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Deze Nieuwsbrief staat in het teken 
van de jaarvergadering 2017, op 
maandag 10 april in het Buurthuis. 
Omdat de vergadering openbaar is 
wordt deze Nieuwsbrief niet alleen 
aan leden, maar ook huis-aan-huis 
verspreid. Indien u nog geen lid 
bent van Zorg om het Dorp dan 
stellen we het op prijs als u zich bij 
ons aansluit. Voor € 10,00 per jaar 
minus € 7,50 aan ledenactiebonnen 
kost het u een bedrag van € 2,50.  
In de witte kolom leest u het ZOD-
jaarverslag met informatie over het 
bestuur en de 40 werkgroepen. 
Hierover kunt u tijdens de open-
bare jaarvergadering vragen stellen.  

In deze kolom vindt u een overzicht 
van alle vrijwilligers die actief zijn 
voor Zorg om het Drop Mariahout.    
De avond wordt afgesloten met een 
presentatie over de toekomst van ‘t 
klooster. En een presentatie over 
de opstart van de speeltuin in D’n 
Hoge Suute. Iedereen is welkom! 

 

 
 
 
 
 

*DOT: Jacques Lukassen, Martien v. 
den Heuvel, Frans Habraken, Ger 
Aarts, Maria Gottenbos, Rianne 
Brugmans, Annemiek Verbakel  
o.l.v. Dorpsondersteuner Manita 
Herregraven. Met team Z&W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de voorzitter Openbare jaarvergadering 10 apr. in ‘t Buurthuis 
Buurthuis Op maandag 10 april vindt de openbare jaarvergadering plaats van ver. 

Zorg om het Dorp (ZOD) Mariahout. Het programma is als volgt: 
-19.00 uur grote zaal open – koffie / thee  
-19.20 uur aanvang film- en fotocompilatie Mariahout 2016, Jan Jansen  
-20.00 uur start jaarvergadering met: 
* welkomstwoord door voorzitter Ria Lindeman 
* opmerkingen en goedkeuring notulen jaarvergadering 2016. Deze zijn per 
mail naar de leden gestuurd en liggen in de foyer/zaal/gang ter inzage. 
* mogelijkheid om vragen te stellen over het ZOD-jaarverslag april 2016 / 
april 2017, welke huis aan huis verspreid is per ZOD-Nieuwsbrief jrg.7 nr. 1  
* financieel verslag 2016 door penningmeester Anoeska Bardoel 
* verslag kascommissie en decharge bestuur / verkiezing lid kascommissie. 
* verkiezing bestuur; aftredend en herkiesbaar zijn Anoeska Bardoel, Anton 
van Strien en Harold de Louw. Wilt u zich ook verkiesbaar stellen dan kunt u 
zich aanmelden tot 7 april bij secretaris Henk Hulsen. 
-rondvraag  
-presentatie over de toekomst van het 
klooster Mariënhof in Mariahout. 
door dhr. E. Smolders van stichting 
Erfgoed Glorieux  
-Presentatie speeltuin D’n Hoge Suute 
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Nieuwsbrief 

 

 
 

 

ZOD Ereleden 
 
 
 

Zr. Egberta v. Beurden     en Ger Aarts  

Dorpsondersteuningsteam 

Zowel het ZOD-bestuur als ook het ZOD-dorpsondersteuningsteam 
(DOT) zet zich in voor het welzijn van de inwoners in Mariahout. De 
meeste werkzaamheden vinden plaats in het DSC van het Buurthuis.  
 
 

*Bestuursleden van Zorg om het Dorp staan open voor vragen en 
initiatieven uit de gemeenschap en ondersteunen een 40-tal ZOD-werk-
groepen. Dit laatste door er deel van uit te maken of als contactpersoon 
te fungeren. Zo’n 70 keer vonden er, naast de reguliere bestuurs- en 
werkgroepvergaderingen, korte en lange besprekingen plaats in het DSC.    

