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Na de zomervakantie, is het 
weer een drukte van belang. 
Zowel rond het thema ‘kerk’, 
i.v.m. het bezoek van mgr. 
Hurkmans, dat om gezondheids 
redenen is UITGESTELD.   
Als ook de werkgroep ‘Natuur 
en Recreatie’ die weer actief is. 
Na het plaatsen van diverse 
bankjes worden nu  nieuwe 
wandelroutes uitgezet en de 
Ommetjes verbeterd.  
Ook  wil ik vragen snel te 
reageren op het voorstel over  
het ‘hondenuitlaatbeleid’, een 
buurtvereniging heeft  hier op 
gereageerd.  Verder wil ik u er 
op attenderen dat de sluitings-
datum voor aanvragen uit het 
Rabofonds 15 september is. 
Graag wens ik iedereen namens 
het bestuur, een goede opstart 
van de activiteiten toe.  
 

Ook deze zomer was er weer 
interesse voor het Buurtbus- 
project. Dit maal zijn de dames 
naar het Havenplein en de Passage 
in Helmond geweest. Voor 65+ers 
is dat een met een OV- kaart een 
goedkoop tripje. Leden die er nog 
geen OV-kaart hebben kunnen 
deze dit jaar gratis aanvragen via 
het secretariaat van ZOD. Zie 
ledenactiebon in de  Nieuwsbrief 
van juli jl.  
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‘De Wandeling’ met mgr. Hurkmans door het 
‘Groene Hart’ van Mariahout UITGESTELD 

Zomerproject:  
‘met de Buurtbus naar … ’ 

Op vrijdagmiddag 12 september zou bisschop Hurkmans op werkbezoek in 
Mariahout komen. De organisatie van deze middag werd door Zorg om het 
Dorp gecoördineerd, in overleg met pater Wester en broeder Josep. Alle 
werkgroepen van de parochie evenals de Mariahoutse parochiebestuurs-
leden, hebben positief op de eerste opzet van de middag gereageerd en 
zouden een aandeel leveren in de organisatie. Na nog een laatste bespreking 
zou het draaiboek gelanceerd worden. MAAR HELAAS, de gezondheid van  
mgr. Hurkmans laat het niet toe en het werkbezoek aan dekenaat Helmond 
wordt uitgesteld.  

 

Het lag in de bedoeling dat de bisschop in een ontspannen sfeer gesprekken 
zou voeren met diverse werkgroep leden van de parochie. Die zouden zo veel 
mogelijk op hun werkplek plaats vinden. Startend in de kerk, dan naar het 
kerkplein waar Gilde St.Servatius de vendelgroet zou brengen. Na een 
programma bij de Grot, door het processiepark richting het Buurthuis, waar 
voor iedereen koffie zou zijn. Dan aandacht voor een foto/film-reportage en 
verdere presentatie van de werkgroepen. Deze wandeling zou ondersteund 
worden door tekst, licht, zang en spel. Dit alles met als doel het spirituele 
gevoel van het ‘Groene Hart’ in Mariahout te ervaren. Het Mariahoutse 
‘Groene Hart’ waar natuur, cultuur, religie en educatie hand in hand gaan. 

Wij zijn ook erg blij met de medewerking van de Bernadettebasisschool, de 
kinderen van de groepen 5-6-7-8 zouden aanwezig zijn met hun ‘wensen’ en 
deze de bisschop aanbieden. Op hun wandeling door het park willen we de 
leerlingen laten luisteren naar verhalen over de historie van het processie-
park, deel uitmakend van het ‘Groene Hart’. Doel van deze verhalen is dat 
kinderen meer inzicht krijgen in de waarde die de gemeenschap hecht aan de 
openbare religieuze plekken als het kerkhof, processiepark en de Lourdesgrot. 
Deze verhalen zullen zoveel mogelijk verteld worden door de 
park/grotwerkers en/of eigen opa’s, die vaak zelf bijgedragen hebben aan de 
heropbouw van de grot, het openluchttheater of op een andere manier actief 
zijn in een werkgroep. De foto-archiefwerkgroep van de parochie, heeft de 
intentie in de toekomst met ’n fototentoonstelling een en ander te 
ondersteunen. Helaas gaat dit alles voorlopig niet door. Maar ‘elk nadeel heeft 
zijn voordeel’! Nu krijgen de werkgroepen meer tijd zich voor te bereiden op 
hun presentaties over het heden en de toekomst.  
  
Zorg om het Dorp wenst bisschop Hurkmans veel kracht toe. En hoopt hem 
alsnog te kunnen ontmoeten in een van de mooiste ‘pareltjes’ van zijn bisdom. 
Een plek in ons ‘Groene Hart’ waar de O.L.Vr. van Lourdeskerk onlosmakelijk 
verbonden is met de Lourdesgrot, het processiepark en het kerkhof. Een 
compact religieus complex dat door zijn aantrekkingskracht  
inwoners van Mariahout en bezoekers uit de hele omgeving  
uitnodigt tot vieren, bidden, bezinnen, troosten en afscheid  
nemen. Pastoor van Eijndhoven heeft in 1932 de aanzet  
gegeven en een gemeenschap van pioniers heeft het decen- 
nialang vorm gegeven. Een plek van ontmoeting en verbon- 
denheid, die toekomst heeft. Met zijn O.L.V. van Lourdeskerk! 
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Hondenuitlaat beleid 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

 
 

VERGEET DE LEDENACTIEBON 
NIET! 

