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Deze Nieuwsbrief staat in het teken 
van de jaarvergadering 2016, op 
maandag 4 april in het Buurthuis. 
In de witte kolom leest u het ZOD-
jaarverslag, waarover u tijdens de 
vergadering vragen kunt stellen.. 
Graag vestig ik uw aandacht op de 
mogelijkheid om deel te nemen 
aan de op te richten werkgroepen 
Oranjeplein en Mariastraat i.v.m. 
de toekomst van het centrum van 
Mariahout (Centrumvisie 2012).  

De blauwe kolom staat, net als de 
jaarvergadering, in het teken van 
het vertrek van Ger Aarts. Zij 
verlaat na 13 jaar het bestuur. 
Maar in feite is Ger al sinds okt. 
1999 actief bezig met de toekomst 
en de leefbaarheid van Mariahout. 
Met ons dorp levensloopbestendig 
te maken voor generaties van nu en 
later. Vanuit de KVO was Ger toen 
één van de ‘sleutelfiguren’ in de 
brainstormgroep ‘Zorg in het Dorp’ 
die nadacht over zorg en welzijn in 
Mariahout. Een tweetal sporen 
werden gevolgd, het digitale spoor 
en het praktische. Met het vertrek 
van de RABObank uit ons dorp, 
kwam er ruimte vrij voor een 
dorpsservicepunt en werd de  
projectgroep ‘Zorg in het Dorp’ 
vereniging ‘Zorg om het Dorp’. Op 
11 febr. 2003 werd Ger de eerste 
voorziter. Deze functie heeft zij tot 
2014 vervuld. Aansluitend was ze 
nog 2 jaar actief als secretaris en als 
bestuurslid. Ger was al die jaren ‘n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inspirerend voorbeeld en blijft voor 
ons de vrouw met de hamer!  
 
 
 

Van de voorzitter 
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Jaarvergadering: maandag 4 april in het Buurthuis 

Op maandag 4 april vindt de openbare jaarvergadering plaats van 
vereniging Zorg om het Dorp (ZOD) Mariahout. Het programma is als volgt: 
18.45 uur grote zaal open 
19.00 uur aanvang Toneelstuk ‘Zoeken’ met als thema: dementie 
19.30 uur korte nabespreking door Manita Herregraven / Suzan de Koning 
19.50 uur koffie / thee 
20.15 uur start jaarvergadering met: 
- welkomstwoord door voorzitter Ria Lindeman 
- opmerkingen en goedkeuring notulen 2015. Deze zijn per mail naar de     
leden gestuurd en liggen in de foyer/zaal ter inzage. 
- nabespreking van het ZOD-jaarverslag. Mogelijkheid om vragen te stellen. 
- financieel verslag 2015 door penningmeester Anoeska Bardoel 
- verslag kascommissie en decharge bestuur / verkiezing lid kascommissie. 
- voorstel tot vaststelling van het Huishoudelijk Reglement van Zorg om het 
Dorp Mariahout: Zie e-mail of exemplaar in de foyer/zaal. 
- verkiezing bestuur:  
* Aftredend en herkiesbaar zijn Ria Lindeman en Jouk Lukassen 
* Aftredend en niet herkiesbaar is Ger Aarts – Rooijakkers 
* Nieuw te kiezen: Maria Eeuwes of een ander zich nog aanmeldend lid. 
Aanmelden kan tot 3 april bij secretaris Henk Hulsen 
- rondvraag 
- afsluiting van de vergadering, gevolgd door een pauze, daarna  
- film- en fotocompilatie: ‘Mariahout in 2015’, door Jan Jansen – 20 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Secretaris 
Henk, H.A. Hulsen 
Ginderdoor 23 
5738 AB Mariahout 
Tel. 0499-422268 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl 
  

Penningmeester  

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

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

 

 

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

 

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  

Bestuur Zorg om het Dorp Mariahout 2015-2016 
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Jaarverslag bestemd voor de Algemene ledenvergadering op 4 april 2016 
Inleiding    

In de afgelopen jaren hebben wij het jaarverslag gepresenteerd aan onze 
leden tijdens de algemene ledenvergadering. Dit in de vorm van een 
diapresentatie. Dit jaar willen we dit doen in de vorm van een schriftelijk 
verslag in de Nieuwsbrief. Als bestuur van vereniging Zorg om het dorp 
willen wij al onze leden namelijk graag informeren over de activiteiten die 
plaatsgevonden hebben sinds de laatste algemene ledenvergadering 2015.  
Wij doen dit aan de hand van een aantal hoofdonderwerpen. Ook worden 
alle werkgroepen genoemd, waarover u op 4 april vragen kunt stellen.  