   
 
 

*De 7 DOT-vrijwilligers zijn een klankbord voor het professionele team 
Zorg en Welzijn. Privacy staat bij hen voorop. Ook ondersteunen ze de 
vertegenwoordigers in het Laarbeekse WMO-platform. Het DOT is in 
2016 acht keer bij elkaar geweest  en elke donderdagmiddag stond er 
iemand paraat in het DSC van het Buurthuis. Iedereen kan daar 
binnenlopen voor vragen, ondersteuning of medische hulpmiddelen.   

 

Ondersteuning in het Dorpsservicecentrum DSC 

Voorzitter  Ria Lindeman 
Secretaris  Henk Hulsen 
Penningmeester  Anoeska Bardoel  
Bestuursleden  
Harold de Louw, vicevoorzitter 
Maria Eeuwes, Jouk Lukassen 
Anton van Strien  

 
 

Foto boven v.l.n.r. Henk, Jouk, 
Anton en Harold 
Onder: v.l.n.r. 
Anoeska, Maria en Ria 
Gegevens + taken: zie ZOD-website  
 

 

Bestuur Zorg om het Dorp Mariahout 2016-2017 

 

 

 
Martien van den Heuvel 

ZOD-vrijwilliger van 2016 

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afscheid Lambert Sanders van het Buurthuis 
Receptie burgmeester F. van der Meijden 
Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek   
25 jaar Grottendorfer Blaaskapel  
Opening Super-Social bus   
Laarbeekse vrijwilligerscomplimenten  
Prinsenreceptie C.V de Heikneuters 
Afscheid Johan vdr Heijden ViERBINDEN 

 

 

Jaarverslag bestemd voor de Algemene ledenvergadering op 10 april 2017 
Inleiding    

Ook dit jaar willen we het jaarverslag presenteren in de vorm van een 
schriftelijk verslag in de Nieuwsbrief. Omdat deze Nieuwsbrief huis-aan- 
huis verspreid wordt kunnen ook potentiële leden en belangstellenden 
zich laten informeren over zaken die in Mariahout spelen. Over dit verslag 
kunnen tijdens jaarvergadering op 10 april vragen gesteld worden.   

 

Het gaat erg goed met onze vereniging. Er zijn 349 ‘huishoudens’ lid. En 
een 6-tal nieuw gevestigden heeft een gratis kennismakingsabonnement 
gedurende 1 jaar. 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.  

 
*Openbaar vervoer / Buurtbus 
Harry de Groof en Trudy van Kempen 
Behartigen belangen voor het O.V. in 
Mariahout. Veel chauffeurs moesten 
ingewerkt worden voor 2de buurtbus. 

 

 

 
 

*Met de buurtbus naar …’ 
Doortje vdr Burgt en Ria Lindeman 
*PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits  
Ger Aarts, Ria Lindeman, Henk 
Hulsen. Deze verschijnen meerdere 
keren per jaar. Soms huis-aan-huis. 
*PR: Info rondbrengen G. Sanders 
*PR: Foto/Film: Jan Jansen 
Maakt jaarlijks met foto’s, film en 
geluid een prachtig overzicht van 
Mariahout en haar vrijwilligers.  
*PR: Infoschermen:  
Anton van Strien en Anoeska Bardoel 
Zij plaatsen gratis dia’s op de vier 
infoschermen voor niet-commerciële 
instanties en regelen de betaalde 
commerciële dia’s voor bedrijven.   
*PR: Facebook: Jouk Lukassen, Leida 
Leenders en Ria Lindeman 
Foto’s met nieuwswaarde kan men 
via WhatsApp naar Jouk sturen i.o.  
*PR: Website:  
Ria Lindeman, Anton van Strien  
Met info over de projecten van de 
werkgroepen en/of bestuur en foto’s 
en krantenknipsels met het laatste 
nieuws over Zorg om het Dorp. 
*Verkeersveiligheid  
Mari van de Rijt 0499-422849,    
voorz. namens buurtverenigingen 
Jouk Lukassen namens ZOD 
*Wonen (Wocom/gem. Laarbeek) 
Joan Aarts en Wim van den Heuvel   
*Bibliotheekmedewerkers  
Anoeska Bardoel, Ger Aarts, Miriam 
Berkvens, Betsy Bouwdewijns en 
Maria Gottenbos 
*Buurtverenigingenoverleg, voorz.  
Miriam Berkvens, A. van Strien (res.) 
Thema’s: locatie accu-oplaadpunten 
auto’s en prullenbakken, kermis, 
mantelzorg, buurt Whats-App, Sint-
Nicolaas, activerend huisbezoek e.a. 
*Eetpunt Buurthuis - gastvrouwen 
Tonnie Beniers, Gerda Sanders, Jo v. 
Uden, Marietje van der Linden, Truus 
Kuijten, Tonnie van Rooij, Maria 
Gilsing en Mieke van den Heuvel,  
in samenwerking met ViERBINDEN  
*Engelse les Henk en Marieke Hulsen 
*Welkomstpakket Anoeska Bardoel 

