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Voorzitter  Ria Lindeman  
Secretaris  Henk Hulsen 
Penningmeester  Anoeska Bardoel  
Bestuursleden:   Vicevoorzitter Harold 
de Louw, Maria Eeuwes, Anton van 
Strien en Jouk Lukassen.  
Foto boven : v.l.n.r. Henk, Jouk, Anton 
en Harold  
Onder: v.l.n.r. Anoeska, Maria, Ria 

Deze ZOD-Nieuwsbrief staat in het 
teken van de jaarvergadering op 
maandag 9 april in het Buurthuis. 
Omdat het bestuur van Zorg om het 
Dorp, naast een verenigingsfunctie, 
ook sinds 2010 de functie van 
dorpsraad Mariahout heeft, is de 
avond opgesplitst in 2 delen. Zie 
agenda leden- en jaarvergadering  
rechts. 
De leden zijn welkom om 19.00 uur 
en alle andere belangstellenden 
vanaf 20.00 uur.  
Bent u nog geen lid van ZOD en 
voelt u zich wel betrokken bij onze 
vereniging dan kunt u natuurlijk lid 
worden. Voor €10,00 per jaar, 
minus €7,50 vanwege de leden-
actiebonnen, kost het u een bedrag 
van €2,50. Nieuwkomers in Maria-
hout krijgen via het ‘welkomst-
pakket’ één jaar gratis ZOD-lid-
maatschap aangeboden. Heeft u 
deze welkomsttas niet ontvangen 
de laatste 2 jaar, dan horen we het 
graag. 
 

In de witte kolom (rechts) leest u  
op de volgende pagina’s het ZOD-
jaaroverzicht van april 2017 t/m 
maart 2018, met informatie over 
het bestuur, de 40 werkgroepen en 
de projecten waar betrokkenen zich 
mee bezig hielden. Hierover kunt u 
op 9 april vragen stellen. Bovendien 
kunt u met nieuwe ideeën komen of 
problemen bespreekbaar maken.  
Iedereen is van harte uitgenodigd. 
 
 

Graag wil ik wijzen op het thema 
‘Wonen’ waarbij Cedrus Vastgoed 
‘n presentatie geeft over de extra 
koopwoningen op D’n Hoge Suute.  
Jongeren van harte uitgenodigd!  
In deze kolom vindt u een overzicht 
van alle vrijwilligers die actief zijn bij 
Zorg om het Dorp Mariahout.    
 

 

 
 
 
 

Van de voorzitter 

Op maandag 9 april vindt de jaarvergadering plaats.  
Deze vergadering wordt opgesplitst in een besloten en een openbare 
bijeenkomst: 

 

Besloten ledenvergadering, alleen bestemd voor Zorg om het Dorp-leden 
-18.50 uur grote zaal open – koffie / thee  
-19.00 uur ZOD-ledenvergadering 
* welkomstwoord door voorzitter Ria Lindeman 
* opmerkingen en goedkeuring notulen jaarvergadering 2017. Deze zijn per 
mail naar de leden gestuurd en liggen in de zaal/gang ter inzage 
* financieel verslag 2017 door penningmeester Anoeska Bardoel 
* verslag kascommissie en decharge bestuur / verkiezing lid kascommissie 
* verkiezing bestuur; aftredend en herkiesbaar is Henk Hulsen. Wilt u zich 
ook verkiesbaar stellen dan kunt u zich aanmelden tot 7 april bij secretaris 
Henk Hulsen  
* Rondvraag voor specifieke ledenvragen. 
 

Openbaar: 
-20.00 uur aanvang film- en fotocompilatie Mariahout 2017, Jan Jansen  
-20.30 uur start openbare jaarvergadering met: 
* welkomstwoord voorzitter Ria Lindeman 
* besteding gelden Leefbaarheidsfonds en Rabofonds door A. Bardoel 
* thema Wonen: Hier worden de diverse woonprojecten besproken die 
momenteel voor Mariahout van belang zijn. Naast de bestaande plannen 
wordt ook een nieuw plan gepresenteerd door Cedrus Vastgoed, i.v.m. 
extra koopwoningen (waaronder starterswoningen) op D’n Hoge Suute. 
* ‘Toegankelijkheid en Bereikbaarheid’ in het buitengebied c.q. de natuur;  
Suggesties zandpadenbeleid en fietspaden  
* voortgang Oranjeplein, Processiepark, Bernadettestraat e.a. projecten 
* rondvraag over Nieuwsbrief en suggesties nieuwe initiatieven uit de zaal 
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ZOD-ereleden:   Zr. Egberta v. Beurden en Ger Aarts 

 
 

Zr. Egberta v. Beurden     en Ger Aarts 

Zowel het ZOD-bestuur als ook het ZOD-dorpsondersteuningsteam (DOT, 
zie volgende pagina) hebben hun vaste plek in het DSC. Ze zetten zich in 
voor het welzijn van de inwoners in Mariahout. Ook andere werkgroepen 
van ZOD vergaderen/werken in deze multifunctionele ruimte evenals het 
team Zorg en Welzijn, welke professionele zorg verleent. Verder staan er 
computers ter beschikking en worden er iPhone/iPadcursussen gegeven. 
Bestuursleden van ZOD staan open voor vragen en initiatieven uit de 
gemeenschap en ondersteunen ruim 40 ZOD-werkgroepen. Dit laatste 
door er deel van uit te maken of als contactpersoon te fungeren. Naast de 
activiteiten van DOT + team Z&W, werd het DSC ruim 70 keer gebruikt. 

