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Van de voorzitter

Processiepark in teken van JUNI WATERMAAND

De Nieuwsbrief van juni ‘16 wordt
deze keer huis aan huis bezorgd.
Dit in verband met de aankondiging
van de feestelijke activiteiten op
het kerkplein en in ‘t processiepark.
De werkgroep, bestaande uit Leon
de Louw (parochiebestuur), Harold
de Louw (ZOD), Henk Hulsen
(locatieraad) en Wim Meulendijks
namens (en met) alle parkwerkers,
heeft door prima samenwerking,
dit project ‘Water’ snel vlot kunnen
trekken. Complimenten! Ik hoop
vele belangstellenden te mogen
ontmoeten op zondag 5 juni.
Verder doe ik een oproep om mee
te denken over de toekomst van
een leefbaar en veilig centrum en u
op te geven voor de werkgroepen.
Ook vragen wij u om onze woonenquête in te vullen, om meer zicht
krijgen op een ieders woonwensen
in ons mooie dorp Mariahout.
Veel leesplezier toegewenst.

In het processiepark, gelegen in het groene hart van Mariahout is door
parochiebestuur, parkvrijwilligers en Zorg om het Dorp in samenspraak met
Waterschap Aa en Maas, in de afgelopen tijd een prachtig voorbeeldproject
gerealiseerd in het kader van ‘duurzaamheid’. Het betreft de afkoppeling van
de hemelwaterafvoer van de kerk naar de vijver in het processiepark. Binnen
dit project is ook onderhoud gepleegd aan de bestaande parkvijver en is de
compostopslag verplaatst en vernieuwd.
Dit alles is uitgevoerd door Gebroeders Kanters B.V. met steun van de
locatieraad en de parkvrijwilligers van de parochie. Met financiële steun van
Waterschap Aa en Maas en het Prins Bernhard Cultuurfonds is dit mooie plan
mogelijk gemaakt. Dank daarvoor!
De betrokken besturen willen dit geslaagde project extra onder de aandacht
brengen. Daarom wordt in samenwerking met de gemeente Laarbeek een
officiële opening georganiseerd in het kader van Juni Watermaand.

Van de oud-voorzitter
Graag wil ik het bestuur van Zorg
om het Dorp bedanken voor de
uitgebreide aandacht gegeven aan
mijn afscheid als voorzitter van
ZOD. ‘t Was in een woord geweldig.
Maar ook alle aanwezigen, fijn dat
jullie erbij waren. Bedankt ook voor
alle felicitaties die ik kreeg ter gelegenheid van het ontvangen van
het gemeentelijk Huldeblijk, interviews, cadeau’s, bloemen, kaarten
en mailtjes. Ik kijk met heel veel
plezier terug op deze avond en op
de afgelopen jaren. Ik wens ZOD en
u allen veel succes met het werken
aan een leefbaar Mariahout!

Uitnodiging voor de opening op het kerkplein
Deze opening vindt plaats op zondag 5 juni van 14.00 tot 16.00 uur op het
kerkplein en alle inwoners van Mariahout zijn daarbij van harte uitgenodigd.
De Grottendorfer Blaaskapel zorgt voor de muzikale omlijsting. Na de
opening kunt u rondwandelen in het processiepark en een fotocollage
bekijken van het project.
Het parochiebestuur, Zorg om het Dorp en Waterschap Aa en Maas zorgen
voor informatiestandjes. Bij het Waterschap Aa en Maas kunt u informatie
krijgen over het belang van het afkoppelen van het hemelwater van het
rioolsysteem en waarom het Waterschap Aa en Maas dit stimuleert en
subsidieert. Ook kunt u hen vragen stellen over de mogelijkheden die u als
particulier heeft. Bij Zorg om het Dorp worden verschillende wandelroutes
uitgedeeld w.o. de Pelgrimsroute en de Torrevenroute. Beide routes staan
in het teken van Juni-Watermaand. Het parochiebestuur verzorgt een
informatiestand over de kerk, de grot en het processiepark. De Pelgrim zorgt
voor koffie, thee, ranja en andere drankjes.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
De Grottendorfer Blaaskapel viert
dit jaar haar zilveren jubileum. Wij
waarderen dat ze acte de présence
wil geven bij de opening. Het onderstreept de grote betrokkenheid bij
Mariahout. De muzikanten doen
zondag hun naam zeker eer aan!