ZOD-jaarverslag april 2016 – april 2017 

Overleg met B&W en ambtenaren van de gemeente Laarbeek is veel-
vuldig voorgekomen. Zo werden de volgende thema’s besproken. 
Werkwijze Buurtidee, vergunning roeken, Natuur/Recreatie conditie 
zandpaden,  info duurzaamheid,  advisering aanvraag subsidies, wonen,  
Centrumvisie 2012 (Oranjeplein, Processiepark, sluipverkeer Mariastraat 
en mogelijke overlast N279), inspreken ‘sluipverkeer’ Ruimtelijk Domein, 
Juni Watermaand, kennismaking burgemeester met voorzitters dorpsfora, 
huisvesting vergunninghouders, bezoek van de wethouder aan 
bestuursvergadering ZOD, info WhatsApp buurtgroepen, oplossing 
parkeren in groenstroken, bezoek met B&W aan Bergeijk i.v.m. 
Centrumvisie, verkeersveiligheid, informatie-uitwisseling dorpsfora met 
B&W. Voor zaken aangaande  kermis, vervoer, wonen, verkeer(sveiligheid) 
kreeg het bestuur regelmatig hulp van Zorg om het Dorp-vrijwilligers.     

 

Inzet bestuur bij overleg en informatie-uitwisseling met andere partijen: 
Informatie-uitwisseling dorpsfora en raadsleden, voorlichting Provincie en 
overleg met dorpsraad Zijtaart i.v.m. toenemend sluipverkeer afslag A50 
en de toekomst N279, ver. Kleine Kernen, Waterschap Aa en Maas, info 
vrijwilligersverzekering en belastingheffing, wijkagent, natuurorganisaties, 
Wocom, overleg met directie school, overleg met bestuur OLTM, overleg 
met bewonersraad over woonvisie, huurderoverleg Buurthuis, gesprekken 
met directie ViERBINDEN, overleg met het parochiebestuur / parkwerkers 
/groendeskundigen, overleg met ondernemers / bewoners Oranjeplein. 
Info-avond Rabobank, Lage Beemden, buurtverenigingen. 

40 ZOD-werkgroepen 

Receptiebezoek bestuur ZOD 

Zorg om het Dorp (ZOD) heeft tijdens de algemene 
ledenvergadering 2016 afscheid genomen van Ger Aarts 
als bestuurslid. Zij ontving voor haar inzet het 
erelidmaatschap van de vereniging en bovendien ontving 
zij de Ereblijk van de gemeente Laarbeek uit handen van 
wethouder Briels. Als nieuwkomer in het ZOD-bestuur 
werd Maria Eeuwes-van Eijndhoven gekozen. Het bestuur 
bestaat uit 7 personen en heeft in het afgelopen jaar 9 
keer regulier vergaderd. Verder kwam het regelmatig in 
kleine groepjes bijeen. 

Overleg en informatie-uitwisseling door bestuur 

 



 

 Brief van ZOD-stuurgroep CCM  
 

 

Zoals u zeker al weet is vorig jaar door Zorg om het 
Dorp het initiatief genomen om te komen tot een 
collectieve collecteweek. Sindsdien is er veel gebeurd:                                                                                                                                         

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Collectieve Collecteweek Mariahout 

- de goede doelen die in Mariahout collecteerden zijn benaderd 
- de coördinatoren van de 12 goede doelen, die meedoen,  hebben een      
bestuur gevormd: Vertegenwoordigers CCM                                                                                                                                                         
- daaruit is ‘n dagelijks bestuur samengesteld: ZOD-stuurgroep CCM 
- reglementen zijn opgesteld, contacten zijn gelegd, collectanten zijn 
geïnformeerd, drukwerk  is ontworpen. 
 