Ondersteuning in het Dorpsservicecentrum DSC 

DSC 

Bestuur Zorg om het Dorp Mariahout 2017-2018 

 

Jan Jansen 

ZOD-vrijwilliger 2017/2018 

Openbare jaarvergadering 9 apr. in ‘t Buurthuis 
Buurthuis 

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


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 mei bezoek dodenherdenking 
5 mei ontvangst runningteam Laarbeek 
Laarbeekse vrijwilligers compliment 
Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek   
Prinsenreceptie C.V. de Heikneuters 
Jubilea: IVN en Omroep Kontakt  
Afscheid dir. Leo Donkers Basisschool 
 

 

Jaarverslag bestemd voor de algemene ledenvergadering op 9 april 2018. 
Ook bedoeld als informatiebron voor de niet-ZOD-leden in Mariahout. 
 
 

Het gaat erg goed met onze vereniging. Er zijn momenteel 370   
‘huishoudens’ lid. Bovendien een 5-tal nieuw gevestigden met 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 leefbaar 
en levensloopbestendig te maken en te houden voor de toekomst! 
 Het bestuur bestaat uit 7 personen en heeft in het afgelopen jaar 9 keer 
regulier vergaderd. Verder kwam het maandelijks meerdere keren in kleine 
werkgroepen bijeen. 

ZOD-jaarverslag april 2017 t/m maart 2018 

Overleg met B&W en ambtenaren van de gemeente Laarbeek is veelvuldig 
voorgekomen. Zo werden de volgende thema’s besproken: Vergunning 
roeken, Natuur/Recreatie conditie zandpaden, problematiek Heieindseweg 
twee wandelroutes, toegankelijke Vennenroute Laarbeek, wonen, 
Centrumvisie 2012 (w.o. Oranjeplein, Processiepark, sluipverkeer 
Mariastraat en mogelijke overlast N279), Juni Watermaand, bezoek van 
weth. Briels aan bestuursvergadering ZOD, verkeersveiligheid, informatie-
uitwisseling dorpsfora met B&W, herindeling Bernadettestraat, trimbaan 
contract en controle, buurtidee, kermis, PR via de Mooi Laarbeekkrant, PR 
dorpsraden, multimedia Buurthuis,  inspreken bij commissievergadering 
i.v.m. herinrichting Oranjeplein, plaatsingsmogelijkheden elektrische 
oplaadpalen, Wooniezie, bouwplannen D’n Hoge Suute en de Totempaal.   

 
 

Voor zaken aangaande kermis, verkeer(sveiligheid), totempaal, vervoer, 
wonen, Oranjecomité 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 
varianten van de N279, ver. Kleine Kernen, SBB, wijkagent, natuur-
organisaties, woCom, Cedrus Vastgoed, Stg. Erfgoed Glorieux, basisschool, 
OLTM, bewonersraad over Wooniezie, huurdersoverleg Buurthuis, 
gesprekken met directie ViERBINDEN, overleg met parochiebestuur en 
parkwerkers, Rabobank Peel-Noord, overleg met ondernemers / vereni-
gingen / bewoners Oranjeplein, info-avond Rabobank, biblioth. De Lage 
Beemden, buurtverenigingen-overleg, parochie. Voor de raadsvisitatie met 
VV Mariahout, Flamingo’s, Bosduvels, Judoclub, KBO, oMase, Gilde, 
Harmonie, Toneelvereniging, Yammas, ’t Bruukske, D’n Hoge Suute, MTC 
Mariahout, OLTM en de Heikneuters. 

Dorps-Ondersteunings-Team 

Overleg en informatie-uitwisseling door bestuur 

 
DOT: v.l.n.r.: dorpsonderst. Manita 
Herregraven, Annemiek Verbakel,  
Ad Leenders, Ger Aarts, Frans Ha-
braken, Maria Gottenbos, Martien 
van den Heuvel en maatschappelijk 
werker Desi Kardinaal. Niet op de 
foto: Rianne Brugmans, Jacques 
Lukassen, WMO-cons. H. Hendriks.  
 

Het DOT vergadert 8 keer per jaar. 
Vereniging Zorg om het Dorp 
omschrijft deze werkgroep als:  
Een groep deskundige vrijwilligers 
die het professionele team Zorg en 
Welzijn ondersteunt en daarmee 
dus ontlast. Deze vrijwilligers zijn 
de ogen en oren van onze 
gemeenschap en bieden waar 
mogelijk is, hulp aan de medemens. 
Zij zijn naast werkzaam in het  
dorpsservicecentrum ook actief bij 
de mensen thuis. Twee leden van 
het DOT zijn - namens ZOD - lid van 
de gem. Adviesraad Sociaal Domein 
en hun vragen en bevindingen zijn 
een vast agendapunt op de ZOD- 
vergaderingen.  

Omdat het DOT deel uit maakt van 
de Zorg om het Dorp worden de 
verslagen ook aan het ZOD-bestuur 
gestuurd met daarbij de dorps-
ondersteuner als verbindende 
factor. Zo blijven de lijntjes kort! 
Persoonlijke vragen en kwesties 
worden uiteraard met de nodige 
zorg, respect en terughoudendheid 
behandeld. Bescherming van ieders 
privacy staat bij DOT hoog in het 
vaandel.     

