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Terwijl we april achter ons gelaten hebben en de maand mei zijn ingegaan kunnen we constateren dat de 
afgelopen dagen er nadrukkelijk anders uit hebben gezien dan normaliter. Geen feestelijkheden met 
Koningsdag en geen massale herdenkingen buiten. Elkaar nauwelijks ontmoeten en dus minder kans om 
mooie herinneringen op te halen en nieuwtjes uit te wisselen. Geen terrasje bezoeken of naar de kapper! 
Toch moeten we het er nog even mee doen. De telefoon, tv, het internet en de krant zijn nu de bron van 
informatie. Zo ook deze ZOD-nieuwsflits van mei. Graag wil het bestuur van Zorg om het Dorp u daarom 
informeren over zaken die Mariahout aangaan.     

Allereerst feliciteert ‘t bestuur onze dorpsgenoten v.l.n.r. Henk Hulsen, John Brugmans en Frans Biemans 
met de koninklijke onderscheiding die is toegekend maar die ze op een later tijdstip nog zullen ontvangen. 
Wij zijn als dorpsgenoten trots op hen omdat ze zoveel, vrijwillig, voor de gemeenschap van Mariahout en 
Laarbeek betekend hebben. Het Oranjecomité heeft haar dorpsgenoten met een bezoek vereerd.  
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Van de voorzitter  

 

  
John was en is, als voorzitter, 
jarenlang van grote betekenis 
voor de carnavalsvereniging 
De Heikneuters in Mariahout. 

Frans was en is zowel 
maatschappelijk, als 
ook politiek, bestuurlijk 
actief in Laarbeek e.o. 

Henk Hulsen is momenteel de 
secretaris van ver.  Zorg om 
het Dorp Mariahout. Een zeer 
drukke vrijwillige ‘baan’ om-
dat onze grote vereniging 
ruim 40 werkgroepen en 
contactpersonen telt die zich 
inzetten voor de Mariahoutse 
gemeenschap.  Henk is o.a. 
de spil tussen de gemeente 
en onze vereniging. Ook is hij 
actief voor Stichting het 
Groene Hart Mariahout en de 
parochie. In Lieshout zet hij 
zich al jarenlang in voor 
voetbalvereniging ELI. 

 
Hoewel  het ‘Buurthuis’ al weer geruime tijd gesloten is vindt 
er, achter de schermen, veel activiteit plaats. In het Buurthuis 
wordt er, door Marcel,  gewerkt aan een modernere uit-
straling. Organisatorisch bereidt de nieuwe ‘Stichting  Dorps-
huizen Laarbeek’ zich voor. Zie www.dorpshuizenlaarbeek.nl 

Tevens worden het straatwerk en de parkeer-
plaatsen vernieuwd en uitgebreid tijdens de 
Herinrichting Bernadettestraat. Hopelijk is tijdens 
de herstart van het basisonderwijs de achter-
ingang van de school weer goed toegankelijk. 

 

 

In het rond het Buurthuis 
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In de maand mei vindt normaliter de automatische afschrijving plaats van de contributie voor ver. Zorg om het 
Dorp Mariahout. Een dorpsvereniging met meer dan 400 huishoudens als lid. U allen steunt onze vereniging en 
omgekeerd steunen het bestuur en de meer dan 40 werkgroepen en/of contactpersonen u, in Mariahout.  

In 2010 heeft de ledenvergadering van Zorg om het Dorp besloten om de jaarlijkse contributie van € 10,00 per jaar 
te handhaven en daarvan een bedrag van € 7,50 te reserveren voor ZOD-ledenactiebonnen waarmee initiatieven 
en activiteiten in Mariahout ondersteund kunnen worden. Dit jaar zijn er, vanwege de regelgeving rondom het 
Coronavirus, veel activiteiten afgelast. Daarom is de noodzaak afwezig om voor 2020 contributie te innen want de 
ZOD-ledenactiebonnen zijn nauwelijks bruikbaar. Bovendien zijn ook de uitdeelmomenten weggevallen (vanuit het 
Buurthuis, tijdens de ledenvergadering in april, de kermis of het alleengaanden-diner) en kunnen sommige 
gezinnen het bedrag misschien beter zelf gebruiken. Het ZOD-bestuur heeft daarom besloten in 2020 geen 
contributie automatisch te laten afschrijven. Op maandag 6 oktober zullen we, tijdens de ingelaste 
ledenvergadering, deze beslissing met elkaar evalueren en samen gaan praten over de toekomst van ons dorp.  