De collectieve collecte zal plaats vinden tussen 13 en 21 april. Het plan is 
helemaal rond, maar er moet nog veel praktisch werk verzet worden voor 
het zover is. Vanaf 13 april worden de enveloppen rondgebracht. Hierin 
vindt u een brief, waarin u precies kunt lezen hoe alles in zijn werk gaat en 
welke goede doelen er mee doen. (Zie ook www.zorgomhetdorp.nl – 
projecten – Collectieve Collecteweek Mariahout). 
Op enveloppen, brieven en verzegelde collectebussen staat bovenstaand 
logo van de Collectieve Collecteweek. De collectanten zullen ook een 
legitimatie bij zich dragen.  
Laten wij  samen een succes maken van de eerste Collectieve Collecteweek 
Mariahout.  
Het bestuur van ZOD wil haar ZOD-stuurgroep CCM en de werkgroep 
‘Vertegenwoordigers CCM’ complimenteren voor hun grote inzet bij het 
voorbereiden van deze gezamenlijke collecte. Veel succes in april! 

 Totempaal Maplehof 

In 2016 heeft het Canada-Reüniecomité bij Zorg om het Dorp aangeklopt 
voor ondersteuning ter realisatie van het kopiëren van de totempaal die 
de tanden des tijds niet overleefd heeft. Deze totempaal stond tot voor 
kort op het Maplehof. Na het gezamenlijk opstellen van een plan met 
goede afspraken en dit besproken te hebben met de gemeente is er een 
bedrag van € 4000,00 beschikbaar gesteld door de gemeente. De overige 
kosten zullen uit andere bronnen worden betaald. In februari is de red-
cederen boomstam, welke minder weersgevoelig is, aangekomen op het 
Maplehof. Wim van Eijndhoven zal deze intensieve ambachtelijke klus voor 
zijn rekening nemen. Hij vormt samen met ZOD en afgevaardigden van het 
reüniecomité de nieuwe ZOD-werkgroep. De coördinatie ligt in handen van 
Jacques Lukassen. Henriëtte Lukassen onderhoudt de contacten met 
Canada. 

ZOD-werkgroepen 
*ZOD-stuurgroep CCM  
Collectieve Collecteweek Mariah. 
Tonnie Lukassen, Harry de Groof,  
Betsy Bouwdewijns, Gerda 
Sanders, Anny Vorstenbosch 
*Kermis 
Miriam Berkvens, Jan Egelmeers, 
Harrie vd Rijt en Henrie Vogels 
2016 bracht veel regen, ondanks 
dat deed jeugd actief mee aan de 
kermisspelen. Loterij en de ZOD-
ledenactiebonnen waren in trek.  

 
 

 

 
 
 
 

*Koningsdag 
Debby Roeters, Martin van den 
Heuvel, Kim vdr Linden,  Heiko van 
Berlo  en Marsha Bekkers 
In 2016 in teken van ‘wetenschap’ 
In 2017 wordt het ludieke thema: 
‘Alles mag op Koningsdag’.  
 
 
 
 
 

 

*Oranjecomité 
Ger Aarts en Antoon Daniels 
*Totempaal 
Jacques en Henriëtte Lukassen, 
Antoon Daniels, Martien van den 
Heuvel, Wim van Eijndhoven, 
Maria Eeuwes, Ria Lindeman   

 
 
 

 

 

 

 

 
 

*Natuur en Recreatie  
André van Hoof, Gerard Bunthof,  
Jos van Vijfeijken, Erik Barten, 
John Heesakkers, Peter Bekkers 
Ria Lindeman 
*Sneeuwruimploeg 
Gerard Bunthof, 
Ties van Dijk, 
Albert Biemans, 
Broer van Dijk    

 

*Computer / cursussen  
Ger Aarts, Ria Lindeman,  
Harry de Groof en Riny van Asten 
 

 

 

 

 

 

In maart zijn de nieuwe wandelroutes 
geopend op ‘De Hei’. De opening was 
een gezamenlijk evenement met het 
gezondheidsteam ‘D’n Hoge Suute’. 
Dankzij werkgr. Natuur en Recreatie, 
die ook de routes onderhoudt, en de 
sponsors Rabobank Peel Noord,  gem.  
Laarbeek en twee bedrijven uit de 
omgeving, is dit project gerealiseerd.  