 

Speerpunten van het DOT van 
vandaag en voor morgen zijn:  
 
 
 
 
 

1 Ondersteuning integratie status-  
houders  
2 Netwerkversterking bij mensen 
die zich alleen of eenzaam voelen 
3 Leefbaarheid onder de aandacht 
van jongeren in ons dorp brengen  
4 Daadwerkelijke ondersteuning 
van inwoners met financiële 
problemen.  

 

 

Recepties en activiteitenbezoek bestuur ZOD 
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Op 19 februari 2018 hebben de 
direct betrokken bewoners een 
eerste reactie op het plan 
kunnen geven en hun voorkeur 
kunnen uitspreken voor de 
nieuwe bomen. Deze informatie 
wordt inmiddels verwerkt door 
de gemeente Laarbeek. 

 

*Herindeling Bernadettestraat 
Henri Vogels - Bernadettebuurt/ZOD 
Mari vdr Rijt - Verkeersveiligheid/ZOD 
Henk Hulsen - Stg. Groene hart/ZOD 
*Openbaar vervoer / Buurtbus 
Harry de Groof en Trudy van Kempen 
Behartigen belangen voor het O.V.  in 
Mariahout. Het bestuur van de 
stichting is nog op zoek naar chauf-
feurs uit Mariahout.  
*Met de buurtbus naar … 
Coördinatie: Ria Lindeman  
Doortje van de Burgt-Brouwers heeft 
de werkgroep verlaten. Bedankt voor 
je jarenlange inzet voor Mariahout. 
*Verkeersveiligheid  
Mari van der Rijt 0499-422849,    
voorz. namens buurtverenigingen 
Jouk Lukassen namens ZOD 
Mari vervult deze taak al 30 jaar en 
dat is een felicitatie waard. Je bent 
een goede schakel tussen gemeente 
en inwoners. Het wordt gewaardeerd  
verkeersveiligheidmariahout@hotmail.com 
*Engelse les Henk en Marieke Hulsen   

 

 

*PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits  
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: Multimedia Buurthuis:  
Jan Jansen en Anton van Strien 
*PR: Website:  
Ria Lindeman, Anton van Strien  
Met info over de projecten van de 
werkgroepen en/of bestuur en foto’s 
en krantenknipsels over Zorg om het 
Dorp. Lees ook alle Nieuwsbrieven! 
*Asbestsanering: coörd. Henk Hulsen 

40 ZOD-werkgroepen Nieuwe initiatieven binnen Zorg om het Dorp 

Regelmatig komen er bij ZOD vragen en ideeën binnen voor nieuwe 
initiatieven in Mariahout. Het bestuur bekijkt samen met betrokken 
initiatiefnemers of het idee een kans van slagen heeft en bijdraagt aan 
de verhoogde leefbaarheid in het dorp. Vervolgens helpt het om een 
werkgroep mee op te starten, welke het initiatief uitwerkt en bekijkt of 
het ook door meer mensen gedragen wordt. Daarna zet het stappen 
naar officiële instanties en vraagt subsidies aan. Nieuwe initiatieven in 
2017/2018 zijn: 

Herinrichting Bernadettestraat 
De door de gemeente Laarbeek aangekondigde aanpassing van de 
Bernadettestraat liet in 2017 nog even op zich wachten. Desalniettemin 
heeft het bestuur van Zorg om het Dorp verschillende partijen uitgenodigd 
om samen alvast over de wensen / ideeën voor mogelijke aanpassingen te 
gaan brainstormen. Dit omdat er al veel werd gepraat over het parkeren 
in groenstroken langs de weg en over de  steentjes op de parkeerplaats bij 
het Buurthuis. De overlast van de bomen, het aanpassen van het groen en 
het thema veiligheid. Uitgenodigd waren het bestuur van de 
Bernadettebuurt, ViERBINDEN, initiatiefnemer brainstormgroep tijdens 
jaarvergadering 2017, Yammas, voorzitter Verkeersveiligheid, ZOD, 
werkgroep Processiepark en de dorpsondersteuners. Niet veel later 
ontving ver. Zorg om het Dorp een uitnodiging van de heer Roy de Haan 
van de gemeente Laarbeek met de vraag een gezamenlijke avond te 
organiseren. Op 27 november 2017 heeft deze gecombineerde avond 
plaats gevonden.  Al snel bleek dat de gemeente Laarbeek de herinrichting 
bottom-up wil gaan aanpakken, hetgeen gewaardeerd wordt. Namens de 
Bernadettebuurt is Henri Vogels de algehele coördinator geworden; hij 
heeft een werkgroep geformeerd die aan de slag is gegaan. De 
herinrichting zal plaats vinden tussen de driesprong ‘Knapersven-
Bernadettestraat’ en de driesprong ‘Meerven-Bernadettestraat’ en het 
Meerven tussen Talingstraat en Mariastraat. Ook wordt er gesproken over 
het aanpassen van de parkeerplaatsen tot aan ‘de Pelgrim’ als mede de 
parkeerplaats bij het Buurthuis. 