 

Het gaat erg goed met onze vereniging. Er zijn 317 gezinnen lid. Daarmee 
zijn we een van de grootste verenigingen van Mariahout. Daar zijn we trots 
op en dat betekent ook, dat we sinds de oprichting in februari 2003 breed 
geworteld zijn in ons dorp. Dat willen we zo houden en waar mogelijk 
versterken. Wij willen er, samen met al onze leden, alles aan doen om ons 
dorp Mariahout nog meer leefbaar en levensloopbestendig te maken. 
Zorg om het Dorp (ZOD) werd tijdens de algemene ledenvergadering van 
2015 versterkt met een nieuw lid, Henk Hulsen. Het bestuur bestaat nu uit 
7 personen: Ria Lindeman, voorzitter, Henk Hulsen, secretaris, Anoeska 
Bardoel, penningmeester en de leden Ger Aarts, Jouk Lukassen, Harold de 
Louw en Anton van Strien. Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 9 keer 
regulier vergaderd. Daarnaast werd nog veelvuldig vergaderd met 
ViERBINDEN/Buurthuis, gem. Laarbeek, dorpsfora wethouders, raads-
commissie, Buurtverenigingen, KBO e.a. werkgroepen en organisaties.  

 

Het bestuur vindt het van groot belang, dat de leden regelmatig en tijdig 
geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen. Daarom ontvangen 
de leden enkele malen per jaar digitaal een nieuwsflits en ontvangen alle 
inwoners minimaal 1 per jaar een meer uitgebreide nieuwsbrief. Verder is 
in het najaar gestart met een eigen facebook-pagina, beheerd door Jouk. 
Voor meer info zie: http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten    

Aan de hand van een aantal hoofdonderwerpen en werkgroepen worden 
de werkzaamheden van ZOD in dit jaarverslag hieronder besproken. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZOD-jaarverslag april 2015 – april 2016 

Mensen bij project betrekken 

11-02-2003 oprichting 
ver. Zorg om het Dorp 

Mariahout 

Hondenpoep  
Het bestuur heeft zich in 2015 bezig gehouden met het nieuwe 
hondenpoepbeleid van de gemeente. Alle buurtverenigingen zijn door ons 
op de hoogte gesteld van het nieuwe beleid. Tevens is een aantal maal 
overlegd met enkele buurtverenigingen en met bewoners, die nabij een 
hondenuitlaatstrook wonen. Hun aanbevelingen zijn door ons doorgegeven 
aan de gemeente. In hoeverre de gemeente het gezamenlijke Mariahoutse 
advies overneemt is nog niet duidelijk.  
   
 

Alleengaanden 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft de voorzitter van ZOD Ger Aarts en 
Doortje van der Burgt bedankt voor het oprichten en bemensen van deze 
werkgroep. Vanaf 2011 waren ze actief. Tevens is een nieuwe werkgroep 
gestart met Lies Berkvens, Gerda van den Heuvel en Marietje van der 
Linden. De aanwezigen hebben samen vastgesteld voor wie de activiteiten 
bedoeld zijn. Tijdens de overdracht hebben de oude en nieuwe werk-
groepen samen een globaal jaarprogramma opgesteld. Informatie over 
bovenstaande zullen alle alleengaanden eenmalig ontvangen. Het is verder 
aan hen zelf of ze zich in de toekomst aan willen sluiten. Wij horen graag van 
u! Eerste activiteit: Dinertje verzorgd door werkgroep ‘Koken voor …’ op 
zaterdag 28 mei, om 17.30 uur in het Buurhuis. U kunt hiervoor uw 
ledenactiebon gebruiken. Er zullen nog wel extra kosten bijkomen. 
Opgeven kunt u bij de werkgroep leden of op donderdagmiddag in het 
Dorpsservicecentrum tussen 14.00 en 15.30 uur. Zie flyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1999 is Ger actief voor ons 
dorp als brainstormer. Samen met 
andere vrijwilligers uit Mariahout, 
en ondersteund door (SWL) Nelleke 
Beaard e.a. werd nagedacht over  
de toekomst van Mariahout. Hieruit 
is de werkg. ‘Zorg in het Dorp’ 
ontstaan. De thema’s waren zorg 
en (digitale) hulpmiddelen. 

Tijdens de zomer van 2002 werd het 
Dorpsservicecentrum, van  project-
groep Zorg in het Dorp, feestelijk 
geopend. Ger was als voorzitter, met 
Henrie, zr.Egberta, Henk,  Miriam  en 
Kees een van de kartrekkers.  

 

Rabobank, 
het nieuwe 

dorpsservice 
centrum  

Ger als gastvrouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ger Aarts: brainstormer 

http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten


 

‘Ons’ Dorpsservicecentrum (DSC) in het Buurthuis is in feite een onmisbare 
voorziening voor het dorp geworden. Het DSC is de thuisbasis voor ZOD met 
dorpsondersteuningsteam. Bij dit team, dat vanuit ViERBINDEN bijgestaan 
wordt door dorpsondersteuners Manita Herregraven en Suzan de Koning, 
kan men terecht met vragen over o.a. zorg, mantelzorg, aanvragen van 
WMO voorzieningen, woningaanpassing, invullen van formulieren, 
aanvragen ov chipkaart. Zo nodig wordt contact gelegd met de gemeente 
Laarbeek e.a. instellingen.  Op 18 februari jl. werd, tijdens een gezamenlijke 