De 15 wandelroutes zijn verdeeld over 2 kaartjes nl. NO en ZW Mariahout. 
Er zijn 2 knooppuntenroutes opgenomen. De Ommetjes en D’n Erpse Pad 
zijn geoptimaliseerd. Een nieuwe en hele mooie route is de combinatie van 
Boerdonkse Kampen Buitenom en Binnendoor met als extra een wandeling 
via de ‘Janmiekesvenroute’ en het ‘Heen en weertje vogelweidepoel’. 
Routekaartjes: Buurthuis, restaurant ‘De Pelgrim’ en andere VVV-punten.  
Ook zijn er 4 borden geplaatst. Twee zijn bekostigd door dorpsraad B en D. 

 

 

Nieuwe initiatieven binnen Zorg om het Dorp 

Opening wandelroutes NO-Mariahout 

http://www.zorgomhetdorp.nl/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens is de werkgroep ‘Processiepark 2018’ van start gegaan met als 
doel de nieuwe situatie in de ontwerpschetsen op te nemen (met hulp van 
groendeskundigen Bart van Sleeuwen en Lars Eeuwes) en toestemming te 
krijgen van het parochiebestuur voor realisatie van het plan. Verder is er 
een uitgebreide subsidieaanvraag opgesteld waarmee bij diverse 
geldschieters kan worden aangeklopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Centrumvisie:  Harold de Louw, 
Anton van Strien, Henk Hulsen, 
Jouk Lukassen en Ria Lindeman 
*Centrumvisie: Waterproject + 
*Centrumvisie: Processiepark 2018 
Harold de Louw, Henk Hulsen en  
Wim Meulendijks 
*Opstellen aanvraag subsidie Park 
Harold de Louw, Henk Hulsen, Henk 
van Eijndhoven, 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,  
Jouk Lukassen en Henk Hulsen 
ZOD heeft Zienswijze ‘Sluipverkeer 
Mariastraat’ ingediend bij prov. N. 
Brabant i.v.m. aanpassing A50 + N279 
*Roekenploeg , Jan Jansen, Antoon 
Daniëls, Albert Biemans, Frans vdn 
Berg André Boudewijns, , Frans 
Daniels, Mari vd Rijt, Gerrie vd Broek, 
Ad de Beer, Leo vdn Heuvel (Liesh.)  
*Foto / dia / filmarchief Mariahout 
1932-heden Henriëtte Lukassen 
Anton Daniels, Martien van den 
Heuvel, Marieke Hulsen, Jan Jansen, , 
Jacques Lukassen en Wout Vermeulen    
*'Koken voor ...' Toos van Lieshout, 
Truus Kuijten, Gerda Sanders 
Jo Leenders, Maria Eeuwes     
*Speeltuin Oranjeplein Frans Daniels 
*Rabofonds  
Anton van Strien (coörd.), Joan Aarts, 
Lieke van Heeswijk en Ria Lindeman     
*Sinterklaascomité 
Miriam Berkvens, Gerda Sanders 
Haike Aarts, Mandy Heesakkers 
Christel Vereijken, Henk v Eijndhoven  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Trimbaan 
Ton en Leida Leenders,  Henrie 
Bouwmans, Leo Biemans, Roland v. 
Hoof, Henk Schepers, Hans Roesten-
burg, Gerard en Jo van Eijndhoven 
*Alleengaanden  
Gerda van den Heuvel, Lies Berkvens, 
Marietje van der Linden.  Op 9 april 
lunchen bij ‘de Pelgrim’ en eventueel  
film. Opgeven bij werkgroepleden. 
*'Lief en Leed', voor ZOD vrijwilligers 
Rina van Hoof, Mariet Vermeulen en 
Maria Gottenbos  
*WMO-raad afgevaardigden 
Frans Habraken en Jacques Lukassen 