  

Mede dankzij gulle sponsoring door  

Rabobank Peel-Noord, ViERBINDEN, ZOD 

alsmede de inzet van ViERBINDEN en CV 

de Heikneuters zijn de multimedia in het 

Buurthuis sterk geoptimaliseerd. Er 

kunnen nu mooie filmopnames gemaakt 

worden van  activiteiten in de  grote zaal  

 
Multimedia in het Buurthuis 

en gelijktijdig worden uitgezonden in de foyer en vergaderruimtes. Ook is 
er ‘n groot vast projectiescherm opgehangen en ‘n beamer geplaatst. Dit 
alles mede dankzij de coördinatoren A. van Strien en Jan Jansen. 
gecoördineerd hebben. 



De gemeente heeft in de planning om achter het Torreven ook het 
Vossenbergven in ere te herstellen. Sinds 2015 ligt dit laag gelegen 
gebied startklaar om te worden uitgegraven. Voor ZOD was dit een goede 
aanleiding om een aanvraag in te dienen met als doel de kwaliteit van de 
wandelpaden rondom het Torreven te laten updaten en het nieuwe 
wandelpad rond het Vossenbergven (zie Torrevenroute) zo aan te laten 
leggen dat beide paden te bewandelen en ‘berijden’ zijn door personen 
met kinderwagens, rollators en rolstoelen. ZOD streeft daarom naar 
bredere onverharde paden waar niet al te veel plassen op blijven staan 
en de ondergrond toch stevig blijft. Er is afgesproken dat ZOD bij de 
plannen wordt betrokken.  

 Tijdens de kennismakingsdag met 
burg. F. van der Meijden liet het 
bestuur van ZOD zien hoe mooi 
het Torreven is. Maar ook … de 
beperkte toegankelijkheid door de 
smalle en soms te steile paadjes 
evenals de slechte bereikbaarheid 
voor de fietsers via de zandpaden. 
Er is dus werk aan de winkel! 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

ZOD-werkgroepen 
 
 

*Totempaal 
Wim van Eijndhoven (onderhoud) 
Zie verder artikel hiernaast.   

 

 
 

*Koningsdag 
Debby Roeters, Mariëlle vd Ven, 
Kim van der Linden,  Marsha 
Bekkers  
 
 

Martin van den Heuvel en Heiko 
van Berlo hebben in mei afscheid 
genomen. Bedankt voor de inzet.  
In 2017 was het thema: ‘Alles mag 
op Koningsdag’.  
In 2018 vindt het evenement 
plaats in en rond het Buurthuis. 
Het accent ligt op creatieve en 
sportieve activiteiten met mede-
werking van Creatief met aArts en 
Laarbeek Actief. Naast jeu de 
boules zal er ook een activiteit 
voor de Zonnebloem-gasten zijn. 
 

*Oranjecomité  
Ger Aarts i.s.m. com. Koningsdag 
Antoon Daniels heeft afscheid 
genomen. Bedankt voor je inzet.  

 

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

 

 
 
 

*Natuur en Recreatie  
André van Hoof, Gerard Bunthof,  
Jos van Vijfeijken, Erik Barten, 
John Heesakkers, Peter Bekkers, 
Ria Lindeman 
 

In 2017 zijn regelmatig Ommetje 
Oost en de Janmiekesroute her-
steld, na vandalisme. Dank aan 
onze werkploeg.  

 

 

Onthulling Totempaal  
De in 2017 opgerichte werkgroep ‘Vervanging totempaal’ is al weer, begin 
2018, opgeheven. In een razend tempo heeft onze ‘hout-kunstenaar’ Wim 
van Eijndhoven een prachtige kopie van de oude versie gemaakt. Op 16 
juli heeft de onthulling ervan plaats gevonden op het Maplehof. Het was 
een druk bezocht festijn, waarbij de werkgroep de herinneringen aan de 
naar Canada geëmigreerde dorpsbewoners levendig maakte. De 
totempaal was en is hier nu weer het symbool van.  
Zorg om het Dorp wil de werkgroepleden Jacques en Henriette Lukassen, 
Anton Daniels, Martin van den Heuvel, Maria Eeuwes, Ria Lindeman en 
natuurlijk Wim en Gerra van Eijndhoven hartelijk danken.  
Wim van Eijndhoven gaat door als vrijwilliger voor het onderhoud van de 
totempaal. Dank ook aan de gemeente Laarbeek en mede sponsoren 
‘Emigranten Canada’ (schenking informatiebord) en de Rabobank Peel-
Noord. De prachtige bijeenkomst werd mede kleur gegeven door weth. 
Briels, Canada reüniecomité, ZOD, horeca, het Sint Servatius Gilde, de 
Grottendorfer Blaaskapel, alle opbouwers / opruimers en niet in de 
laatste plaats de vele bezoekers. Het was een bijzondere samenkomst! 

 

 

Vennen Mariahout – Toegankelijk voor iedereen 

iedreikbaar 

 

 

De totempaal is weer terug op de vertrouwde plek 
WEECH KI WAN DI WIN - VRIENDSCHAP 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

*ZOD-stuurgroep CCM  
Collectieve Collecteweek Mariah. 
v.l.n.r. Harry de Groof, Anny 
Vorstenbosch, Betsy Bouwdewijns, 
Gerda Sanders, Tonnie Lukassen  

 

*Buurtverenigingenoverleg 
A. van Strien en Miriam Berkvens 
 

Twee keer per jaar worden  samen 
thema’s besproken. Deze thema’s 
waren: herindeling Bernadette-
buurt,  de kermis, Sint-Nicolaas, 
woningbouw, buurt-WhatsApp, 
verkeersveiligheid, opgeven Rabo 
clubkas campagne, Buurtidee, 
welkomstpakket, snelheidsmeter, 
asbestsanering, map activerend 
huisbezoek en het programma 
‘Mariahout-85’.  
 In het weekend van zaterdag 2 en 
zondag 3 juni 2018 vieren we dat 
Mariahout al weer 85 jaar bestaat. 
 