Er zijn enkele leden die al betaald hebben voor 2020. Hun lidmaatschapscontributie wordt doorgeschoven naar 
2021. Mocht u toch liever het bedrag terug willen ontvangen, stuur dan een e-mailbericht naar onze 
penningmeester Anoeska Bardoel a.bardoel@zorgomhetdorp.nl of bel haar via 06-25471527; het zal dan in 
onderling overleg geregeld worden. 

 
 

Elke kern in Laarbeek kent een dorpsraad. Dorpsraad Mariahout is de enige gekozen dorpsraad van onze gemeente. 
Dit komt door de dubbelfunctie van het bestuur van Zorg om het Dorp. Dorpsraad Mariahout informeert haar 
dorpsgenoten via de website www.zorgomhetdorp.nl, Google ‘Dorpsraad Mariahout’, de MooiLaarbeekkrant en via 
facebook  Mariahout info. Ook wordt er minimaal 1x per jaar, huis-aan-huis, een Nieuwsbrief rondgebracht. In 
2019 waren dat 4 Nieuwsbrieven: Jaaroverzicht 2018, Zusters Specials, Centrumvisie en Bevrijding 75. Deze zijn te 
lezen op de website. Ook wordt er jaarlijks een openbare jaarvergadering gehouden waar iedereen vragen kan 
stellen, ideeën uitwisselen en waar informatieve presentaties gegeven worden. Dorpsraad Mariahout onderhoudt 
nauwe contacten met de overige dorpsraden, de gemeente Laarbeek en met andere instanties. Het bestuur is 
aanspreekbaar en bereikbaar voor elke inwoner in Mariahout. Zie ook onze website en/of kom naar het ZOD 
Service-uurtje op donderdagmiddag in het Dorpsservicecentrum in het Buurthuis (als deze weer geopend is). 

 

 
 

Kent u nog iemand die geen lid is van Zorg om het Dorp? Hij of zij kan zich dit jaar gratis aanmelden. Via ZOD-
Nieuwsflitsen houdt het ZOD-bestuur haar leden regelmatig op de hoogte. In deze Coronatijd zelfs 2x per maand. 
Wij informeren u over het reilen en zeilen in ons dorp en maken verbinding met de gemeente Laarbeek en andere 
maatschappelijke instanties. U mag deze Nieuwsflits doorsturen naar belangstellenden.  

 

In 2020 geen ZOD-contributie en dus geen ZOD-ledenactiebonnen 

Geen Koningsdag … geen Kermis 
Zoals we al hebben zien aankomen is niet alleen Koningsdag 
afgelast maar zal ook de kermis dit jaar geen doorgang vinden in 
juni. Jammer voor iedereen. Het bestuur van Zorg om het Dorp wil 
via deze ZOD-Nieuwsflits alle betrokken werkgroepen bedanken 
voor hun voorbereidingen. Dat zijn voor Koningsdag de werkgroep 
Koningsdag-jeugd (Marsha Bekkers, Mariëlle van de Ven, Kim van 
der Linden en Kim van Loon), werkgroep Centrum (Regine Wijnen, 
Jan Egelmeers, Lieke van Heeswijk en Miriam Berkvens), de 
pannenkoekploeg o.l.v. Toos Corsten en het Oranjecomité (Ger 
Aarts en Katelijn Lukassen). Er zou nauw worden samengewerkt 
met de Oranjebar om een mooi feest op het nieuwe Oranjeplein te 
organiseren, maar helaas. Foto: Koningsdag 2019 

 

 
Wat betreft de kermis kunnen we zeggen dat het zowel voor de kermisexploitanten, de horeca, Agnes Franssen 
(gemeente Laarbeek) en de enthousiaste werkgroepleden Miriam Berkvens, Henri Vogels, Jan Egelmeers en Harry 
van de Rijt een hele teleurstelling is. Graag hadden ze, in goede samenwerking met elkaar, gezinnen/families een 
paar leuke dagen willen bezorgen. 