Vragen aan Hetty

Hetty Hendriks – WMO gem. Laarbeek
3 Staan alle huishoudelijke hulp aanbieders op de site www.Peel6-1.nl ?
De huishoudelijke hulp wordt ingezet via een zorgaanbieder waarmee de
Peelgemeenten een contract hebben. Al deze aanbieders staan op de site
www.Peel6-1.nl Mensen kunnen zelf kiezen voor een zorgaanbieder. Als
men geen voorkeur heeft, wordt een willekeurige zorgaanbieder ingezet.
Het inzetten van de hulp kan een paar weken duren omdat de gesprekken
en het regelen van een beschikbare hulp de nodige tijd in beslag neemt.
4 Wat betekent de HHT-regeling?

1 Waar kan ik huishoudelijke hulp
aanvragen?
Het aanvragen van huishoudelijke
hulp kan worden gedaan via het
team Zorg & Welzijn Mariahout. Dit
kan tijdens de inloop spreekuren in ‘t
DSC in het Buurthuis van Mariahout,
woensdagochtend van 10.00 uur tot
11.30 uur en donderdagmiddag van
14.00 uur tot 15.30 uur. U kunt uw
vraag ook digitaal stellen via
www.laarbeek.nl/teamz&w.
Of telefonisch via nr. 0492-469700
van het Klant Contact Centrum, KCC,
van de gem. Laarbeek. U wordt dan
direct doorverbonden met een van
de medewerkers van het team Zorg
& Welzijn of u wordt binnen 2 dagen
teruggebeld. Als u liever niet naar
het Buurthuis komt, kan er iemand
van het team Zorg & Welzijn bij u
thuis komen.
2 Wat wordt aan de keukentafel
besproken?
Bij ‘n aanvraag voor huishoudelijke
hulp wordt er altijd bij mensen thuis
een ‘keukentafelgesprek’ gehouden.
Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats
met de aanvrager en iemand van de
familie of samen met een cliëntondersteuner. Er wordt dan serieus
stilgestaan bij de beperkingen die
iemand heeft waardoor het niet
(meer) mogelijk is om het eigen
huishouden te doen. Vervolgens
wordt gekeken naar de mogelijke
oplossingen binnen eigen familie of
binnen de eigen netwerken. Ook
worden andere mogelijkheden, bijv.
particuliere hulp, besproken. Als op
deze manier geen oplossing kan
worden gevonden, dan kan via de
Wmo huishoudelijke hulp worden
ingezet.

Naast deze vorm van huishoudelijke hulp bestaat er ook nog de
mogelijkheid om gebruik te maken van huishoudelijke diensten met
korting, de zogenaamde HHT-regeling (huishoudelijke toeslag regeling). U
kunt hierbij denken aan de gebruikelijke huishoudelijke werkzaamheden of
plusdiensten zoals een ‘grote schoonmaak’, hulp bij het boodschappen
doen, dierverzorging of de zolder of garage opruimen. U betaalt zelf € 10,00
tot € 12,50 per uur (deze bijdrage verschilt per aanbieder) en de gemeente
legt € 12,50 per uur bij.
5 Voor wie is deze regeling bedoeld?
U kunt gebruik maken van huishoudelijke diensten met korting als u 70-plus
bent of als u mantelzorger bent. Ook als u al een Wmo-indicatie voor
huishoudelijke ondersteuning heeft, kunt u deze regeling gebruiken voor
de plusdiensten. Wilt u gebruik maken van deze regeling? Neem dan
contact op met een zorgaanbieder die een aanvullend contract heeft met
Peel 6.1. (deze staan ook op de site van Peel 6.1). De zorgaanbieder bekijkt
of u in aanmerking komt voor deze regeling. Daar is geen keukentafelgesprek of een beschikking van de gemeente voor nodig. U betaalt
rechtstreeks aan de aanbieder. De aanbieder regelt alle formaliteiten.
[ *ZOD: TOT U DIENST heeft geen wachtlijst momenteel]
6 Hoe gaat het allemaal in de zomermaanden?
Nu de zomer alweer in aantocht is, is het volgende belangrijk om te weten.
Het team Zorg & Welzijn Mariahout is in de maand augustus niet
bereikbaar in het Buurthuis. Wel zijn de mensen van het team in deze
maand gewoon telefonisch bereikbaar via het KCC van het gemeentehuis.
(0492-469700). Dus, als er vragen zijn over huishoudelijke ondersteuning,
maar ook als er andere vragen zijn over zorg en welzijn, neem gerust
contact op met het team Zorg & Welzijn Mariahout!!

