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In deze nieuwsbrief een samen-
vatting van de drukke en talrijke 
werkzaamheden die de vrijwilligers 
binnen ver. Zorg om het Dorp 
(ZOD) de afgelopen tijd samen 
uitvoerden.  
Zo is in aug. de ZOD-stuurgroep 
CCM ( = Collectieve Collecteweek  
Mariahout) van start gegaan. Zij zet 
zich in als nieuwe organisator van 
de gezamenlijke collectes in 2017.  
Verder is het bestuur in september 
druk geweest met de ontvangst 
van burgemeester Frank van der 
Meijden en z’n vrouw en in oktober 
van gedeputeerde Henri Swinkels 
e.a. die naar de waterprojecten in 
het Processiepark kwamen kijken. 
Graag kondigen we nu al onze 
vrijwilligersavond aan op maandag 
23 januari ’17, bestemd voor de 40-
tal coördinatoren / werkgroepen 
van ver. Zorg om het Dorp. En de 
openbare ZOD-jaarvergadering op 
maandag 10 april 2017 met o.a. 
meer info over de toekomst van 
het klooster. Tot slot zijn de eerste 
stappen gezet op weg naar ’n veilig, 
aantrekkelijk en leefbaar centrum. 
Graag wens ik u namens het ZOD- 
bestuur hele fijne feestdagen toe! 
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Anny en Frits Vorstenbosch zijn 41 
jaar actief geweest in het Sint 

Nicolaascomité en ontvingen de 
vrijwilligerspenning van Laarbeek. 

Haike Aarts zorgde met de Sint  
voor een gezellige kindermiddag. 
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In Mariahout zijn veel gezinnen lid van onze vereniging. Dit verhoogt de 
betrokkenheid met elkaar en samen kunnen we de belangen van ons dorp 
behartigen bij de gemeente Laarbeek. Opvallend is echter dat vooral jonge 
gezinnen de weg naar onze vereniging nog niet gevonden hebben. Terwijl 
Zorg om het Dorp zich juist inzet voor activiteiten en voor de toekomst van 
uw kinderen. Zo zijn bij Zorg om het Dorp de volgende werkgroepen actief: 
Koningsdag, Sinterklaas en kermis. Ook beheert ZOD accommodaties als de 
speeltuin op ‘t Oranjeplein, trimbaan en de 9 wandelpaden. Helpt het mee 
om het centrum leefbaarder te maken. Denk hierbij aan een meer openbaar 
Processiepark dat in de toekomst een park wordt om te wandelen, voor 
natuurlijk spelen en om dorpsgenoten te ontmoeten. Verder denkt het met 
werkgroepen na over de toekomstige invulling van ons gehele centrum. Het 
bestuur van ZOD treedt in overleg met het parochiebestuur, gemeente en 
provincie. Brainstormt over de woonwensen, duurzaamheid, het toe-
nemende sluipverkeer door de Mariastraat  en laat daarin haar stem horen. 
Het dorpsondersteuningsteam staat klaar om allerlei hulpvragen van de 
inwoners te beantwoorden en mee te denken in oplossingen. Zij doet dit 
samen met team Zorg & Welzijn in ons Dorpsservicecentrum (DSC). Ook u 
kunt daar gebruik van maken. 
 

Lid worden kost niet veel. U betaalt jaarlijks € 10,00 en daarvoor krijgt u 
ledenactiebonnen ter waarde van € 7,50 te besteden aan de kermis, het 
alleengaanden diner, OV-chipkaart of een ticket voor een uitvoering van de 
Mariahoutse toneelvereniging. Met uw lidmaatschap ondersteunt u het 
ZOD-bestuur, welke zich samen met alle werkgroepen inzet voor Mariahout. 
Word daarom ook lid, vul het inschrijfformulier in en stop het bij een van de 
bestuursleden of het Buurthuis in de bus. Uw betrokkenheid wordt zeer 
gewaardeerd. En wilt u ook meepraten over Mariahout? Laat dan uw stem 
horen op de openbare jaarvergadering op 10 april 2017 of neem contact op 
met een van de bestuursleden. Informatie over ZOD en haar werkgroepen 
en projecten vindt u op onze website www.zorgomhetdorp.nl . Dus jonge 
en nieuwe gezinnen, wij heten u graag van harte welkom bij vereniging ZOD! 

 
 
 
 

Proficiat 

 

 

Nieuwsbrief 

Bent u al lid van Zorg om het Dorp Mariahout? 