 

 

 
 
 
 
  

In het dorpsservicecentrum blijft nog wel de mogelijkheid om boeken, 
gereserveerd bij de bibliotheek, op te halen en weer in te leveren.  
Vrijwilligers van Zorg om het Dorp hebben er voor gezorgd dat er in het 
Buurthuis omruilkasten zijn gekomen. Uit deze kasten kan een ieder gratis 
boeken meenemen en weer terugbrengen. Het betreft boeken met grote 
letters en overige volwassen boeken, welke geschonken zijn door de Lage 
Beemden. 
(Foto: dec. 2015 afscheid van bieb-vrijwilligers)  

 

Bernadette een eigen bibliotheek-
voorziening gekomen. Ger Aarts en 
Ria Lindeman hebben namens ZOD 
een mooi bedrag van €200,00 
geschonken aan de kinderen van de 
school. Dit werd mogelijk gemaakt 
vanuit het gemeentelijk leefbaar-
heidsfonds. Het bedrag is bestemd 
voor boeken en ook andere 
materiaal voor  

 

 

zal dit sociaal wijkteam officieel werkzaam zijn. Hierin hebben zitting de 
dorpsondersteuners, maatschappelijk werker (LEV) Marjolein de Veer en 
WMO-consulent van de gemeente, Hetty Hendriks. Dit team is op de 
woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur present en heeft, samen met  
ZOD, op donderdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur spreekuur in het Buurthuis.   

 
 
 

 

Per 1 januari 2016 is de bibliotheekpunt uit het Buurthuis (DSC) verdwenen 
wegens te geringe belangstelling. Voor jeugd is nu op de Brede Basisschool 

 
materialen voor kinderen van 0 t/m 4 j. 

Dorpsservicecentrum, DSC  
 

 

Ger en het IDOP 

Ger als prijswinnaar 

 

presentatie van ZOD, weth. J. 
Briels en ViERBINDEN, het 
nieuwe ‘Team Zorg en Welzijn’ 
voorgesteld. Er komt een 
nauwe samenwerking van het 
ZOD-dorpsondersteuningsteam 
met dit professionele team,  in 
het hier voor aangepaste 
dorpsservicecentrum. Per april 
al in Mariahout 

Vrijwilliger Ger Aarts maakt de foto! 

 

 

Peel-
Trofee 

2008 

 
Van 2008 t/m 2011 zijn er in het 
Dorps Ontwikkelings Programma 
Mariahout de acht speerpunten 
gerealiseerd, dankzij gelden van de 
provincie Noord Brabant en de 
gemeente Laarbeek. Dit was een 
grote steun in de rug voor veel 
Mariahoutse projecten. In 2012 
overhandigde Ger Aarts aan F. v. 
Amelsfoort (prv. Noord Brabant)  
de ‘Centrumvisie Mariahout’. Van 
groot belang voor toekomst! 

Zowel plaatselijk, provinciaal als 
landelijk was Ger met Zorg om het 
Dorp genomineerd voor diverse 
zorg en welzijnsprojecten zoals 
het Nationaal vrijwilligers-
compliment in 2003 en in 2004 
voor de Dorpsvernieuwingsprijs. 
Hoogtepunt was wel het winnen 
van de Peeltrofee (2008), samen 
met zorg-coöperatie ‘Tot uw 
Dienst’. Voor de Ommetjes werd 
in 2011 ‘t Vrijwilligerscompliment 
ontvangen en Erfgoed Peelprijs 
was in 2015 voor ZOD! 

 

 

Ook provinciale waardering van  
gedep. Brigitte van Haaften.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiële onthulling van wandelroutebord  
op 19 mei, bij de kerk 

Ger en betrokkenheid 
In 2015 heeft Zorg om het Dorp zich sterk gemaakt voor een aanpassing 
van het Buurthuis. In een gesprek met wethouders Briels en Buter kwamen 
de volgende speerpunten naar voren. ‘Aanpassing DSC voor een zichtbare 
bibliotheek die elke dag open is, verzetten van glazen pui zodat bezoekers 
van het DSC via de vooringang naar binnen kunnen als het Buurthuis gesloten 
is en het opheffen van de tocht in de foyer. En tot slot het plaatsen van een 
aanbouw voor een betere indeling van de foyer’. Dit plan is door de raad goed 
gekeurd en de verbouwing heeft naar ieders tevredenheid plaats gevonden. 
Met het verdwijnen van de bibliotheek en de komst van het ‘Team Zorg en 
Welzijn’ is het DSC anders ingericht. Hierdoor kunnen activiteiten van het 
dorpsondersteuningsteam en het professionele team wisselend in beide 
ruimtes plaats vinden. En dit alles met als doel om de privacy te waarborgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstormgroepen Zorg in Mariahout 
In het dorpsservicecentrum zijn sinds 
2014 ook nieuwe brainstormgroepen 
actief. Dit n.a.v. opmerkingen tijdens 
de jaarvergadering 2014. De groepen 
houden zich bezig met vragen over de 
inrichting van de zorg in Mariahout, tot 
2020 en volgende jaren. Ze worden 
professioneel begeleid door de 
dorpsondersteuners. Geformeerd zijn 
de werkgroepen Voorlichting, Contact 
en Communicatie, een werkgroep 
Wonen en een derde werkgroep 
Mantelzorg. Eén van de conclusies is 
dat er voorlopig voor de toekomst in 
ons dorp, georganiseerde hulp via de 
buurt niet direct nodig is.  
Wel hebben alle buurtverenigingen de 
beschikking gekregen over een map 
‘Activerend Huisbezoek’, voor tips.   