 

Bestuur van ZOD functioneert ook als dorpsraad Mariahout 

Gratis ZOD-lidmaatschap in 2020 zie www.zorgomhetdorp.nl / Lid worden 
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Onze dorpsondersteuner heeft niet alleen een nieuwe naam, ze werkt net als andere welzijns-
medewerkers ook bij een nieuwe organisatie nl. LEV-groep. En … ze heeft dus een nieuw e-
mailadres. De gegevens van de dorpsondersteuner zijn per 1 mei: Nathalie Ansems-Kortboyer, 
nathalie.ansems@levgroep.nl , tel. 06 48 53 28 93. Als het Buurthuis weer geopend is, is zij  
bereikbaar in Mariahout tijdens het professionele spreekuur van team Zorg en Welzijn, op 
woensdagochtend 10.00-11.30 uur in het Dorpsservicecentrum van het Buurthuis.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De dorpsondersteuner en ZOD-werkgroep DUO-fiets zijn al geruime tijd bezig de organisatie rond de bestelling, 
subsidieaanvraag, de organisatie rond uitleen en de stalling van deze fiets in goede banen te leiden. Harold en 
Dionne Vereijken zijn bereid om in de toekomst voor een plek en de uitleen te gaan zorgen. Hartelijk dank hiervoor 
en welkom als nieuwe vrijwilligers van Zorg om het Dorp. Hopelijk komt er spoedig positief bericht over de 
subsidieaanvraag en kan de  fiets besteld worden. Vrijwilligers Renate de Louw, Ger Aarts en Henk Hulsen bedankt 
voor het voorbereidende werk; de werkgroep zal op de website laten weten als de fiets aanwezig is voor uitleen.  

 
 
 

 
 

Er worden diverse vragen gesteld vanuit de gemeenschap, de pers en betrokken ondernemers over het toekomstig 
wonen in Mariahout. Deze vragen hadden we graag beantwoord tijdens de thema-avond Toekomst van Mariahout 
op 17 maart jl. Helaas hebben we de avond moeten uitstellen naar maand. 6 oktober. (Zet alvast in uw agenda). 
 

Samengevat kunnen we u alvast de volgende informatie doorgeven:  

1 Gemeente Laarbeek wil in 2020 bouwpercelen in de Ahorn te koop aanbieden voor het bouwen van 4 senioren / 
levensloopbestendige woningen. Informatie kunt u bij de gemeente inwinnen via gemeente@laarbeek.nl. 
2 Over de voortgang rondom wooneenheden bij  het klooster Mariënhof kan het bestuur geen nieuws melden. 
3 Cedrus Vastgoed biedt 4 wooneenheden aan (twee-onder-een-kap) op de D’n Hoge Suute. Zorg om het Dorp heeft 
de voorkeur uitgesproken voor levensloopbestendige of senioren koopwoningen. http://www.hogesuute.nl/fase_3. 
4 Er zijn vragen gesteld door het Eindhovens Dagblad over hoe ZOD aankijkt tegen de situatie rond de ‘Wok’. ZOD 
heeft aangegeven dat ‘t niet blij is met de verwaarloosde staat van het pand en de omgeving. Het wil bij deze de 
gem. Laarbeek en de ondernemer oproepen, waar mogelijk is, stappen te ondernemen ter verbetering van deze 
situatie. Tevens vraagt het de ZOD-leden welke ideeën u heeft over de toekomst van dit deel van het perceel en 
gebouw. 
5 In de MooiLaarbeekkrant heeft u kunnen lezen dat de horecavergunning van de Pelgrim is gestopt. Dit wil niet 
zeggen dat de horeca-bestemming van dit gebouw af is. Het bestuur van Zorg om het Dorp is voorstander van een 
toekomst met horeca in het pand van voormalig ‘De Pelgrim’. Historisch gezien was ‘Pelgrimsrust’ al van grote 
betekenis voor ons dorp en dat moet zo blijven als het aan Zorg om het Dorp ligt. Wat is uw mening? 
6 Graag verneemt het bestuur van Zorg om het Dorp als er weer vraag is naar starterswoningen. Het bestuur denkt 
met u mee over de toekomst van de jeugd en de jonge gezinnen in Mariahout.  