 

Sint Nicolaascomité actief 
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Zorg om het Dorp heeft het afgelopen jaar verschillende oproepen gedaan 
om mee te denken over de toekomst van het centrum in Mariahout. Daar 
hebben meerdere inwoners op gereageerd en Zorg om het Dorp heeft een 
aantal brainstormgroepen gevormd. Sommige van deze groepen zijn in-
middels in functie, andere moeten nog opgestart worden. Wat betreft het 
Processiepark en het ‘Oranjestraatje’ zijn alle betrokkenen al heel actief 
geweest. Zij hebben hun voorkeuren voor de toekomst aangegeven. Ook een 
aantal bewoners van het Oranjeplein is daar van op de hoogte.  

 

 

 

 

 

 

ZOD en de betrokkenen hebben veel wensen en ideeën maar zijn samen niet 
deskundig genoeg en in staat deze in te vullen en uit te voeren. We zijn 
daarom heel blij, dat de gemeente Laarbeek samen met gespecialiseerde  
‘pleininrichters / landschapsarchitecten / verkeersdeskundigen’ van MTD, 
gaat kijken naar de toekomstige verbindingen in ‘t centrum en andere 
zaken daar ter plaatse. Zij allen zullen ons adviseren over wat wel of niet 
mogelijk is en hoe alle ideeën in evenwicht met elkaar gerealiseerd kunnen 
worden. Het volgende komt aan de orde: 

-de verbinding van Oranjeplein met de overkant van de Mariastraat in het 
algemeen.  
-de verbinding van het Oranjeplein naar het OLTM en het Processiepark. 
-de verbinding van het Oranjeplein met school; veilig oversteken, parkeren 
personeel 
-de verbinding van Oranjeplein naar het ‘Zusters van Barmhartigheids-
laantje’ dat gaat lopen langs school en de nieuwe huizen bij het klooster (in 
ontwikkeling); met verzamelplein ouders. 
-de verbinding tussen de horeca en het recreatieve gedeelte op het 
Oranjeplein. 
-de onderlinge verbindingen van de recreatieve elementen en de situering 
ervan op het plein. 
-de verbinding van ondernemers met klanten; dichtbij parkeren, plaats voor 
terrassen, rolstoelvriendelijk bereik. 
-zaken als verkeersveiligheid, afremmen van toenemend sluipverkeer, 
mogelijkheid voor laden en lossen, situering parkeervakken en de  in- en 
uitritten naar de parkeerplaatsen. 
-duurzame oplossingen voor hemelwaterafvoer, zuinige verlichting en het 
plaatsen van de lege flessencontainers in de grond. 
-advisering over de aankleding van de verschillende (oud) ondernemers-
panden, welke de afgelopen jaren een andere gebruiksfunctie hebben 
gekregen en er tegenwoordig weinig uitnodigend uit zien.    

 
 

  

Zorg om het Dorp heeft de wens uitgesproken een aantrekkelijk, veilig en 
leefbaar centrum te realiseren, bestemd voor jong en oud en gevraagd 
hiernaar te kijken met ‘duurzame’ ogen!    

 
 
 

Zorg om het Dorp streeft er naar om tijdens de openbare jaarvergadering 
op maandag 10 april u over de vorderingen te kunnen informeren.  
 

Het centrum van Mariahout  

 

Waar Zorg om het Dorp de 
laatste tijd echter tegen 
aan loopt is dat zij, en dus 
ook u - inwoners van 
Mariahout- voor heel veel 
zaken afhankelijk is van de 
gemeente en dus niet 
weet wat er in de nabije 
toekomst realiseerbaar is 
in het centrum. 

Op 12 dec. 2016 verandert het een en 
ander met de buurtbusregeling. Bij het 
gemeentehuis in Beek & Donk krijgt de 
buurtbus een ander nummer. Het 
wisselt daar van 261 naar 259 en 
omgekeerd. Dit heeft te maken met 
een extra bus + route naar Stiphout.  

 

Wat betekent dit voor Mariahout?  
-1 De 261 naar Helmond vertrekt op ‘t  
Oranjeplein 12 min. over ‘t hele uur!  

 

-2 De buurtbus naar ‘De Regt’ in Beek 
en Donk volgt de volgende route:  
Opstappen op Oranjeplein bij Fysio. 
Neem bus 261 naar Beek een Donk.  
Vertrektijd: 3 min. vóór het hele uur. 
Via Heieindseweg, Donkersvoort naar 
het Piet van Thielplein en dan naar het  
gemeentehuis (daar verandert ‘t bus- 
nummer in 259, maar u blijft gewoon 
zitten). U rijdt verder mee naar de Regt 
en stapt uit bij de ingang. ‘t Is dan 8 
minuten over het hele uur. Dus in ± 11 
minuten bent u daar ter plaatse.     