Zaterdag:  
-jeugd zeskamp v. gr. 8 t/m 15 jaar 
-buurtvereniging zeskamp vanaf 16 
jaar (inschrijven kan tot 9 april) 
-quiz-avond bij rest. ‘De Pelgrim’  

 

Zondag: 
-viering, heropening Processiepark 
-fietsspektakel op het Oranjeplein 
-Mariahoutse braderie midden-stand 
en kindervlooienmarkt, 
tentoonstellingen w.o. (oude) auto’s 
en tractoren, in het OTLM 
doorlopende voorstellingen  
Zie verder: website ‘mariahout85’ 

 

*Trimbaan 
Ton en Leida Leenders, 
Henrie Bouwmans, Leo Biemans, 
Roland v. Hoof, Henk Schepers, Hans 
Roestenburg, Gerard en Jo van 
Eijndhoven 
 
 
 

Brief van de ZOD-Stuurgroep Collectieve Collecte Mariahout 
 

De voorbereidingen voor de collecte 2018 zijn in volle gang. U hebt 

waarschijnlijk al de artikelen in de Mooi Laarbeekkrant gelezen. Dit 

jaar hebben we, samen met de andere kernen van Laarbeek, 

spandoeken ontworpen. Zo willen we zoveel mogelijk bekendheid 

geven aan de komende collecte. Dit alles om een zo goed mogelijk 

resultaat te halen voor de mensen, waarvoor de verschillende 

fondsen werken.  

De gang van zaken kent u al van vorig jaar. In de week voor Pasen 

zullen de collectanten langs de deur gaan om u de envelop aan te 

bieden. Hierin zit de brief met aan de ene kant de uitleg en aan de 

andere kant de logo’s van de deelnemende Goede doelen-fondsen.                                                              

In de week na Pasen wordt de envelop weer opgehaald. Het is voor de 

collectant erg fijn als deze dan klaar ligt.  

Er is één verschil met vorig jaar. Dit jaar bieden we de mogelijkheid 

om gebruik te maken van een eenmalige machtiging. Als u daarvoor 

kiest, kunt u die zelf aan de collectant vragen als deze de envelop 

komt brengen. Ook dan vult u in welk bedrag u aan elk van de 

fondsen wilt geven. De brief gaat met de eenmalige machtiging in de 

enveloppe.     

De opbrengst van de collecte wordt bekend gemaakt in de Mooi 

Laarbeekkrant en op de site van Zorg om ons Dorp. De fondsen zijn u 

erkentelijk voor uw steun. 

 

 

Op 21 april 2017 was de ‘teldag’ van de 
eerste CCM in Mariahout. De vrijwilligers 
werden hierin ondersteund door 
vrijwilligers van Rabobank Peel-Noord. ZOD 
is trots op ZOD-stuurgroep CCM die heel 
veel vrije tijd heeft gestoken in de 
voorbereidingen van deze collectieweek in 
Mariahout. Dankzij de goede samen-
werking met de coördinatoren van de 
Goede doelen en de andere kernen is het 
een Laarbeek-breed evenement geworden.  

Collectieve  Collecteweek Mariahout CCM 

Tijdens NLdoet heeft de 
werkgroep met een paar 
extra vrijwilligers groot 
onderhoud gepleegd. De 
schade aan  de kabelbaan 
is  gerepareerd (na storm), 
de houten balk van het 
bandentoestel vervangen 
door een ijzeren haarbalk,  

 

 

Werkgr. Trimbaan extra actief tijdens NLdoet 

nieuwe ijzeren slagboom geplaatst, bordjes nagelopen en gerepareerd, 
houtsnippers aangevuld onder alle toestellen, paden schoongemaakt, 
slingertoestel verwijderd in verband met beginnend houtrot. Maandelijks 
controleren en onderhouden Leo, Henk en Jo de baan. Het bestuur van 
ZOD en werkgroepleden gaan eind maart in gesprek met de gemeente 
over de onderwerpen: Contract, veiligheid, schade, keuring, financiering. 

Let op: gebruik van de trimtoestellen geschiedt op eigen risico! 

 

ZOD-werkgroepen 
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*Centrumvisie:  Harold de Louw, 
Anton van Strien, Henk Hulsen, 
Jouk Lukassen en Ria Lindeman 
 

*Centrumvisie: Processiepark 2018 
Henk Hulsen, Harold de Louw en  
Wim Meulendijks (v.l.n.r. op foto) 
 

 
 

*Processiepark groen-deskundigen 
Bart van Sleeuwen (rechts op foto) en 
Lars Eeuwes. Ver. Zorg om het Dorp 
wil graag stichting Groene hart van 
Mariahout, met natuurlijk de park-
vrijwilligers, heel veel succes wensen 
met de aanleg en het beheer/onder-
houd van het nieuwe Processiepark.  
 