 

Computers en cursussen in het DSC 
De computers zijn bij de splitsing en 
herinrichting van het DSC verplaatst.  
De vergadertafel is groter geworden 
zodat cursisten, werkgroepen en het 
‘Wijkteam’ samen met het dorps-
ondersteuningsteam hier prettiger 
kunnen vergaderen en werken. In 2015 
werd een 2tal cursisten begeleid bij de 
basisvaardigheden voor de laptop. In 
2016 is er een volledige computer-
cursus voor Windows 10 gestart en 
was er een workshop  ‘veranderingen 
Windows 10’. Dit jaar organiseert  de  
ViERBINDEN-academie cursussen voor 
vrijwilligers en mantelzorgers, op de 
ZOD-pc’s in het Dorpsservicecentrum! 

 

 

 

Infoschermen in het Buurthuis 
In oktober 2015 kon men op de 
thema-avond over  duurzaamheid, 
voor het eerst kennis maken met 
de infoschermen. Nu in 2016 zijn 
berichten hierop te lezen in het 
Buurthuis en bij de Jumbo. Er 
kunnen door de niet-commerciële 
instanties gratis infodia’s geplaatst 
worden. Bedrijven betalen een 
kleine vergoeding, bestemd voor 
ZOD-projecten. Info via de site van 
ZOD, zie  Projecten/ Infoschermen. 
 

Ger is altijd zeer betrokken bij de 
gemeenschap evenals bij de kerk. 
Voor behoud van het ‘religieuze 
groene Hart’ in ons dorp, schreef zij 
samen met Ria Lindeman een 
pleidooi bestemd voor de nuntius 
en het bisdom. Na inwijding van 
J.Verbraeken als pastoor, werd de 
mening van ZOD kracht bijgezet  
met onze eigen ZOD paraplu.   

 
Betrokken is Ger ook met de vele 
alleengaanden in ons dorp. Samen 
met Doortje van der Burgt richtte ze 
de werkgroep op en met Truus 
Kuijten en Toos v. Lieshout kookte 
ze voor hen heerlijke diners. Een 
traditie die we in ere houden! 

 

 
Ger was mede-oprichtster van de 
werkgroep ‘Met de Buurtbus mee’  
‘Samen op stap’ was het motto. Veel 
OV-chipkaarten heeft zij voor de 
leden aangevraagd; voor meer 
mobiliteit en zelfstandigheid. 

Ger 10 jaar voorzitter 

 

Eetpunt met infoscherm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg om het dorp is gedurende dit 
jaar wederom actief geweest in de 
natuur. Zowel sportief, recreatief 
en toeristisch is Mariahout op de 
kaart gezet. Dit dankzij de grote 
inzet van vele trouwe vrijwilligers.  

 

Erfgoedprijs van de Peel 2015  
Op Hemelvaartsdag heeft Zorg om 
het Dorp, met 4 andere, de 
erfgoedprijs van De Peel gewonnen 
voor het tot stand brengen van een 
9-tal bewegwijzerde wandelroutes. 
Hiervoor ontvingen wij een bedrag 
van € 1.000.  
 

Opening wandelroutes 19 mei 
Op dinsdag 19 mei werd het 
vernieuwde routebord met negen 
wandelroutes, aan de Mariastraat 
bij de kerk, officieel in gebruik 
genomen. De vele organisaties die 
hier bij waren betrokken gaven 
acte de présence. Dat gold ook voor 
weth. Briels e.a. belangstellenden. 
Daarvoor onze hartelijke dank. Zo 
werd een project van ruim 2 jaar, 
opgezet door ZOD vrijwilligers, 
mooi afgesloten. De opening werd 
georganiseerd met ‘de Pelgrim’ en 
de Laarbeekse wandelvierdaagse.    

 

Vernieling trimbaan  
In het voorjaar 2015 werden flinke 
vernielingen aangericht op de 
trimbaan. Vrijwilligers hebben in 
juni 2015 met leerlingen van groep 
8 samen opgeruimd en de paden 
bijgeharkt. Voor herhaling vatbaar! 
In februari j.l. zijn de nieuwe 
richtingbordjes met pijlen gemaakt 
en zaterdag 12 maart 2016, tijdens 
NLdoet, hebben verschillende  
vrijwilligers, de nieuw gemaakte 
bordjes geplaatst en een begin 
gemaakt met herstel v.d. trimbaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan alle vrijwilligers van 
ver. Zorg om het Dorp, werkgroep 
Natuur en Landschap Lieshout en 
Mariahout, Heemkunde ‘t Hof 
van Liessent’, Staatsbosbeheer 
e.a. Ook dank voor de donaties 
van Rabobank Peel Noord en de 
gem. Laarbeek voor dit project. 
Overige sponsoren zie bord. 