Terugweg: 
Opstappen in bus 259 tegenover de 
Regt. Aan de overkant van de straat  
Vertrektijd: 2 min. over ‘t hele uur. 
De bus rijdt via het gemeentehuis 
(waar het nummer weer wordt 
veranderd in 261). U kunt gewoon 
blijven zitten! De bus rijdt verder via 
het Piet van Thielplein en Donkers-
voort weer terug naar Mariahout.  

 

Indien u naar Nuenen wilt, dan kunt u 
het goedkoopst en snelst met de 261 
gaan en dan uitstappen bij Bavaria. 
Neem daar de sneldienst naar Nuenen 

 

Indien u een belangrijk gesprek heeft 
over zorg, inkomen, wonen enz. dan 
gaat er meestal iemand met u mee 
(familie / vrienden) om alles goed te 
kunnen onthouden of bij de hulp-
vraag te assisteren. Soms komt het 
voor dat er niemand beschikbaar is om 
u te ondersteunen. Maak dan gebruik 
van de gratis ‘onafhankelijke cliënt-
ondersteuning’. U kunt hulp vragen bij 
stg. ViERBINDEN op maandagochtend 
(9.00-11.00 uur) en op de woensdag-
middag  (tijd: 16.00-17.00 uur) via het 
centrale nummer 0492-328800. Of 
info vragen in het DSC bij het ZOD-
dorpsondersteunings- of Z&W-team. 

Cliënt-ondersteuning  

Buurtbus routes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Vooroverleg Processiepark van ZOD met afvaardiging locatieraad 
- Overleg (2x) com. Processiepark met deskundigen ‘aanpassing beplanting’ 
- Overleg initiatiefnemers en ZOD met ervaringsdeskundige Joep van Dijk 
welke vorig jaar in B&D de gezamenlijke collecteweek mee heeft opgestart.   
 - Overleg met de coördinatoren van Goede Doelen-organisaties welke de 
laatste jaren in Mariahout actief waren. Hieruit is de ZOD-stuurgroep CCM 
(= Collectieve Collecteweek Mariahout) geformeerd. 
 

 
 

De ZOD-stuurgroep CCM bestaat uit (v.l.n.r.) Betsy Bouwdewijns, Harry de 
Groof, Gerda Sanders, Anny Vorstenbosch en Tonnie Lukassen. Deze groep 
is de laatste maanden al een 9-tal keer bij elkaar geweest om zaken voor te 
bereiden. In sept. is er een reglement CCM goedgekeurd door de betrokken 
vertegenwoordigers van de Goede Doelen in Mariahout. U kunt deze lezen 
op website bij Projecten. Samen met de vertegenwoordigers van alle 
deelnemende partijen wordt er nu aan een uitgebreid draaiboek gewerkt. 
De gezamenlijke collecte wordt gehouden in de week rondom Pasen in 2017. 
In de volgende ZOD-nieuwsbrief leest u hier meer over. Alle collectanten zijn 
al bij elkaar geweest. Wilt u ook slechts 1x per jaar collecteren voor de 
gezamenlijke Goede Doelen-organisaties, geef u dan op bij Gerda Sanders 
gerdasanders@hotmail.com of in het Dorpsservicecentrum in het Buurthuis. 
 
 
 

- Werkgroep Verkeersveiligheid: buurtverenigingen met weth. van Zeeland  
- ZOD stuurgroep CCM met (landelijke) vertegenwoordigers Goede Doelen 
- Inspreken ZOD bij commissie Ruimtelijk Domein over N279 
- Ontvangst gedeputeerde H. Swinkels, afgevaardigden van Waterschap, 
parochiebestuur, Prins Bernard Cultuurfonds, wethouders Meulensteen  en 
Briels, ter bezichtiging van de projecten in het Processiepark en kennis-
making met vereniging Zorg om het Dorp. 
- Overleg en opstellen zienswijze ZOD op Concept Woonvisie Laarbeek 
- Opstellen Zienswijze N279 bestemd voor Provincie N. Brabant 
- Overleg met vrijwillige deskundigen plan processiepark 
- Vergadering over totempaal + opstellen brief gemeente  
- Opening SociaalSuper-bus in B&D, welke ook in Mariahout komt 
- Vergadering dorpsondersteuningsteam met team Zorg en Welzijn 
- Halfjaarlijkse bijeenkomst buurtverenigingen o.l.v. Zorg om het Dorp  
- Redactie Nieuwsflits oktober 
- Rondbrengen Nieuwsflits bij niet-emailbezitters 
- Sint Nicolaascomité voorbereidingen 
- Adviesgroep Rabofonds 
- Maandelijks: ZOD-bestuur,  in WMO-raad, controle/onderhoud trimbaan 
en wandelpaden, ZOD-stuurgroep CCM (2x) en PR  
- Wekelijks: Dorpsondersteuningsteam + ZOD-bestuur voor vragen / overleg  