D’n Hoge Suute roept op tot actie
Buurtvereniging D’n Hoge Suute heeft zich ingeschreven voor deelname
aan de Gezondheidsrace Laarbeek 2.0. De 2.0 editie van de
Gezondheidsrace is een editie waar allemaal verenigingen uit Laarbeek aan
deelnemen en met elkaar strijden om de winst. Elke deelnemende
vereniging organiseert een activiteit voor inwoners van Laarbeek die
bijdraagt aan een gezonde leefstijl, voldoende beweging en aandacht voor
sociaal en mentaal welbevinden. Op zondag 28 augustus organiseert deze
buurtvereniging daarom het Laarbeeks KUBB-toernooi. KUBB is een Zweeds
gezelschapsspel voor jong en oud dat buiten gespeeld wordt. Zie
Facebookpagina “Laarbeeks KUBB-toernooi” voor een filmpje met uitleg
over het KUBB-spel. D’n Hoge Suute is de enige vereniging uit Mariahout
die deelneemt aan de Gezondheidsrace Laarbeek 2.0 en heeft dus de naam
van Mariahout hoog te houden. Zorg om het Dorp roept iedereen op om
met een team in te schrijven en wenst D’n Hoge Suute veel succes toe.

Computers
in Ghana
Alleengaanden
diner

Stichting Vrienden van GhanaLaarbeek heeft in 2015 vier afgeschreven computers ontvangen
van Zorg om het Dorp’ Mariahout.
Deze zijn in dec. 2015 verscheept
naar ons project in Abesim Ghana.
Stg. Vrienden van Ghana-Laarbeek
ondersteunt een orthopedisch revalidatiecentrum met een fysiotherapiepraktijk. Namens mr. Charles
Mensah
directeur
van
het
revalidatiecentrum veel dank voor
de aan hem geschonken computers.
In Ghana zullen ze er nog vele jaren
dankbaar gebruik van maken!

Actiebonnen bij kermis
Tijdens de opening van de kermis op
zaterdag 18 juni zal ZOD, van 13.00
tot 14.30 uur, bij het kermisstandje
staan om de leden-actiebonnen uit
te delen en/of in te ruilen voor de
kermisbonnen. De bonnen zijn ook
nog te gebruiken voor de eigen
Mariahoutse toneelvoorstellingen.
Tevens kunt u nog de woon enquête
invullen. Ook mag u zich opgeven
voor de werkgroep Mariastraat e.a.
En kunt u er lid worden! ZOD wenst
werkgroep kermis veel succes toe.

Alleengaanden diner
Op zaterdag 28 mei heeft het diner
voor alleengaanden plaats gevonden
verzorgd door werkgroep ‘Koken
voor …’ en de werkgroep ‘Alleengaanden’. Fijn dat jullie dat mogelijk
maakten in het Buurthuis.

Met de buurtbus mee …
Wilt u deze zomer uitstapjes maken
Redactie
met kleine
engroepjes?
bestuur Geef u op bij
Doortje v.dr. Burgt of Ria Lindeman.
U ontvangt dan bericht van ons!

Redactie:
Ger Aarts en Ria Lindeman

Wonen in Mariahout – doel van de enquête
Met het oog op de toekomst zou Zorg om het Dorp graag inzicht willen
krijgen in de woonbehoeften/wensen van de inwoners van Mariahout.
Woonwensen kunnen in de loop van de tijd sterk veranderen. Vergrijzing,
een hogere kwaliteitsstandaard, meer eenpersoons huishoudens en het
langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen spelen daarbij een rol.
Om als Zorg om het Dorp de woonbehoeften van de inwoners te kunnen
uitdragen bij gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstanties is
het belangrijk om van een en ander op de hoogte te zijn. De gemeente
Laarbeek werkt aan een nieuwe Woonvisie en daarin wil ZOD de stem van
Mariahout ook laten horen. Omdat dit op korte termijn gerealiseerd gaat
worden vragen wij uw medewerking om het bijgesloten enquêteformulier in
te vullen. Er kunnen meerdere gezinsleden per formulier hun wensen
kenbaar maken. Digitaal is dit ook mogelijk want leden van ZOD krijgen dit
via de mail toegestuurd. Wilt u de mail doorsturen naar buitendorpsen
waarvan u weet dat ze weer in Mariahout willen komen wonen? Graag
ontvangen wij vóór 24 juni 2016 uw ingevulde formulier retour. De
inleverpunten staan genoemd op het enquêteformulier. Wij willen u
hartelijk danken voor uw medewerking en we zullen u te zijner tijd
informeren over de uitkomsten.