2015 Mierlo, Erfgoedprijs Peel 
ZOD-wandelroutenetwerk  

Foto: Marcel van de Kerkhof 

Inzet Zorg om het Dorp voor natuur en recreatie  

Gerard Bunthof werd door mede-
vrijwilligers van ZOD gekozen tot 
vrijwilliger van het jaar 2015. 
Proficiat. Dank ook aan Carel en 
Truus Kuijten die heerlijk gekookt 
hebben op de vrijwilligers avond. 

Ger en recreatie 
 

 

2011 Opening van de Ommetjes bij 
de Kontloop. Onderdeel van IDOP. 

 

2015 Bewegwijzering Ommetjes, 
samen met de Wish-vrijwilligers. 

 
Wandelroutebord bij Rooijseweg. 
Samen  met ZOD-onderhoudsploeg 
en Landschapsgroep voor bankjes.  

 

 

2013 Kunstwerk Genoveef Lukassen 
bij Torreven. Gedicht M. van de Elzen 

2014 Opening Kermis met vlaggen 
hijsen op kermis 
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instellingen en verenigingen over hun 
bijdrage aan duurzaamheid. Thema’s als 
welzijn, wonen en voeding kwamen 
langs. Daarna was er nog genoeg tijd 
over voor netwerken en het stellen van 
vragen bij de informatiestandjes. Het 
was een inspirerende avond. Dank voor 
de grote opkomst en ieders inzet. 

De contactpersonen, e-mailadressen 
en jaaroverzichten van deze groepen 
zijn te vinden op Website/Projecten    

 

*Aantrekkelijk Mariahout werktitel 
Jan Egelmeers, Miriam Berkvens, 
Harry van der Rijt 
 

*Alleengaanden 
Gerda van den Heuvel, Lies 
Berkvens, Marietje van der Linden   
Gestopt in 2016, Ger Aarts en 
Doortje van de Burgt  

 

*Bibliotheekmedewerkers 
Anoeska Bardoel, Ger Aarts, Miriam 
Berkvens, Betsy Bouwdewijns en 
Maria Gottenbos 
Gestopt in 2016: Gon Bijnen, Rina 
van Hoof, Annelies de Jong, Miriam 
Bekkers en Mariet Vermeulen 
 

*Openbaar vervoer / Buurtbus 
Harry de Groof,  Trudy van Kempen  

 

*Buurtverenigingenoverleg  
Miriam Berkvens, coördinatie  

 

*Centrumvisie:  Harold de Louw 
Ton Prüst, Anton van Strien, 
Jouk Lukassen en Ria Lindeman 
*Centrumvisie: ‘Oranjestraatje’ 
Art van Heeswijk, Lambert en Gerda 
Sanders, Wilma Adams, Ton Prüst  
en Ria Lindeman    

 

*Centrumvisie: Verkeer 
Anton van Strien, Harry de Groof en 
Jouk Lukassen 
 

*Centrumvisie: Waterproject 
Harold de Louw, Henk Hulsen en  
Wim Meulendijks 
 
 

*Computers DSC + cursussen 
Harry de Groof en Ger Aarts 

 

*Dorpsondersteuningsteam 
Jacques Lukassen, Martien van den 
Heuvel, Frans Habraken, Ger Aarts, 
Maria Gottenbos, Mariet Vermeulen 

 

*Eetpunt Buurthuis - Gastvrouwen 
Tonnie Beniers, Gerda Sanders, Jo v. 
Uden, Marietje van der Linden, 
Tonnie van Rooij, Maria Gilsing en 
Mieke van den Heuvel (ViERBINDEN) 

*Engelse les, Coördinatie Ger Aarts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centrumvisie en Duurzaamheid 

 
Processiepark 
Tijdens de jaarvergadering 2015 werd door bestuurslid Harold de Louw het 
ontwerp ‘renovatie Processiepark’ gepresenteerd. Een ontwerp dat in 2014 
ontwikkeld is door werkgroep Processiepark met hulp van de deskundigen 
waaronder Lars Eeuwes. Dit ontwerp verkreeg de instemming van het bestuur 
Bovendien was de vervanging van de riolering van de parochiekerk wenselijk 
en een onderhoudsbeurt van de parkvijver nodig. Dat is voor beide besturen 
aanleiding geweest om, in samenspraak met Waterschap Aa en Maas, op een 
heel centrale ontmoetingsplek in Mariahout een voorbeeldproject te 
realiseren van afkoppeling van het regenwater van de parochiekerk naar de in 
de directe omgeving gelegen parkvijver. Voor dit project werd een subsidie 
van € 10.000 verkregen van Waterschap Aa en Maas. Ook werd in januari 2016 
nog een aanvullende subsidieaanvraag gedaan bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds van € 5.000. Bij gehele honorering kan ook de compostopslag 
verplaatst en geheel vernieuwd worden. Wij hopen deze subsidie te 
ontvangen, waardoor het gehele project in de komende tijd uitgevoerd kan 
worden. Wij streven er naar om begin juni bij de opening van de Laarbeekse  
‘Juni watermaand’-activiteiten het project op te leveren en aan Laarbeek te 
presenteren.   
http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/centrumvisiewaterprojectpark  
 

