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Van de voorzitter
Beste leden,
Deze keer zullen niet alleen de
leden, maar alle inwoners van
Mariahout de ZOD Nieuwsbrief
ontvangen. Dit om te laten zien
welke zaken er allemaal bij ZOD
geregeld worden. Veel oudere
inwoners zijn hier wel van op de
hoogte en denken vol op mee.
Echter, de jongeren en jonge
gezinnen, die hier toch een
toekomst op willen bouwen,
horen en zien we maar zelden
bij onze vereniging. Laten we
samen de verantwoording voor
een leefbaar Mariahout dragen!
Om zo, via ‘n sterk ZOD, de
communicatie met de gemeente kracht bij zetten. Of het
nu over wonen, natuur, speelruimte, nieuwe wijken, het
centrum, ‘t Groene Hart of zorg
in de kern gaat, we hebben
elkaars steun en hulp nodig.
Samen staan we sterk!
Veel leesplezier en hopelijk tot
de jaarvergadering op 13 april.

Roekenploeg actief

T. 0499 – 423238

E. secretariaat@zorgomhetdorp.nl
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Jaarvergadering maandag 13 april
Op maandag 13 april staat de jaarvergadering in het teken van het
thema ‘Mariahout’.
In het Buurthuis zal om 19.30 uur de foto / filmdocumentaire getoond
worden over de vele vrijwilligers die actief zijn in het ‘Groene
Religieuze Hart’ van Mariahout. Deze is met veel passie door Jan
Jansen gemaakt ter ere van de komst van Mgr. Hurkmans. Helaas is
het bezoek van de bisschop in september 2014, in verband met zijn
gezondheid, niet doorgegaan. De film over de vele vrijwilligers is
echter als ‘historisch’ document, het komen kijken waard.
Aansluitend vindt om 20.00 uur de jaarvergadering plaats, waar de
activiteiten van vereniging Zorg om het Dorp en haar vele werkgroepen, gepresenteerd en besproken zullen worden.
Ook willen we graag een nieuw bestuurslid voorstellen in de persoon
van Henk Hulsen. Extra aandacht zal er zijn voor een ontwerp van Lars
Eeuwes voor het Processiepark, gemaakt in overleg met de
parkwerkgroep.
Na de pauze is er een sketchje van de dames van oMase met als
thema ‘Inburgering in Mariahout’. Dit optreden is tijdens de oMaseavond zeer enthousiast ontvangen en Zorg om het Dorp is verheugd
het nu ook aan anderen te kunnen presenteren.
Leden en toekomstige leden zijn van harte uitgenodigd. De koffie staat
op maandag 13 april, om 19.10 uur klaar in het Buurthuis.
Laat uw betrokkenheid zien en denk en praat mee met vereniging
Zorg om het Dorp in Mariahout.

Pro Ecclesia

Lid van Oranje Nassau

Zorg om het Dorp feliciteert
Martien van den Heuvel met
de pauselijke onderscheiding
die hij op 28 maart ontving.

Zorg om het Dorp feliciteert
Jan Corsten met de koninklijke
onderscheiding die hij op 29
maart ontving.

Centrumvisie Mariahout – werken aan de toekomst
Eind 2011 is het Integrale
Dorps Ontwikkelings Program
(IDOP), voor Mariahout afgesloten met een publicatie over
de toekomst van het centrum
van ons dorp. Deze Centrumvisie Mariahout afgekort
(CVM), met als kernthema’s
Oranjeplein, Mariastraat en
Park, is in 2012 in de ZOD jaarvergadering besproken.
Hoe staat het er nu mee?
http://www.zorgomhetdorp.nl/uploads/
project_pdf/25_20140826223110.pdf

CVM en Gemeente
De gemeente Laarbeek en de
politieke partijen hebben de
Centrumvisie vrijwel direct
ontvangen in 2012. Het
bestuur van ZOD heeft geen
gelegenheid onbenut gelaten
om B&W op de toekomstplannen te wijzen. Reacties
als: ‘Past niet in de planning’
of ‘Geen geld’ of ‘We wachten
op aanpassingen van riolering’
klinken ons bekend in de oren.
Toch wil het bestuur graag toe
naar een gerichtere planning
om zaken in het centrum te
optimaliseren. Het streeft dan
ook naar een gezamenlijke
werkgroep die naar de
toekomst kijkt.