Werken aan de toekomst van ons centrum
Zoals u al in de vorige Nieuwbrief van maart kon lezen, heeft Zorg om het
Dorp samen met de ondernemers en bewoners van het ‘Oranjestraatje’ de
eerste werkgroep opgestart. Dit om te kijken hoe de Centrumvisie 2012
praktisch gerealiseerd kan worden. Ook voor de nieuwe werkgroep
‘Binnenruimte Oranjeplein’ zijn al aanmeldingen binnen en deze kan dus van
start gaan. Een groep bewoners van het Oranjeplein heeft zelfs al spontaan
meegedacht.
Nu willen we vragen of diegene die zich betrokken voelt bij de Mariastraat
(school, ondernemers, bewoners) zich op wil geven voor de werkgroep
‘Mariastraat’.
Het ligt in de bedoeling dat we begin september gaan starten. Nadat we van
de wethouder vernomen hadden dat we steeds meer verkeer kunnen gaan
verwachten, willen we samen gaan kijken naar verkeer/snelheid/parkeren.
Ook de verbinding tussen dorpshelften en het vormen van een eenheid met
het Oranjeplein, komt aan de orde. Dit alles met als doel de aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van het centrum te bevorderen. Na
inventarisering van de wensen zullen deskundigen een totaalplan opstellen.
Uw mening, als betrokkene, is van groot belang en laat deze dus horen in de
werkgroep. Meldt u daarom komende maand juni aan bij een van de
bestuursleden of bij de dorpsondersteuner. Voor vragen kunt u terecht op
zondag 5 juni waar wij ’s middags met een standje op het kerkplein staan.

Centrumvisie Mariahout 2012
De ‘Centrumvisie 2012’ is opgesteld door stedenbouwkundigen/planologen.
Voor uitleg: zie www.zorgomhetdorp.nl / Projecten / Centrumvisie
Linker afb.: snelheid Mariastraat / Rechter afb.: samenhang met Oranjeplein

Zie website / projecten

N

Toelichting project klooster 2016
Onderstaande brief nemen we in deze Nieuwsbrief van juni 2016 op, t.b.v.
dorpsgenoten die nog geen lid zijn van Zorg om het Dorp Mariahout. De brief
is voorgelezen tijdens de openbare ZOD-jaarvergadering op 4 april 2016.