 

 

 
 
 

Roeken De vergunning voor het verjagen van de roeken uit het park, rondom 
kerk en theater, die in 2012 is afgegeven, is tot 1-1-2017 geldig. Nog dit jaar 
zal een nieuwe vergunning moeten worden aangevraagd. Het ministerie heeft 
ingestemd met de jaarlijkse evaluatieverslagen. De roekenwerkgroep is in de 
eerste maanden van het jaar ook weer actief geweest. Ze hebben zich laten 
voorlichten door deskundige Stan de Groot en ze mochten zijn technische 
hulpmiddelen gebruiken om het roekengedrag te verstoren. 

Thema-avond ‘Duurzaam wonen en leven in Mariahout’      

Werkgroepen ZOD 

 

Op 12 oktober organiseerde ZOD een drukbezochte thema-avond. Er werd 
gekeken hoe aspecten als ‘ondernemen, milieu en samenleven in evenwicht 
met elkaar kunnen komen’, en ‘duurzame leefbaarheid’ in Mariahout in de 
toekomst mogelijk wordt en blijft. Er werden lezingen verzorgd door onze 
voorzitter Ria Lindeman, Waterschap Aa en Maas en wethouder Briels.  
Aansluitend werden korte presentaties gegeven door de jonge ondernemers,  

instellingen en verenigingen over 
hun bijdrage aan duurzaamheid. 
Thema’s als welzijn, wonen en 
voeding kwamen langs. Daarna 
was er nog genoeg tijd over voor 
netwerken en het stellen van 
vragen bij de informatiestandjes. 
Het was een inspirerende avond.  

 

 

http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/centrumvisiewaterprojectpark
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deelprojecten om dringende zaken eerder op de gemeentelijke agenda te 
krijgen. Voor de bewoners en de ondernemers van het ‘Oranjestraatje’ 
(werknaam voor straat met panden vanaf de oude Rabobank tot aan de 
Mariastraat) was dit de kans om de handen ineen te slaan en te praten over 
de nabije toekomst. Er is daarom een nieuwe werkgroep ‘Oranjestraatje’ 
opgericht welke samen met betrokkenen een deel van de Centrumvisie uit 
gaat werken. Op maandag 7 maart heeft de eerste bijeenkomst plaats 
gevonden. Samen met werkgroep leden ‘Centrumvisie’ (Ton Prüst en Ria 
Lindeman) en onze dorpsondersteuner Manita Herregraven is er gekeken 
naar verbeterpunten voor dit ondernemers straatje. Speerpunten waren 
‘aantrekkelijkheid, veiligheid en de leefbaarheid’. De groep is tot de 
conclusie gekomen dat er wel degelijk kansen liggen voor dit deel van het 
centrum. Wat betreft ‘aantrekkelijkheid’ kunnen de betrokkenen zelf al heel 
veel doen. Zij denken daarbij vooral aan aanschouwelijke aanpassingen van 
hun panden. De verkeersonveiligheid die de bewoners en ondernemers 
ervaren en de huidige inrichting van het ‘Oranjestraatje’ maken dat het 
pleingevoel afwezig is en de functies (bijv. speeltuin en horeca) elkaar niet 
kunnen versterken. De keuze voor het herinrichten van dit deel van het plein 
zou een duidelijke bijdrage kunnen zijn aan de ‘duurzame leefbaarheid’ in ons 
centrum. De suggesties van de aanwonenden worden verder uitgewerkt en 
de betrokkenen vertrouwen er op dat de gemeente hierin positief meedenkt, 
net zoals dit bij andere pleinen/straten en met andere ondernemers in 
Laarbeek gedaan is. Zorg om het Dorp wenst de betrokkenen veel succes. 

 

 
   

geeft alvast een paar suggesties voor de twee op te starten werkgroepen. 

    

Oranjeplein: Sterke punten: Speeltuin e.a. recreatieve accommodaties. 
Grote ruimte voor evenementen als Kermis in juni en Koningsdag in april. 
Verbeterpunten: Parkeren (Jumbo, OLTM, ouders/school), bovengrondse 
glasbakken en mogelijk een herindeling van de verschillende functies.    

Mariastraat: Sterke punten: brengt buitendorpsen naar het centrum, nodig 
voor een levendig dorp. (Grot, Processiepark, horeca, Jumbo, Corsten) 
Verbeterpunten: gevoel van onveiligheid, tweedeling van Mariahout en 
parkeren/school. Het ligt in de bedoeling dat de drie werkgroepen 
uiteindelijk gezamenlijk vorm gaan geven aan het centrum van Mariahout. 
Dit natuurlijk in nauw overleg met medewerkers van gemeente Laarbeek.  