Hondenpoepbeleid
De onlangs verschenen nota
‘Concept Plan van Aanpak
Aanpassingen Hondenbeleid’
is door ZOD met grote teleurstelling ontvangen. De met
buurtverenigingen zorgvuldig
opgestelde en onderbouwde
suggesties zijn van de tafel
geveegd. Slechts drie nieuwe
prullenbakken is het resultaat.
Zorg om het Dorp zal hier
schriftelijk en zo nodig in een
gesprek op reageren.

Lars Eeuwes bood op 10 dec.
2014, het parochiebestuur en
het bestuur van ZOD, zijn
ontwerp aan, van een open
eigentijds dorpspark. Een park
om in te vertoeven, door heen
te wandelen, te ontmoeten,
maar zeker met behoud van
de religieuze waarden.

Centrumvisie en het Processiepark
Het Processiepark, dat in ‘het Groene Hart’ van Mariahout ligt, bleek
te besloten en te weinig benut door eigen Mariahoutenaren. Het
splitst bovendien ons dorp in twee helften. Dit deed de opstellers van
CVM doen besluiten een visie te ontwikkelen waarbij het Processiepark meer open gaat, de twee dorpshelften aan elkaar verbindt en
het een prachtige plek wordt om te verblijven en te ontmoeten. Dit
alles met respect voor het religieuze karakter.
Met deze visie is een proces op gang gebracht waarbij de park- en
grotwerkers, het parochiebestuur en ZOD, samen toegroeiden naar
het creëren van een nieuw plan. Het voormalige parochiebestuur gaf
toestemming om (afsluitbare) doorgangen te creëren, als eerste
aanzet naar meer openheid.
Een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de park- en
grotploeg, ‘t Openluchttheater Mariahout en ZOD (zie afb.), heeft de
doelstellingen voor de toekomst geformuleerd. Samen met Lars
Eeuwes (laatstejaars student aan Hogeschool Van Hall Larenstein,
voor Tuin- en Landschapsinrichting in Velp) en dhr. Bart van Sleeuwen
(ervaringsdeskundige bij herontwikkeling van religieuze landschapsparken) zijn zij gekomen tot een opzet voor een (religieus) dorpspark.
Lars heeft dit uitgewerkt en vormgegeven in een prachtig Processieparkontwerp. Een mooi voorbeeld van een jongere vrijwilliger die
meedenkt over de toekomst van Mariahout.
Namens de gemeenschap hartelijk dank!
Nadat ook de parkwerkers hun waardevolle suggesties hadden toegevoegd, is op woensdag 18 maart, door Harold de Louw (ZOD) en
Jacques Lukassen, het plan gepresenteerd aan het nieuwe parochiebestuur en de locatieraad. Het plan is positief ontvangen.
Wat de toekomst betreft wil Gerrianne Aarts, parochiebestuurslid uit
Mariahout, benadrukken dat het plan ‘Processiepark’ meegenomen
moet worden in het gebouwenplan van de gehele parochie. Hierin
zullen eerst besluiten genomen moeten worden, aangezien het
bisdom, de kerk, park en grot in Mariahout, als één geheel wil blijven
zien. ZOD wenst Gerrianne veel succes met deze uitdagende klus.
Harold de Louw heeft dit
project gecoördineerd,
waarvoor onze dank. Op
de jaarvergadering van
13 april zal het worden
gepresenteerd.

Verkeersveiligheid

Inwoners actief voor Zorg in Mariahout!

De werkgroep verkeersveiligheid, samengesteld uit
afgevaardigden van buurtverenigingen, heeft o.l.v. Mari
van de Rijt, twee keer per jaar
overleg over zaken rond
veiligheid voor alle
verkeersdeelnemers in
Mariahout. Wat betreft het
centrum wordt er al tijden
aangegeven dat de drempels
op kruispunten te hoog zijn en
gevraagd om een zebrapad
als oversteek bij de kerk.
Er is afgesproken om de
Centrumvisie als leidraad te
nemen en te kijken hoe en of
het in het totale plan kan
worden opgenomen.
In december vond er een
verkeersmeting plaats in de
Mariastraat. Helaas gebeurde
dit deels in de kerstvakantie,
hetgeen van grote invloed
bleek te zijn op de telling.
Mari van de Rijt zal op een
hertelling aandringen bij de
betrokken wethouder.
Besluiten dienen met reële
cijfers te worden genomen.