 

Ná de zomervakantie hebben veel 
ZOD-vrijwilligers zich actief ingezet 
voor de leefbaarheid in Mariahout.    
Maandelijks: ZOD-bestuur, in WMO-
raad, onderhoud trimbaan + wandel- 
paden, ZOD-stuurgroep CCM (2x), PR 
Wekelijks:  
-ZOD-dorpsondersteuningsteam op 
donderdagmiddag actief in DSC 
-ZOD-bestuurslid beschikbaar voor 
vragen + overleg met werkgroepen 
Wij geven graag een overzicht!  
 
 
 

SEPTEMBER 
- ZOD-bestuur gaf een rondleiding door 
ons dorp aan burgermeester Frank van 
der Meijden en zijn vrouw. Na een  
uitgebreide uitleg in het Dorpsservice-
centrum over ‘Centrumvisie 2012’ trok 
het hele gezelschap Mariahout in. 
 

 
 

- Gesprek OLTM over de toekomst van 
het centrum en de ‘roeken’. 
- Redactie Nieuwsflits september 
- Rondbrengen Nieuwsflits sept. 
- Bijeenkomst met gemeenteraad en 
Laarbeekse dorpsraden 
- Informatieronde N279 in Zijtaart 
- Alleengaanden; vergadering  en 
activiteit ‘Hotel Dracula’ in OLTM 
- Huurdersoverleg Buurthuis; DSC 
- Collectanten infoavond CCM 
- Vooroverleg bezoek gedeputeerde 
- Bezoek aan gemeentehuis met als 
doel: kennismaking met ambtenaren 
 - Bijeenkomst w.gr.Verkeersveiligheid 
met afgevaardigden van buurten 
- Dorpsondersteuningsteam en team 
Zorg en Welzijn: overleg 
- Trimbaan: vergadering over 
speeltoestellenaanvraag bij Rabo 
- Receptiebezoek ZOD-bestuur 2x 
- Maandelijks: ZOD-bestuur, in WMO-
raad, onderhoud trimbaan + wandel-
paden, ZOD-stuurgroep CCM (2x), PR  
- Wekelijks: Dorpsondersteunings-
team + ZOD-bestuur voor hulpvragen  

 

ZOD-vrijwilligers actief in oktober 

 

 

ZOD-vrijwilligers actief in: 
september 

Vrijwillige inzet ZOD  ZOD-vrijwilligers actief in augustus 

mailto:gerdasanders@hotmail.com


   

  

 

  

             

 

 

 

 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie Mariahout: Een aantal oudere wegen in Mariahout is te smal om op  
straat te parkeren. Daarom is het dus prettig dat parkeren op grasstroken, op 
gelijke hoogte met straat, mogelijk is. Dit geldt niet bij andere beplanting. 

 Computers/tablets 

- Overleg met weth. van Zeeland over parkeren op groenstroken 
- Overleg met burgemeester i.v.m. aanvraag nieuwe vergunning Roeken 
- Overleg dorpsfora: toewijssysteem Wooniezie sociale huurwoning, Wocom 
- Voorbereidingen en uitvoering Sinterklaasfeest 
- Inventarisatie ‘Verbindingen Centrum’ met  gemeente en MTD  
- Overleg met directeur Leo Donkers van de Bernadette Basisschool  
- Vergadering Koningsdag 2017 
- Overleg gemeente i.v.m. subsidieaanvraag Processiepark 
- Overleg ZOD bestuur i.v.m. subsidieaanvraag processiepark 
- Bedanken vrijwillige parkdeskundigen en overleg met parochie i.v.m.     
subsidie aanvraag Processiepark en communicatie. 
- Jaarevaluatie met natuuronderhoudsploeg. Problematiek Heieindseweg 
- Overleg totempaal  
- Werkgroep ‘Alleengaanden’; organisatie ‘Brainstormen bij de kerstboom’  
- Redactie Nieuwsbrief december 
- Maandelijks: ZOD-bestuur, in WMO-raad, controle/onderhoud trimbaan en 
wandelpaden,  ZOD-stuurgroep CCM (2x) en PR  
- Wekelijks: Dorpsondersteuningsteam + ZOD-bestuur voor vragen / overleg 
 