*Opstellen + aanvraag subsidie Park 
Harold de Louw, Henk Hulsen, Henk 
van Eijndhoven en Ria Lindeman  
 

*Centrumvisie: ‘Oranjestraatje’ 
Contactpersoon: Ria Lindeman    
 

*Centrumvisie: Verkeer 
Anton van Strien, Harry de Groof,  
Jouk Lukassen en Henk Hulsen 
N279 / A50 / sluipverkeer Mariastraat 
 

*Roekenploeg , Jan Jansen, Albert 
Biemans, Frans van den Berg André 
Boudewijns, , Frans Daniels, Mari vd 
Rijt, Gerrie vd Broek, Ad de Beer, Leo 
vdn Heuvel (Liesh.) Antoon Daniels 
heeft de groep verlaten.  
Antoon bedankt voor je inzet 
 

*Rabo Clubkas Campagne  
Contactpersoon: Anton van Strien 
Na het opheffen van het Rabofonds  
wil Zorg om het Dorp Joan Aarts en 
Lieke van Heeswijk bedanken voor 
hun onpartijdige advisering aan het  
bestuur van ZOD.   

Verenigingen vergeet niet om je 
vóór 1 april aan te melden voor de 
Rabo-Clubkas-Campagne! 
 

*Raadsvisitatie: Organisatie: 
Ria Lindeman en Henk Hulsen  
Co-presentatie: Ger Aarts (DOT) 
Anton van Strien (ZOD en subsidies) 
Miriam Berkvens (Kermis)  

 

 

 ‘Centrumvisie’ krijgt een gezicht in 2018 ZOD-werkgroepen 

Centrumvisie:  Oranjeplein  

Dankzij het dorpsontwikkelingsprogramma (= IDOP 2008-2011) van de 
provincie Noord-Brabant werden er voor diverse leefbaarheidsprojecten 
in de kern Mariahout gelden beschikbaar gesteld, met als voorwaarde 
dat de gemeente eenzelfde bedrag hieraan zou besteden.   

 

Eén van deze projecten was de bouw van het nieuwe Buurthuis. Ook 
Zorg om het Dorp kreeg kansen dankzij de IDOP en er werd o.a. een visie 
op het centrum van Mariahout opgesteld, te weten ‘Mariahout een klein 
dorp met een groot hart’. Dit is gedaan door de heren Stagenga 
(Werkplaats voor stedenbouw) en van Kerkhoff (Maatwerk voor 
Ruimtelijke Ontwikkeling), beiden uit Tilburg. Het is in 2012 aangeboden.  

 

In deze visie over het centrum is het volgende streefbeeld geformuleerd: 
 

‘Het groengebied is omgevormd tot een openbaar toegankelijk park met 
diverse informele entrees en aan het Oranjeplein een prominente 
toegang. Het Oranjeplein fungeert (nog steeds) als ontmoetingsruimte 
voor jong en oud en is heringericht. De Mariastraat, waaraan de meeste 
commerciële en publieke functies geconcentreerd zijn, draagt als een 
scharnier het centrumgebied met een stevige koppeling tussen plein en 
park’. 
 

Zorg om het Dorp is, ter realisatie van deze visie, aan de slag gegaan 
door 2 werkgroepen op te starten nl. de werkgroepen ‘Processiepark’ en 
‘Oranjestraatje’. Dit alles onder leiding van dorpsondersteuner Manita 
Herregraven. Door veel met elkaar te brainstormen en met gemeente en 
parochie overleg te plegen volgens de bottom-up methode, konden in 
2017 de inspraakrondes worden georganiseerd. Vervolgens wordt 2018 
het jaar van de realisatie van het nieuwe dorpspark (met behoud van 
religieuze functies) en het aangepaste groene Oranjeplein.  

December 2017: Inzage concept schetsontwerp ‘Oranjeplein’ 

Onder leiding van de heer Joan 
van Wetten (gemeente Laarbeek) 
en deskundigen van M.T.D.-
Landschapsarchitecten werd op 
21 december 2017 het concept 
schetsontwerp van ‘t Oranjeplein 
gepresenteerd. Tips en reacties 
van de vele aanwezigen in de zaal, 
zijn vervolgens opgeschreven om 
verder uitgewerkt te worden.  

 

Commissievergadering 
 

MTD en de gem. Laarbeek zijn druk doende met het verwerken van de 
aangeleverde opmerkingen en het voeren van de laatste gesprekken. Men 
verwacht ná de zomer te kunnen starten met de werkzaamheden.  
Zorg om het Dorp wil werkgroep ‘Oranjestraatje’ bestaande uit Gerda en 
Lambert Sanders, Art van Heeswijk, Wilma Adams (fysiotherapie), Ton 
Prüst en Ria Lindeman bedanken voor het geven van de eerste aanzet, 
eind 2015. Deze werkgroep is nu opgeheven. Ria Lindeman zal, waar 
wenselijk is, de contacten met de ondernemers blijven onderhouden.  