Tijdens de jaarvergadering van Zorg om het Dorp in 2014 heeft Wim
van Hest als voorzitter van de WMO-raad informatie gegeven over
de wijzigingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Een aantal taken van de centrale overheid zijn overgeheveld naar de
gemeenten. Deze dienen er voor te zorgen dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ze zijn verantwoordelijk voor
de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam
zijn. Dat betekent meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen
zorgaanbieders en financieel houdbare voorzieningen.
Naar aanleiding van deze veranderingen zijn een aantal actieve
inwoners van Mariahout opgestaan en hebben zichzelf de vraag
gesteld:
Hoe dient de zorg er uit te zien in Mariahout en wat kunnen we als
inwoners zelf doen?
Deze groep mensen is verschillende keren bij elkaar geweest om te
brainstormen en vandaaruit zijn drie werkgroepen gevormd:
- Voorlichting, Communicatie, Contact: Hoe vinden de mensen in
Mariahout de juiste weg als ze voor een (zorg-)vraag komen te
staan? Is de huidige informatie duidelijk? Welke media zijn er te
gebruiken en wat is geschikt voor Mariahout? Hoe is informatie het
beste te herhalen? Welke voorlichting is nodig over de
veranderingen in de WMO en de dorpsondersteuner als eerste
aanspreekpunt en hoe kun je ervoor zorgen dat mensen weer
verantwoordelijkheid voor elkaar gaan nemen?
- Mantelzorgondersteuning: Hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden bij tijdgebrek en overbelasting? Hoe organiseer je
dat, met bijvoorbeeld vrijwilligers, buren, buurtvereniging,
activerend huisbezoek, ouderenadviseur, KBO, ViERBINDEN,
mantelzorgmakelaar, oMase en de Zonnebloem.
-Wonen (in de breedste zin van het woord): Welke woonvormen
zijn wenselijk voor het Mariahout van de toekomst? Denk aan
bijvoorbeeld een mantelzorgunit in de tuin, nieuwe vormen van
‘samen’ wonen door middel van bijvoorbeeld een coöperatie. Hoe
verbeter je de veiligheid in huis zodat mensen langer zelfstandig
thuis kunnen wonen? Met valpreventie, alarmering, technische
mogelijkheden zoals telefoonlijst/whatsapp, mogelijke aanpassingen
in huis.

Trimbaan/Stormbaan
De werkgroep d
Trimbaan is
momenteel een stormbaan
aan het aanleggen. Het is
dringend op zoek naar
vrijwilligers die het werken in
de natuur niet schuwen en
voor hun kinderen een stoere
speelplek willen creëren.
(aanmelden bij Ton Leenders)

De werkgroepen vallen onder Zorg om het Dorp Mariahout en zijn
aan het inventariseren wat er momenteel allemaal al in het dorp
aanwezig is. Daarna bekijken ze wat er wordt gemist en wat
mogelijke verbeterpunten zijn en hoe aan te pakken. Zo gauw als de
werkgroepen wat verder gevorderd zijn, zullen zij hiervan een
terugkoppeling geven met aanbevelingen en kan er gewerkt worden
aan de realisering van de verbeterpunten!
Een hele mooie vorm voor Mariahout
om de regie zelf in handen te nemen!
Dorpsondersteuner Mariahout,
Manita Herregraven
06 48532893

Werkgroep Natuur en
Landschap L/M

Hulp van Wish
Op 17 januari 2015 hebben
vele vrijwilligers van Wish
geholpen bij de Trimbaan,
Ommetjes en het kraampje
voor de kermis. Een steun in
de rug van ZOD vrijwilligers.

