het Dorp wil de gemeente daarom 
verzoeken dit pad door middel van borden tot verboden 
hondenpoepgebied te bestempelen.  
3 Bovendien stellen wij voor om van de uitlaatstrook bij de Nieuwe 
Erven een uitrenveldje te maken. Een hondenontmoetingsplek! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mogelijk heeft u andere 
aanvullingen of betere 
suggesties. Laat het dan 
vóór 1 sept. weten aan 
Zorg om het Dorp. 
Begin september vindt 
de volgende bespreking 
met de gemeente hier- 
over plaats. Dit gebeurt 
per kern. 
Daarna zal er per dorp 
een folder worden 
gemaakt, die huis aan 
huis verspreid wordt. 

Hondenpoepbeleid Gemeente Laarbeek 

 

Allerlei… 

http://www.zorgomhetdorp.nl/
http://www.burendag.nl/aanvragen/


 

 
 

        Zorg om het Dorp biedt haar leden een Kortingsbon aan! 

       

        
 

Ter waarde van € 7,50 
 

 

Deze bon geeft recht op reductie op een ticket voor een voorstelling van toneelvereniging  
Mariahout in het Openluchttheater (jeugd en volwassenen)  
 of vergoedt de aankoop van een OV-chipkaart van € 7,50 

 

Wat moet u daarvoor doen?  
 

Deze bon bij het secretariaat van ZOD, Tuindersweg 35, in de brievenbus doen. 
U krijgt uw bon dan thuisbezorgd. 

U kunt ook via de mail reageren: g.aarts@zorgomhetdorp.nl 
               

              Naam:  ………………………………………………….. 
              Adres:  …………………………………………….……..                                                                                                                                                                                               
 

              Ik kies voor: ……………………………………………..….….   

                                                                                                                                                                                  
                Deze bon is ook geldig op de voorverkoopadressen. Er wordt geen geld op terug gegeven! 

 

mailto:g.aarts@zorgomhetdorp.nl