 

*Foto / dia / filmarchief Mariahout 
1932-heden 
Anton Daniels, Martien van den 
Heuvel, Marieke Hulsen, Jan Jansen, 
Henriëtte Lukassen, Jacques Lukassen 
en Wout Vermeulen    

 

*'Koken voor ...'  
Toos van Lieshout, Truus Kuijten, 
Jo Leenders en Maria Eeuwes     

 

*Kermis 
Miriam Berkvens, Jan Egelmeers, 
Harrie vd Rijt en Henrie Vogels 
Gestopt 2016: Twan van der Linden   

 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
*Koningsdag 
Debby Roeters, Kim van der Linden,   
Marsha Bekkers, Heiko van Berlo  en 
Martin van den Heuvel 
Gestopt 2016: Erica van der Heijden     

 

*'Lief en Leed', voor ZOD vrijwilligers 
Rina van Hoof, Mariet Vermeulen en 
Maria Gottenbos (in 2016 opgericht)   

 
 
 
 
 
 

*'Met de buurtbus naar ...’ 
Ria Lindeman / Doortje van der Burgt 
Gestopt in 2016: Ger Aarts  

 

*Natuur en recreatie: Onderhoud 
Andre v. Hoof, Gerard Bunthof, Peter 
Bekkers, Erik Barten, John Heesakkers 
-Werkgroep Natuur + Landschap L/M  
Henk Renders en Cees Dietvorst  
*Natuur en recreatie: Coördinatie 
Ria Lindeman 
Gestopt 2016: Ger Aarts    

*Oranje comité 
Ger Aarts en Antoon Daniels    

*PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits 
Ger Aarts, Ria Lindeman, Henk Hulsen  
*PR: Foto/Film: Jan Jansen  
*PR: Infoschermen: Anton van Strien  
*PR: Facebook: Jouk Lukassen, Leida 
Leenders en Ria Lindeman  
*PR: Website: Ria Lindeman, Anton 
van Strien, Ger Aarts en Henk Hulsen   

 

 
 

Werkgroepen ZOD 

 

 

Sinds begin 2012 praten we al 
over de notitie ‘Centrumvisie’, 
welke door Zorg om het Dorp is 
aangeboden aan B&W en de 
raad. Als Mariahout u na aan het 
hart ligt, adviseren we u deze 
visie eens te lezen. Zie website. 
In het kader van deze notitie 
heeft Zorg om het Dorp besloten 
om deze visie op te splitsen in 
deel 

 

Ver. Zorg om het Dorp (ZOD) nodigt 
aanwonenden en gebruik makers van 
de binnenruimte van het  Oranjeplein 
evenals van de Mariastraat uit, om 
ook mee te gaan denken in een 
werkgroepen  over de toekomst van 
het centrum van Mariahout. Het is de 
bedoeling dat de werkgroep zelf de 
speerpunten vaststelt, maar ZOD Dorp 

Centrumvisie 

Werkgroep: ‘Oranjestraatje’ 
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Brede school 

Welkomstpakket en lidmaatschap ZOD 

Nieuwe inwoners in Mariahout of jongeren die zich van huis uit gevestigd 
hebben in hun eigen dorp, ontvangen van Zorg om het Dorp een 
welkomstpakket. Dit wordt in de meeste gevallen bij u bezorgd door de 
buurtvereniging. (laat weten als u nog niets ontvangen hebt). In deze 
welkomsttas zitten aanbiedingen van eigen Mariahoutse bedrijven. Er zit 
ook ‘n 1-jaar gratis lidmaatschap van Zorg om het Dorp bij. De vrijwilligers 
van de buurtvereniging zullen hierbij het emailadres vragen voor ZOD, zodat 
we de digitale Nieuwsbrieven kunnen toesturen en de nieuwkomer zo van 
het wel en wee van Mariahout op de hoogte kunnen brengen én houden.  

 

Lid worden en ver. Zorg om het Dorp ondersteunen kan voor iedereen die 
zich betrokken voelt bij Mariahout en allen die zich er voor inzetten. Ook 
voor buitendorpse belangstellenden. Dus schrijf u in als dat nog niet gedaan 
is! Via de website kunt u het inschrijvingsformulier downloaden en ingevuld 
inleveren bij een van de bestuursleden van ZOD, in het DSC van het 
Buurthuis of op de jaarvergadering. Voor € 10.00 per jaar bent u betrokken 
bij onze vereniging en ontvangt u jaarlijks voor € 7,50 aan leden actie-
bonnen. Komend jaar zijn deze te besteden aan de volgende doeleinden: 
Aanschaf O.V. chipkaart (ook voor Buurtbus), alleengaanden diner, bezoek 
kermis of aan toneeluitvoering van eigen toneelclub. De bonnen zijn af te 
halen tijdens de jaarvergadering, kermis tijdens de opening op 
zaterdagmiddag, alleengaanden-diner en in DSC: donderdag 14.00-15.30 u. 