Update Ommetjes

Officiële onthulling van wandelroutebord
op 19 mei, bij de kerk
Na twee intensieve jaren van samenwerking kan ZOD u aankondigen
dat er een mooi wandelnetwerk is gerealiseerd rondom Mariahout.
De drie Ommetjes zijn aangepast, de routepaaltjes zijn geplaatst en al
de routes kunnen worden gedownload via onze website.
D’n Erpse Pad, uitgezet door Heemkundekring ‘t Hof van Liessent’, zal
in overleg met PHC de Heidehond worden verplaatst. Voorlopig direct
rechts naast het complex, maar na het broedseizoen zal er een
officieel pad komen met voldoende afstand tot het oefenveld.
Ook zijn er in samenwerking met Staatsbosbeheer en de werkgroep
Natuur en Landschap Lieshout/Mariahout, een viertal nieuwe routes
aangelegd ten westen van Mariahout. Een 20-tal bankjes zijn gemaakt
en geplaatst door dezelfde werkgroep.
In april worden 2 wandelrouteborden geplaatst bij de Rooijseweg /
Trimbaan en in het Bosven (nabij manege Franke).
Op dinsdag 19 mei zal de officiële onthulling plaats vinden van het
vernieuwde wandelroutebord bij de kerk. Daar staan dan alle negen
routes rondom Mariahout op. Dat geldt ook voor de aansluiting op de
Janmiekesroute, welke deze zomer gerealiseerd wordt. Dit is de
nieuwe route langs de biologische boerderij van John en Angelique
Heesakkers. Bij hen is het accent komen te liggen op een geïntegreerde bedrijfsvoering met de natuur. Zo kan men wandelen langs de
akker- en bloemranden en de weidevogelpoelen rondom hun bedrijf.
De route zal aan gaan sluiten Ommetje Oost.
Iedereen is op 19 mei van harte uitgenodigd om bij dit bijzondere
moment aanwezig te zijn. De officiële onthulling is om 18.00 uur.
Aansluitend vindt het startschot plaats van de wandelvierdaagse van
Laarbeek, welke in Mariahout wordt georganiseerd door Leo en
Wilhelmien Biemans. De inschrijving voor de 4-daagse start om
17.30 u. Er staat koffie voor u klaar, aangeboden door ‘de Pelgrim’.
Zorg om het Dorp is zich er van bewust dat de realisatie van dit
wandelnetwerk nooit mogelijk was zonder de sponsoring via het
Rabofonds, ‘n aantal kleine bedrijven en de leefbaarheidssubsidie van
de gemeente. Dat geldt ook voor de inzet van vrijwilligers van
werkgroep Natuur en Landschap (o.a. Henk Renders en Cees Dietvorst), Wish-vrijwilligers, de ‘Heem’ en onze eigen Gerard Bunthof en
Andre van Hoof. Namens het bestuur willen de coördinatoren Ger
Aarts en Ria Lindeman, iedereen hier heel hartelijk voor bedanken.
Mocht u vragen, suggesties of meldingen van vandalisme willen
doorgeven, dan kan dat via secretariaat@zorgomhetdorp.nl Voor
het onderhoud van de paden en het optimaal houden van de routes
kan Zorg om het dorp, nog extra vrijwilligers gebruiken. ‘Vele handen
maken licht werk’ en je bent actief bezig in de natuur.

Bibliotheekservicepunt

Thijs Scheerooren wijkagent Lieshout/Mariahout

Onlangs hebben er gesprekken
plaats gevonden met weth.
Joan Briels, beleidsambtenaar
A. van de Pol, als ook met de
directie van de Lage Beemden.
Het bibliotheekservicepunt in
het Buurthuis dreigde te
worden opgeheven, zonder dat
we daar weet van hadden. Het
bestuur en de vrijwilligers
hebben daar krachtig bezwaar
tegen gemaakt. Er wordt nu
gezamenlijk nagedacht over
een betere invulling van het
servicepunt. Wij roepen alle
leden van de Lage Beemden uit
Mariahout op, om gebruik te
maken van de mogelijkheid om
boeken digitaal te reserveren
en in het Buurthuis op te halen.
Leven er nog andere ideeën?
Laat het ons weten, denk mee
om het biebpunt voor ons dorp
te behouden!!!!

Mijn naam is Thijs Scheerooren. Ik ben 54
jaar en werk al ruim 35 jaar binnen de
politieorganisatie waarvan de laatste 12
jaar als wijkagent in o.a. Deurne, Beek en
Donk en Gemert. Per 1 februari 2015 ben
ik i.v.m. de herverdeling van dorpen
wijkagent voor Lieshout en Mariahout
geworden. Ik ben aardig bekend met het
Laarbeekse. In 1981 ben ik in deze
omgeving begonnen en heb zelfs nog twee
jaar in Lieshout gewoond. Ik voel me nog
steeds erg betrokken bij Laarbeek, dat is
ook de reden dat ik gekozen heb voor
werken in deze mooie gemeente.

Alleengaanden
Tussen Kerst en Nieuwjaar was
er een activiteit in het Buurthuis voor de alleengaanden in
ons dorp.
Truus Kuijten leerde hen op een
speciale manier kaarten maken,
met was en een strijkijzer. Leuk
om te doen!
Voor vrijdag 10 april is er weer
een uitnodiging verstuurd, deze
keer voor een dinertje! Een
team vrijwilligers heeft een
lekker menu samengesteld.
Zorg om het Dorp hoopt dat
iedereen er weer van geniet.
Alvast bedankt dames!