Als ik zeg ‘het Klooster’, dan weet u allemaal welk gebouw ik bedoel: klooster Mariënhof, mooi gelegen aan de
Mariastraat, tussen de kerk en de school. Sinds september ’49 bepaalt dit gebouw mede het gezicht van ons dorp. De
bewoonsters van het klooster hebben al die jaren hun stempel op zowel de kerk als de school gezet. Ik denk dat velen
van u, of een van uw kinderen, wel ooit bij hen in de klas heeft gezeten. Met veel energie en enthousiasme hebben de
zusters gewerkt en zich in gezet om Mariahout te helpen opbouwen en de leefbaarheid te behouden.
De zusters behoren tot de Congregatie zusters van Barmhartigheid uit Ronse en zijn in 1947 op verzoek van pastoor
van Eindhoven naar Mariahout gekomen. Op het ogenblik wordt het klooster nog bewoond door zr. Wilfrida en zr.
Marianne. De hedendaagse actualiteit heeft de zusters gedwongen zich op de toekomst van de Congregatie te
bezinnen, na te denken over de manier waarop zij hun gedachtengoed kunnen overdragen. Dat heeft o.a. geresulteerd
in de stichting Erfgoed Glorieux, waarin ook klooster Mariënhof is ondergebracht. Op een door hen zelf bepaald
moment hebben de zusters hun directeur de heer Smolders opdracht gegeven na te denken over een bestemming
voor Mariënhof. Na zelf de nodige ideeën ontwikkeld te hebben was het in zijn beleving tijd om contact te zoeken met
inwoners van Mariahout. Zo’n anderhalf jaar geleden belde hij onze voorzitter Ria Lindeman op en verzocht haar naar
Eindhoven te komen omdat hij iets mee te delen had. Hij vertelde haar toen over het plan om in het klooster en in de
tuin appartementen en woningen te realiseren, die zouden voldoen aan de strengste milieu eisen en duurzaam worden
gebouwd. Energieneutraal. Woningen en appartementen, waarin u, inwoners van Mariahout zich thuis zou voelen.
Jong, oud en iedereen er tussenin, met en zonder kinderen mag er wonen. Niet als vreemden naast elkaar, maar
betrokken en behulpzaam naar elkaar. Dit alles vorm gegeven in een zorg concept, waarin ieder zijn/haar steentje
bijdraagt. Een woon-zorgvorm die uitstekend past binnen de mogelijkheden van ons dorp. Zr. Wilfrida, als provinciaal
overste en de heer Smolders wilden daar ook heel graag inbreng van Zorg om het Dorp bij, als vertegenwoordigend
orgaan van Mariahout.
Jullie zullen begrijpen, dat de voorzitter verrast was en zij heeft toen ook meteen het bestuur bij elkaar geroepen. Wij
besloten om na de vakantie met de vraag aan de slag te gaan en daarvoor nog meer mensen te vragen om een breed
beeld te krijgen. In overleg met de zusters is dit idee besproken en daarvoor hebben we groen licht gekregen. Toevallig
waren zojuist de brainstormgroepen ’Zorg in Mariahout’ opgericht. De werkgroepleden ‘wonen’, met aanvulling van
een ervaringsdeskundige in wonen en zorg en de dorpsondersteuner, werden bij het overleg betrokken. In een
gezamenlijke bijeenkomst heeft dhr. Smolders zelf de beoogde woon-zorgconstructie toegelicht. Daarna hebben we
onze ideeën en wensen doorgestuurd naar Eindhoven en in kleine kring toegelicht. Later hebben we nog een keer rond
de tafel gezeten om te praten over wel of niet de kapel behouden. Het advies was unaniem ‘behoud de kapel’, een
mening die we met argumenten hebben doorgesluisd en we waren blij te zien, dat de kapel een plek heeft in het
plan. Zonder in detail iets af te spreken heeft ZOD toe gestemd om de eindverantwoording voor de kapel op zich te
nemen. Uiteraard rekenen wij daarbij op hulp van de Mariahoutse gemeenschap. Verder heeft ZOD, in het kader van
onze Centrumvisie, gepleit voor een verbindingspad tussen de Mariastraat en het Buurthuis. Wij hebben het dat dan
ook het ’zrs. van Barmhartigheidlaantje’ genoemd. Het is in de opzet terug te vinden. En daar zijn we erg blij mee.
Doordat het plan naar de gemeente is gestuurd om te komen tot een principebesluit, is het vervroegd in de publiciteit
gekomen. Zr. Wilfrida vertelde dat zij een stappenplan hadden bedacht om een en ander in de openbaarheid te
brengen. Maar het is anders gelopen en vorige week heeft iedereen er via het Eindhovens Dagblad kennis van kunnen
nemen. Wij begrijpen, dat dit bericht vragen oproept en het ligt dan ook in de bedoeling om een bijeenkomst te
organiseren waarop door vertegenwoordigers van de zusters de plannen worden toegelicht. Rest mij nog om, namens
onze voorzitter, het bestuur van ZOD, de mensen van de werkgroep Wonen en onze dorpsondersteuner, te bedanken
voor hun bijdrage en vooral te complimenteren voor de discretie die daarbij in acht is genomen.
\

Voortgang ‘klooster’ ná de jaarvergadering

Inmiddels heeft het bestuur van Zorg om het Dorp vernomen van zr. Wilfrida en dhr. Smolders dat er een positief
gesprek heeft plaatsgevonden met de wethouders van Zeeland en Briels. We wachten de ontwikkelingen af.