 

Vragen en suggesties over wonen in Mariahout 

4 mei – dodenherdenking bij de Engelse graven 

Nieuw e-mailadres dorpsondersteuner Nathalie 

DUO-fiets gepland voor Mariahout 

 

 
 

Na het luiden van de klokken van de Lourdeskerk door 
Jacques Lukassen, speelden 4 trompettisten van de 
Grottendorfer Blaaskapel de Taptoe. Dit werd gevolgd 
door twee minuten stilte ter nagedachtenis aan allen die 
in en kort na oorlogstijd overleden zijn. Aansluitend klonk 
het Wilhelmus, werden door het Oranjecomité bloemen 
gelegd bij de graven en twee mooie herinneringsgedichten 
voorgelezen. Het was een bijeenkomst zonder publiek 
maar desondanks met een indrukwekkende sfeer. Dank 
aan v.l.n.r. Ger Aarts, Mieke Vermeulen, Hans Leenders, 
Louise Gommers, Henk Schepers en Nettie van der Linden.  
Een bijeenkomst die volgend jaar veel belangstelling 
verdient; samen herdenken in Mariahout.  
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De heer Joan Briels wil als wethouder Jeugd, Duurzaamheid, Toerisme & Recreatie en Omgevingswet de 
leden van Zorg om het Dorp graag informeren over stand van zaken aangaande mogelijke plannen voor 
energie(winning) rondom Mariahout en het plan tot subsidieaanvraag. Om alle inwoners te bereiken zal 
deze informatie ook in de MooiLaarbeekkrant gepubliceerd worden. 

 

29 april 2020 
 
Onderzoeksresultaten mogelijkheden warmteopwek Mariahout 

Het kabinet heeft besloten dat heel Nederland van het aardgas af gaat. Het is de bedoeling dat we 
overgaan op een andere manier van koken en verwarmen van onze huizen. Iedere gemeente heeft de 
opdracht gekregen om plannen te maken om dit uit te voeren. De gemeente Laarbeek onderzoekt 
welke mogelijkheden hiervoor zijn. Dat betekent: efficiënt, met zo min mogelijk ‘gedoe’ voor inwoners 
en natuurlijk duurzaam, veilig, betrouwbaar en zo goedkoop mogelijk. 

Onderzoeksresultaten 

Zoals u misschien weet, is er een vooronderzoek gedaan om de mogelijkheden in Mariahout in kaart te 
brengen. Graag hadden wij op 17 maart de resultaten van het onderzoek met u besproken. Door het 
coronavirus heeft Zorg om het Dorp de geplande avond helaas moeten afgelasten. We hadden gehoopt 
u op korte termijn bij te kunnen praten, maar tot nu toe is dit nog niet mogelijk geweest. Daarom 
maken we gebruik van deze nieuwsbrief om u te informeren.  

Warmtenet 

Uit de resultaten van het vooronderzoek blijkt dat er kansen zijn om een warmtenet te realiseren in 
Mariahout. De warmte kan geleverd worden door zonthermie: speciale zonnepanelen die geen stroom 
opwekken, maar water verwarmen. Bij zonthermie staan de panelen buiten het dorp. Een net van 
ondergrondse buizen vervoert de warmte naar uw huis. In het huis hoeven weinig aanpassingen 
gedaan te worden: radiatoren werken gewoon en er hoeft bijvoorbeeld geen vloerverwarming te 
komen. Wel kan het zijn dat huizen extra geïsoleerd moeten worden.  

Naast deze optie, willen we onderzoeken welke andere opties er zijn. Er is dus nog niets besloten. Bij het 
uiteindelijke besluit wordt u als inwoner uiteraard ook betrokken.  

Subsidieaanvraag 

De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor een subsidie van het Rijk. De subsidie maakt het 
mogelijk om samen met alle inwoners en andere betrokkenen, zoals ondernemers, woningstichting 
woCom en de energiebedrijven, een plan te maken om Mariahout aardgasvrij te maken. Met de 
subsidie kan ook een belangrijk deel van de uitvoering van het plan gefinancierd worden. Na de zomer 
horen we of we deze subsidie krijgen. 