Ik heb geen vaste arbeidstijden en ik werk zowel overdag, 's avonds als
in de weekenden (gemiddeld 38 uur per week). Ik ben bereikbaar via
het landelijke politienummer 0900-8844 of eventueel per mail:
thijs.scheerooren@politie.nl Ook via de site www.politie.nl kunt u mij
mailen. Ik verricht mijn werkzaamheden (nog) vanuit het politiebureau
in Gemert (Komweg 45), maar ik probeer op gezette tijden mijn ronde
te doen in uw dorp of wijk.
Noot Bestuur: Thijs is een aantal jaren actief geweest voor Yammas.
Daar gaf hij met veel enthousiasme weerbaarheidscursussen aan de
jongeren. Thijs is o.i. zeer toegankelijk en iedereen kan met vragen en
problemen een beroep op hem doen. Tijdens de jaarvergadering zal hij
zich persoonlijk aan u voorstellen. Ook kunt u informatie vinden op
onze website onder de kop: ‘Dorpsondersteuning’.
Het bestuur van Zorg om het Dorp wenst Thijs Scheerooren veel succes.

Zorg om het Dorp feliciteert pater van Rooden
met zijn gouden priesterjubileum

Vrijwilligerscompliment voor ‘Buurtrestaurant’

Bestuur ZOD

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

ZOD feliciteert de Eenbes Brede
School Bernadette met de
nieuwe naam en de intentie tot
nog meer betrokkenheid.
Zorg om het Dorp gaat er vanuit dat de samenwerking in onze
gemeenschap gecontinueerd en verder uitgebouwd wordt. Nog
steeds ligt er de afspraak om te komen tot een gezamenlijk project
binnen ’het Groene Hart’. Kinderen kunnen zo de historie en de
waarde die de gemeenschap hecht aan de natuur en de aanwezigheid
van religieuze beelden, de Grot en het kerkhof, nog beter begrijpen.
Te zijner tijd komt Zorg om het Dorp hier graag op terug.

Wie gaat met ZOD in gesprek?
Sinds 2011 zijn de Ommetjes uitgezet rondom Mariahout. Onlangs zijn
deze op nieuw bewegwijzerd. Enkele Ommetjes zijn nu omgelegd, na
gesprekken met omwonenden. De oversteek bij de Heieindseweg
(Ommetje Oost) levert, helaas als enige plek, problemen op. ZOD heeft
toestemming van het Waterschap en Staatsbosbeheer (SBB) om, na
oversteek van de Heieindseweg, langs het bosperceel te lopen. Deze
doorgang is al jaren geblokkeerd door een metalen hefboom, welke niet
van SBB of het Waterschap is. Staatsbosbeheer heeft afgelopen najaar
een sluisje aangelegd, om de wandelaars over haar grondgebied te
kunnen laten lopen. Helaas is dat sluisje door een ons onbekend
persoon weggehaald en voorzien van prikkeldraad en een verboden
toegangsbord. SBB heeft het verbodsbord weggehaald en hun SBBschildje opgehangen. Het is immers hun eigen terrein. Een paar weken
geleden is zowel het schildje van SBB als van ZOD weggehaald. Het
verboden toegangsbord hangt er ook weer. Een schriftelijke oproep om
een gesprek met ZOD, ter plekke neergehangen, is verwijderd. Toch wil
ZOD graag het gesprek met betrokken persoon aangaan.
Op 19 mei wordt het vernieuwde wandelroutebord bij de kerk onthuld. Aansluitend
start de Laarbeekse wandelvierdaagse in
Mariahout. Zorg om het Dorp hoopt van
harte dat bovenstaand probleem vóór deze
gezamenlijke activiteit opgelost is.
Het bestuur van Zorg om het Dorp vraagt
betrokkenen om contact op te nemen met
secretariaat@zorgomhetdorp.nl .
Mogelijk dat we met het plaatsen van een bord ‘honden aan de lijn’ al
een heel stuk verder komen. ZOD heeft er vertrouwen in!

Installatie van pastoor Verbraeken op 4 januari 2015
Zorg om het Dorp was present bij de installatie van J. Verbraeken als
pastoor van de nieuwe Laarbeek parochie. Het bestuur heeft hem een
paraplu van ZOD aangeboden. Op 28 maart is in Mariahout een
locatieraad voorgesteld, die de plaatselijke belangen behartigt. Het
afgelopen jaar heeft ZOD zich ingespannen om Mariahout positief op de
kaart te krijgen, o.a. met een brief aan de Nuntius en een parkplan,
waarover u in deze Nieuwsbrief meer kunt lezen.
De brief kunt aan de Nuntius staat op de site van Zorg om het Dorp.
www.zorgomhetdorp.nl - Projecten

Stuur een mail naar secretariaat@zorgomhetdorp.nl of lever het inschrijfformulier in bij het Buurthuis