 
 
 
 
 
 

Bestuur ZOD 

  

Op 24 juli j.l. is onze dorps-
genoot Martien van den Heuvel  
overleden. Hij was als Zorg om 
het Dorp-vrijwilliger actief bij 
de ‘Werkgroep Roeken’. Ook 
als chauffeur van de Buurtbus 
zette Martien zich in voor de 
gemeenschap. Hij  was er altijd 
als er een beroep op hem 
gedaan werd.  Zorg om het 
Dorp wenst Maria  en haar 
gezin alle sterkte toe. 

 

In memoriam 

Wonen, zorg en voorlichting in Mariahout 

Eindredactie Nieuwsbrief 
Ger Aarts + Ria Lindeman 

In de Nieuwsbrief van juli jl. is uitgebreid gesproken over het    
voor te stellen ‘honden uitlaatbeleid’ in Mariahout.   
Na diverse oproepen zijn er slechts  enkele reacties binnen  
gekomen. Kunnen we daar uit opmaken dat er alleen bij de  
D’n Hoge Suute en op de stoep van de Bernadettestraat overlast is?  
Dat er voldoende prullenbakken op de route staan voor de plastic zakjes 
met hondendrollen? Dat de locatie van de prullenbakken goed is?   
Dat het voorstel voor een honden uitrenveldje (en ontmoetingsplek) 
gesteund wordt door iedereen? Graag horen we ook tips van 
hondenbezitters. Reacties zijn welkom tot 12 sept.  
Zie link digitale Nieuwsbrief op de website van Zorg om het Dorp. 
www.zorgomhetdorp.nl/uploads/pdfdownloads/nieuws_nieuwsbrieven_51_20140709093227.pdf 
 

Melding van avondwake / begrafenis 

 Steeds vaker krijgen we in de wandelgangen te horen dat men niet op de 
hoogte is van een gezamenlijk moment van afscheid nemen bij overlijden. 
Toch blijkt men er behoefte aan te hebben elkaar in de Mariahoutse 
gemeenschap te steunen, door bijv. naar een avondwake te gaan. 
Wilt u als familie een bericht plaatsen op onze website met het tijdstip 
van de avondwake /  begrafenis / crematie? Stuur dan een email naar 
g.aarts@zorgomhetdorp.nl en r.lindeman@zorgomhetdorp.nl met de 
vraag dit op de site te plaatsen. (Graag naar beiden sturen i.v.m. mogelijke 
afwezigheid). Wij plaatsen dan het bericht bij Nieuws, met de zin: ‘op 
verzoek van familie ……’. 
 

Naar aanleiding van de presentatie op de jaarvergadering over Zorg in 
Mariahout, zijn op 16 juni een 9 tal mensen bij elkaar gekomen om te 
brainstormen over de vraag: hoe vind jij dat de zorg eruit kan/mag/moet 
zien in 2020 in Mariahout. Onder leiding van Frans Habraken werden een 
aantal onderwerpen benoemd. Voorlichting, wonen, zorg en mantelzorg-
ondersteuning kwamen als belangrijke thema’s naar voren. Eind september 
komt de groep weer opnieuw bij elkaar om deze onderwerpen nader te 
bespreken en (hopelijk) werkgroepen te vormen die een gaan ander verder 
gaan uitwerken. Met als belangrijkste uitgangspunt: we houden de regie in 
eigen hand en ontwikkelen dingen die bij ons passen.  
 
ZOD heeft jaarlijks contact met de woningstichting en de gemeente over 
wonen, maar wij zouden ook graag van u willen horen wat uw woonwensen 
voor de toekomst zijn. Eventueel in combinatie met zorg. Ook zijn we 
benieuwd naar het aantal starters en doorstromers, naar de wens van huren 
of kopen. Zelf bouwen, CPO of kant en klaar aangeleverd. Er komt een 
nieuwe doelgroep jongeren, maar zeker ook een nieuwe doelgroep senioren 
aan. Mogelijk zullen deze vragen in de vorm van een enquête aan u worden 
voorgelegd. 

 
Maandag 8 sept. bestuursvergadering ZOD in het Buurthuis om 19.30 uur  
Maandag 15 sept. sluitingsdatum aanvragen Rabofonds 
Woensdag 17 sept. werkgroep Park 
Woensdag 24 sept. bespreking Werkgroep Natuur en Recreatie op het 
gemeentehuis met betrokken wethouders. 16.00 uur 
Maandag 29 sept. vergadering 4 Laarbeekse dorpsraden met B&W  19.30 uur 
Dinsdag 30 sept. Bijeenkomst brainstormgroep in het Buurthuis 20.00uur  
Vragen over WMO? Kijk op http://www.peel6-1.nl/peel/Wat-is-de-Wmo  
Elke woensdag is de bibliotheek in het DSC open van 16.00 tot 20.00uur  

   

 

Agenda 
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