Op 10 januari 2018 heeft secr. Henk 
Hulsen (links op foto) ingesproken bij 
de commissievergadering van de 
gemeente Laarbeek, om te pleiten 
voor toekennen van gelden ter 
realisatie van het nieuwe Oranje-
plein. De raadsleden reageerden 
positief en complimenteerden ZOD 
en de heer Joan van Wetten voor de 
gezamenlijke aanpak.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Brainstormgroepen (BSG) ’Zorg in 
Mariahout’ 2016/2017/2018 
Coördinatoren: 
M. Herregraven en Ria Lindeman.  
De brainstormgroepen Mantelzorg, 
Communicatie en Wonen  gaan in 
2018 op in BSG Leefbaarheid. Naast 
een 15-tal ZOD-vrijwilligers hebben 
ook jongeren zich bereid verklaard 
mee te denken. Deze waren al 
actief bij inspraakronde Oranplein / 
speeltuin. 
Natascha Vermeulen, Stan de Groot 
en Marleen de Groot 
Welke jongere wil 1 of 2 x per jaar 
meedenken over de toekomst?   

*Bibliotheekmedewerkers  
Anoeska Bardoel en Ger Aarts  
*Eetpunt Buurthuis - gastvrouwen 
Tonnie Beniers, Gerda Sanders, Jo v. 
Uden, Marietje van der Linden, 
Truus Kuijten en Maria Gilsing  o.l.v.  
Marie-Louise Wijnen ViERBINDEN 
*Wonen 
Henk Hulsen, Jouk Lukassen 
Wout Vermeulen, Ria Lindeman 
Joan Aarts, Wim van den Heuvel 
en Tiny van Leuken 
*Gem. Adviesraad Sociaal Domein 
Frans Habraken, Jacques Lukassen 
*Computer / cursussen 
Ger Aarts, Ria Lindeman,  
Harry de Groof en Riny van Asten 

 
*Speeltuin Oranjepl. Frans Daniels 
 

*Welkomstpakket  
Anoeska Bardoel 
 

*'Lief en Leed', voor ZOD- 
vrijwilligers: Rina van Hoof, Mariet 
Vermeulen en Maria Gottenbos  
 

*Sinterklaascomité:  
Miriam Berkvens, Gerda Sanders, 
Mandy Heesakkers, Christel Ver-
eijken. Hein Gilsing en Henk van 
Eijndhoven (+ toneelvereniging) 
Haike Aarts bedankt voor je inzet al 
die jaren als presentator.  

 

ZOD-werkgroepen 

De werkgroep ‘Processiepark 2018’ is in het voorjaar van 2017 
omgevormd tot  de Stichting Groene hart van Mariahout i.o. Deze 
stichting heeft tot doel om het processiepark tot een toegankelijk, 
eigentijds park te maken met behoud van het cultureel-religieuze 
karakter en dit in het vervolg te onderhouden en beheren.  Ook wil zij het 
groene hart van het dorp versterken,  de leefbaarheid bevorderen en de 
beide dorpshelften verbinden. Om de samenwerking en het gezamenlijke 
doel en belang te bevestigen hebben in de stichting vertegenwoordigers 
vanuit de parochie, vereniging Zorg om het Dorp en de ‘parkwerkers’ plus 
een groendeskundige zitting. Er werd een heel uitgebreid en veelzijdig 
subsidieboekwerk opgesteld. Aan de hand van dit boekwerk werd in de 
afgelopen periode met veel succes subsidie aangevraagd bij diverse 
instanties. Naast een heel  forse bijdrage van de gemeente werden 
subsidies ontvangen van Rabobank Peel Noord, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, VSB-fonds en Oranjefonds. Ook werd meegedaan aan 
NLdoet. Hierdoor werd het mogelijk om het plan daadwerkelijk te gaan 
uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting ‘Groene hart van Mariahout’ opgericht 

 
Op 21 december werd tijdens een inloopavond het plan aan alle 
belangstellenden gepresenteerd. Verder werd in de afgelopen tijd in 
enkele artikelen in de Mooi Laarbeekkrant aandacht besteed aan de 
voortgang van de geplande werkzaamheden. Dit plan gaat uit van 
oorspronkelijke planten, passend bij de cottage stijl. Op 5 maart werd 
gestart met het rooien van een flink aantal bomen. Dat is gebeurd met 
het oog op de toekomst van het park. Daarbij werd ook  gekeken naar 
veiligheid bij de bomen die blijven staan en waar nodig werd er 
gesnoeid. Enkele bomen werden verplant en jonge bomen krijgen nu de 
kans om mooi uit te groeien. Om de beuken extra bescherming te bieden 
werd hun stam ingepakt met jute. Nog dit voorjaar komen er 
groepen met bloeiende struiken. Een tiental stammen werd niet 
afgevoerd , omdat  daar natuurspeeltoestellen van worden gemaakt. In 
deze weken worden de bestaande paden in het park hersteld en geschikt 
gemaakt voor rolstoelgebruikers. De paden krijgen ook een 
ledverlichting. De rij ezelsruggen, die er nu al is ter hoogte van de kerk 
en de pastorie, wordt helemaal doorgetrokken tot de poort van het 
Openluchttheater. Hierdoor krijgt het groene hart langs de Mariastraat 
een eenduidige uitstraling.      