In gesprek 

Als we de subsidie krijgen, gaan we met de inwoners van Mariahout en andere betrokkenen in gesprek 
en komen we samen tot het beste plan. Natuurlijk gaan we niets verplichten en heeft u als inwoner 
altijd een keuze. Er is nog niets besloten. Als we de subsidie krijgen, bekijken we samen met u hoe de 
subsidie het best gebruikt kan worden om Mariahout aardgasvrij te maken. Een zorgvuldig proces staat 
hierbij voorop. Dit is ook mogelijk, want we hebben tot 2028 om de plannen te realiseren. We hopen na 
de zomer met goed nieuws bij u terug te kunnen komen om samen aan de slag te gaan!  

 

Brief van de heer Joan Briels, wethouder in Laarbeek 

 



 

 

Waarschijnlijk heeft u het ook op de gemeentepagina in de MooiLaarbeekkrant van 9 april 2020 gelezen. 
‘Voorbereidingsprocedure geslotenverklaring vrachtverkeer deel Mariahout’. Veel meer informatie dan 
‘in de kom, ten westen van Mariastraat’ stond er niet bij. ‘In welke straat in Mariahout?’ was de vraag die 
herhaaldelijk gesteld werd en … ‘waarom?’. Indien men het echt wilde weten dan moest men naar het 
gemeentehuis gaan omdat het plan daar ter inzage ligt tot 22 mei. Dus tot dan kunt u ook nog reageren. 
Misschien is deze vorm van kennisgeving door de gemeente wel volgens de geldende procedure maar 
praktisch is het niet voor de inwoners van Mariahout. Zeker niet tijdens de beperkte openings-
mogelijkheden ten tijde van ‘Corona’. Ook zijn inmiddels de verbodsborden al geplaatst, terwijl de tijd om 
te reageren nog niet voorbij is. Daarom heeft het bestuur van ZOD voor u geïnformeerd bij de gemeente 
Laarbeek naar de inhoudelijkheid van de ‘geslotenverklaring vrachtverkeer’. Het volgende antwoord is 
gegeven: 

Het college heeft onlangs ingestemd met het voornemen tot het instellen van een geslotenverklaring voor vracht-
verkeer (uitgezonderd laden en lossen) in een deel van Mariahout.  
De volgende argumenten zijn van belang voor het te nemen besluit: 
- bewoners van de Bernadettestraat dagelijks problemen ondervinden van het vrachtverkeer dat door de 
straat rijdt; 
- de weg te smal is voor het vele vrachtverkeer en er nu regelmatig schade aan de weg ontstaat door het 
vrachtverkeer; 
- er alternatieve routes beschikbaar zijn voor het vrachtverkeer langs Ketelkampweg, Knapersven, Bosven 
en Meerven; 
- door het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer (uitgezonderd laden en lossen) de 
verkeersveiligheid op de Bernadettestraat zal verbeteren; 
- om de veiligheid op de straten binnen de kom van Mariahout ten westen van de Bernadettestraat te 
verzekeren, de weggebruikers en passagiers te beschermen en de weg in stand te houden en de bruikbaarheid 
daarvan te waarborgen, is het gewenst dat er geen vrachtverkeer gebruik maakt van deze straten; Bijgevoegd … 
en de bijbehorende tekening.  
Het ligt momenteel nog een aantal weken ter inzage. 
Onze BOA's kunnen het verbod handhaven. 
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 

 
 
 
 

Geslotenverklaring vrachtverkeer - samengevat 

 



 

 

 
 
 

David Stride en Jack Crompton 
 

Zo jong nog en zo ver van huis 

Gedragen door hun idealen 

Hun levens zijn nu slechts verhalen 

In steen gevangen, ver van thuis. 

 

De moeders pakten snel hun kleren 

En warme sokken voor de kou 

Ze zeiden jong, ik hou van jou 

Ik hoop dat je weer terug zult keren. 

 

Een beetje stoer, vol goede moed 

Een beetje bang, maar niet bekennen 

Een oorlog, dat zal nimmer wennen 

En wie van hen had toch vermoed... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dat ze hier samen als twee buren 

Voor eeuwig rusten na hun werk 

Een ander land te gaan bevrijden 

Achter Mariahoutse kerk. 

 

Nooit kan men ze genoeg bedanken 

Symbool voor allen die hier zijn 

Heel ver van huis en haard en vrienden 

Elke dank is dan te klein. 

 

 
 

 

Louise Gommers 

Mariahout  4 mei 2020  

 