 

 

 
 

 

Heeft u ook nog steeds vragen over 
de werking van apparaten voor het 
digitale verkeer, geef u dan op voor 
de Windowscursus of vragenuurtje 
over de smartphone (bijv. IPhone) 
of tablet (bijv. IPad). Opgeven kan in 
het DSC in het Buurthuis, bij Ger 
Aarts of bij het ZOD-secretariaat. 
 
 

Er wordt weer een nieuwe 
vergunning aangevraagd voor het 
weghouden van de roeken uit het 
‘Groene Hart’. Dit i.s.m. OLTM, 
parochie en gemeente Laarbeek.  

 
 

 
  
ZOD nodigt alle bedrijven uit om te 
adverteren via de infoschermen in 
het Buurthuis (2x), de Jumbo en 
fysiotherapie Kemps/Maas. Voor 90 
euro per jaar bent u dagelijks 
zichtbaar met eigen lichtreclame.  
Laat deze kans niet schieten en meld 
u nog dit jaar aan bij ZOD.  
De niet-commerciële activiteiten 
kunnen weer gratis worden aan-
gekondigd via meerdere door uw 
vereniging aan te leveren dia’s. 

 

Het parochiebestuur heeft toe-
stemming gegeven om het park 
beter toegankelijk te maken. Er 
wordt hard gewerkt om meerdere 
subsidiebronnen aan te boren. Dank 
aan Lars Eeuwes en Bart van 
Sleeuwen die ZOD en de parochie 
op deskundige wijze ondersteund 
hebben bij het opstellen van een 
aangepast parkplan met de juiste 
beplanting. Zorg om het Dorp heeft 
veel vertrouwen in de parkploeg die 
dit mede gaat uitvoeren. 

 

 

Met film over Mariahout 2016 en 
info over de toekomst van klooster 
Mariënhof en indeling v. centrum.  

 

 

Roeken in ‘t ‘Groene Hart’ 

Infoschermen 

Toekomstig Processiepark  

Openbare jaarvergadering 
op maandag 10 april 

Redactie Nieuwsbrief:  
Ger Aarts,  Henk Hulsen en 

Ria Lindeman 

ZOD-vrijwilligers actief in november 

 

 

De activiteit in ons jaarprogramma 2016 is voor 18 december aangepast. Ook 
de Zonnebloem is op deze dag actief en daardoor zal een groot aantal 
alleengaanden niet aanwezig kunnen zijn. Voor wie wel aanwezig wil/kan zijn 
hebben we op deze datum een zondagmiddagbijeenkomst bij de kerstboom 
georganiseerd. Tijdens de koffie met … gaan we samen brainstormen over de 
activiteiten die we in 2017 kunnen gaan organiseren voor de verschillende 
doelgroepen. Bijv. samen naar theater, film of museum. Of creatief en culinair 
bezig zijn. U kunt zich opgeven voor ‘Brainstormen bij de kerstboom’ bij 
Marietje van der Linden 421654 m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl of bij Lies 
Berkvens 421351 emberkvens@onsbrabantnet.nl Alle onkosten zullen samen 
worden gedeeld. Locatie: Pioniersweg 2. Tijdstip: 14.30 tot 17.00 uur.  

Zorg om het Dorp heeft de gemeente via een brief gevraagd duidelijkheid te 
verschaffen over het parkeerbeleid op de gras- en groenstroken in de straten 
van Mariahout. Dit vanwege het feit dat er waarschuwingen c.q. gele kaarten 
zijn uitgedeeld aan parkeerders op deze stroken. Tevens was de vraag of de 
waarschuwingen gebaseerd waren op een APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening).  

 

Parkeren op grasstroken in de berm is toegestaan 

 De gemeente heeft hierop een antwoord 
gestuurd. Het komt er op neer dat volgens 
het RVV  (= Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens) het parkeren op de 
grasstroken is toegestaan mits deze op 
gelijke hoogte liggen met de straat. 
Volgens de APV zou parkeren niet mogen, 
maar de grasstroken vallen niet onder de 
APV aldus de gemeente.  

Alleengaanden: Brainstormen bij de kerstboom 

Fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling! 

mailto:m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl
mailto:emberkvens@onsbrabantnet.nl