Werkgroep ‘Centrumvisie’ maakt stappen ZOD-werkgroepen 

Tijdens Juni Watermaand heeft er een opening plaats 
gevonden van het waterproject. Hemelwater dat op de 
kerk valt werd losgekoppeld van de riolering en apart 
naar de parkvijver geleid. Ook werden compostbakken 
verplaatst en de eerste snoeiwerkzaamheden verricht. 
ZOD heeft subsidie hiervoor ontvangen van Water-
schap Aa en Maas en het Prins Bernard Cultuurfonds.   
 

 

In het najaar van 2016 heeft gedeputeerde 
H. Swinkels samen met weth. Meulensteen, 
weth. Briels en de sponsors een rondleiding 
gehad, verzorgd door ZOD en locatieraad 
van de Lourdeskerk in Mariahout. Tijdens 
de ‘inburgeringsdag’ van burgemeester F. 
van der Meijden is eveneens uitgebreid stil 
gestaan bij de Centrumvisie betreffende het 
park, Oranjeplein en de drukke Mariastraat.  

Centrumvisie Oranjeplein en Mariastraat 
Na een  paar brainstormsessies o.l.v. dorpsondersteuner M. Herregraven, 
door werkgroep ‘Oranjestraatje’ met medebewoners van dit voormalig 
winkelstraatje op het Oranjeplein, heeft architect Marijn Vos (WiSH), als 
eerste aanzet voor de Centrumvisie, een schetsontwerp gemaakt. 
Meegenomen zijn de wensen voor een aantrekkelijk, veilig en leefbaar 
‘straatje’. Medebewoners van het Oranjeplein zijn bij de presentatie 
hiervan aanwezig geweest en met het oog op de toekomst gevraagd mee 
te denken over het gebruik van speeltoestellen buiten de speeltuin. 

 

ZOD heeft haar zienswijze A50 + N279, 
i.v.m. het toenemende sluipverkeer door  
de Mariastraat, ingesproken in de 
commissievergadering ‘Ruimtelijk Domein’ 
en ook gestuurd naar Provincie Noord- 
Brabant. Gemeente Laarbeek denkt mee 
over het optimaliseren van onderlinge 
verbindingen tussen park, school en plein 
in ‘t centrum. Zie Nieuwsbrief jrg. 6 nr.3   

Frits en Anny 
Vorstenbosch 
namen na ruim 
40 jaar afscheid 
met vrijwilligers- 
penning Laarbeek  

Nadat begin 2012 de ‘Centrumvisie Mariahout’ overhandigd is aan de 
afgevaardigde van prov. N. Brabant en B&W van Laarbeek was er werk 
aan de winkel voor ZOD. Bestuursleden realiseerden zich dat de aanpak 
er een van lange adem zou zijn. Wat hebben we in 2016 /  2017 bereikt?  

Centrumvisie Processiepark 

*Brainstormgroepen (BSG) ’Zorg in Mariahout’ 2016 /2017 
Coördinatoren: dorpsondersteuners M. Herregraven en S. de Koning. 
De brainstormgroepen Mantelzorg, Communicatie en Wonen  gaan in 
2017 op in BSG Leefbaarheid. Hierin zullen ook jongeren zitting nemen. 
-BSG Voorlichting, Communicatie en Contact, 2016 
Rianne Brugmans, Miriam Berkvens en Henk Hulsen 
-BSG Mantelzorg 2016 
Jo van Uden, Henriette Lukassen, Annemiek Teepen en Frans Habraken 
-BSG Wonen 2016 
Tiny van Leuken, Wout Vermeulen, Ria Lindeman, Jouk Lukassen en 
Frans Habraken, (Ger Aarts stapt over naar BSG Leefbaarheid).  
   

BSG Wonen + werkgroep ‘Wonen’ gaan samen in 2017. Ze hebben al 
gezamenlijk de woonenquête Mariahout (155 pers.) georganiseerd en 
een zienswijze geschreven op ‘Concept Woonvisie Laarbeek’, zie site. 
 

 
 
 

  