 

actief  als coördinator voor  het 
buurtverenigingenoverleg,  voor de  
bibliotheek,  ‘Zorg in Mariahout’,  
Sinterklaascomité en de kermis.  

 
 
 
 

 

 

*Roekenploeg 
Antoon Daniëls, Albert Biemans, Jan 
Jansen, Andre Boudewijns, Frans van 
den Berg, Frans Daniels, Mari vd Rijt, 
Gerrie vd Broek, Ad de Beer, Leo van 
den Heuvel (Lieshout)  
 
 
 
 
 
 
   
 

*Rabofonds: coördinator Anton van 
Strien, Joan Aarts, Lieke van 
Heeswijk en Ria Lindeman     

 

*Sinterklaas comité 
Miriam Berkvens, Frits Vorstenbosch, 
Annie Vorstenbosch, Gerda Sanders, 
Haike Aarts en Henk van Eijndhoven     

 

*Sneeuwruimploeg 
Gerard Bunthof, Ties van Dijk, 
Albert Biemans  en Broer van Dijk    

 

*Speeltuin Oranjeplein  
Frans Daniels en Eric Bunthof   

 

*Trimbaan: 
Ton Leenders,  Henrie Bouwmans, Leo 
Biemans, Roland van Hoof, Gerard van 
Eijndhoven en Hans Roestenburg    

 

*Verkeersveiligheid contactpers. ZOD 
Voorzitter namens buurtverenigingen 
Mari van de Rijt 0499-422849    

 

*Welkomstpakket 
Anoeska Bardoel    

 

 *WMO-raad afgevaardigden 
Frans Habraken en Jacques Lukassen 

 

Wonen (woningstichting/gemeente) 
Joan Aarts en Wim van den Heuvel    

 

Zorg in Mariahout brainstormgroepen 
Coördinatoren: dorpsondersteuners  
Manita Herregraven, Suzan de Koning 
- Werkgroep Voorlichting, 
Communicatie en Contact 
Rianne Brugmans, Miriam Berkvens 
en Henk Hulsen 
- Werkgroep Mantelzorg 
Jo van Uden, Henriette Lukassen, 
Annemiek Teepen en Frans Habraken 
- Werkgroep Wonen 
Tiny van Leuken, Wout Vermeulen, 
Ger Aarts, Ria Lindeman, 
Jouk Lukassen en Frans Habraken    

 
 

Mochten wij iemand vergeten zijn, 
dan vernemen we dat graag van u. 
 
 
 

Werkgroepen ZOD 

Miriam Berkvens 
ontving in dec. ‘15 
dit compliment uit 
handen van Ton 
Scheepers. Miriam 
zat jarenlang in 
ons bestuur en ze 
is voor ZOD nog  

 

 
  

 

 

 

Nieuw: Dalurendagkaart van € 6,00 
voor heel N. Brabant. Ná 9.00 uur + 2 
kinderen, van 4 t/m 11 jaar, gratis. 
Dit kan goedkoper zijn, dan met een 
los ritkaartje. Bijv. rit naar Helmond:  
2x € 3,70 = € 7,40 zonder kinderen.  
Bij lange ritten zelfs goedkoper dan 
met OV-chip. Zie Projecten/ Buurtbus. 
ZOD. 

 

 
 

Na ruim 11 jaar heeft Zorg om het 
Dorp afscheid genomen van Erica van 
der Heijden die actief was voor de 
werkgroep Koningsdag. Hartelijk 
dank voor je inzet. Debby Roeters is 
de nieuwe contactpersoon. Komend 
jaar zal het thema: ‘Wetenschap’ zijn.  

Koningsdag  

 

FRWRD: Vrijwilligers van Wish 
zetten zich op zaterdag 9 april in 
voor de volgende Zorg om het 
dorp projecten in Mariahout:  
*herstel en uitbouw trimbaan, 
*tekening van ‘Oranjestraatje’  
*vragenuurtje in het DSC over 
computer/laptop, smartphone, 
en tablet. Iedereen is welkom 
van: 11 tot 14.00 u.; in Buurthuis. 

 

Vrijwilligerscompliment 

 

www.buurtbuslaarbeek.nl 

 

Werkgr. ‘Met de Buurtbus mee…’ 
stimuleert haar leden in vakanties 
ook gebruik te maken van de 
buurtbus. Zij gaan samen op stap! 

George is de nieuwe ondernemer 
op het Oranjeplein. Hij mocht van 
Zorg om het Dorp een welkomsttas 
ontvangen en is nu een jaar lang 
gratis lid. Hij voelt zich al betrokken 
via de werkgroep ‘Oranjestraatje’ 
en wil actief meedenken. Wij 
wensen hem veel succes met zijn 
Egyptische Grillroom en pizzeria 
SAN GEORGE. 

http://www.buurtbuslaarbeek.nl/