De bestaande poort en het hekwerk langs de Mariastraat worden  
vervangen door een nieuwe poort en nieuw hekwerk, dat past bij het 
naastgelegen Openluchttheater. Bij de ingang van het openluchttheater 
komt een aangepaste toegang, zodat het processiepark gemakkelijk te 
bereiken is vanuit het Oranjeplein. Een flink deel van de 
werkzaamheden, die in dit voorjaar zijn gepland, worden geheel op 
vrijwillige basis uitgevoerd door de ‘parkwerkers’.  De officiële opening 
van het vernieuwde processiepark vindt plaats op zondag 3 juni tijdens 
‘Mariahout 85’. Mariahout krijgt dan een dorpspark, waarin jong en oud 
heel ontspannen kan wandelen, rustig zitten op een bank en genieten 
van het moois wat de natuur midden in het hart van Mariahout te 
bieden heeft.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ledenvergadering in 2010, hebben leden van ZOD besloten 
dat de inkomsten uit contributie voor een deel besteed gaan worden 
aan eigen initiatieven in het dorp Mariahout. Dat deze keuze mogelijk 
was komt door het feit dat het bestuur van ZOD vanaf dat moment de 
functie van ‘dorpsraad Mariahout’ kreeg toebedeeld en daarvoor extra 
inkomsten van de gemeente Laarbeek ontving. De leden vonden het 
zinvol om toch contributie te blijven betalen om zo de wederzijdse 
betrokkenheid binnen vereniging Zorg om het Dorp te waarborgen. 
Jaarlijks geven de leden goedkeuring aan de besteding van de leden-
actiebonnen. De bonnen zijn af te halen ná de ledenvergadering en op 
woensdagochtend en donderdagmiddag in het DSC in Buurthuis. Tevens 
tijdens de kermis (zaterdag) en het alleengaanden-diner. 

Leden-actiebonnen van vereniging ZOD 

ZOD-ledenactiebonnen voor de kermis 

Om de traditie van de kermis in 
ere te houden en er jaarlijks een 
gezellig dorps- en familiefeest van 
te maken heeft ZOD een 
werkgroep opgericht die dit 
evenement aantrekkelijker en 
levendiger maakt. Samen  met de 
exploitanten en de gemeente 
Laarbeek (Agnes Franssen) zijn er 
bijna dagelijks leuke activiteiten 
georganiseerd voor de jeugd.  

Op zaterdagmiddag tijdens de opening en ’s avonds tijdens het optreden 
van de harmonie worden de ZOD-ledenactiebonnen aangeboden bij het 
kraampje van de werkgroep. Leden kunnen voor € 7,50 besteden aan 
attracties en oliebollen. Verder vindt er een darttoernooi plaats in de 
Oranjebar en een gezellig jeu de boules-evenement.  

Werkgroep ‘Koken voor …’ heeft in 
2017 een heerlijk dinertje verzorgd 
voor de alleengaanden.  Met de 
Zorg om het dorp-ledenactiebon 
kostte dit maar € 7,50 inclusief 
twee consumpties.  In 2018 gaat 
deze werkgroep zelfs 2x koken. 
Complimenten voor ieders inzet.  

 

Ledenactiebonnen voor ‘alleengaanden’-diner 

De werkgroep ‘Alleengaanden’ 
organiseert in de weekenden 
regelmatig activiteiten. Onlangs 
speelde men nog jeu-de-boules. 
Op zaterdag 7 april is er om 14.00 
uur een luxe paasbrunch. Kosten 
€ 10,00 

Werkgroep ‘Koken voor ...’ heeft  2 data geprikt om te koken voor de 
alleengaanden en wel op zaterdag 26 mei en zondag 18 november.  

 

Wilt u zich ook aansluiten bij onze groep alleengaanden geef u dan op: 
 

Lies Berkvens  0499 421351  emberkvens@onsbrabantnet.nl  

Gerda van den Heuvel 06 14437369 gerdinia@hotmail.com  

Marietje van der Linden 0499 421654 m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl 

 

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

 
*Kermis 
Miriam Berkvens, Jan Egelmeers, 
Harrie vd Rijt en Henri Vogels 
De botsautootjes komen in 2018 
toch weer terug. Even liet het zich 
aanzien dat deze in 2018 zouden 
verdwijnen. 
 
 

*Alleengaanden  
Gerda van den Heuvel, Lies 
Berkvens, Marietje van der Linden 
 

 *Koken voor ... 
Toos van Lieshout, , Truus Kuijten, 
Marieke Hulsen, Gerda Sanders, Jo 
Leenders en Maria Eeuwes     

 

 
 

 

Ver. Zorg om het Dorp staat altijd 
open voor nieuwe ideeën en hoopt 
tijdens de a.s. jaarvergadering  
inspirerende initiatieven te horen.  
 

*Via vrouwenvereniging oMase is de 
vraag binnen gekomen om te 
stimuleren dat er een fietspad komt 
langs de drukke Sonseweg.  
Hier gaat ZOD mee aan de slag en 
inmiddels is bekend dat met het 
tekenen van het ‘bereikbaarheids-
akkoord’ er inmiddels afspraken 
over zijn gemaakt. ZOD vraagt de 
gemeente dit hoog op de agenda te 
zetten (binnen het MRE-overleg). 

 

*Ook wil ZOD stimuleren dat er 
meer toeristische wandel/fiets- 
paden komen. Om eigen natuur 
beter bereikbaar te maken (Tor-
reven) en ook om binnendoor naar 
buurgemeente Son en Bruegel te 
fietsen. ZOD gaat graag in gesprek 
met gemeente Laarbeek. 

 

Ideeën uit bevolking 

ZOD-werkgroepen 
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