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Het is zomer, maar niet zo’n zomer als normaal. Mensen kijken uit naar hun vakantie maar voor velen zal die misschien 
wel dichter bij huis zijn dan verwacht. Sommige activiteiten zijn langzaam aan het opstarten, andere zullen pas na de 
vakantie aanvangen. Allemaal heel dubbel. Het goede nieuws is dat er steeds minder corona-meldingen zijn in onze 
omgeving. Dat geeft hoop. Ook dat we steeds meer mogen. Feit blijft dat we afstand moeten houden en dat valt niet 
altijd mee. Volhouden is het devies. Namens het bestuur van Zorg om het Dorp wens ik u veel doorzettingsvermogen 
toe. En … eindelijk dat bezoekje aan die dierbare die u al zo lang heeft moeten missen.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsflits juni 2020 
Jaargang 6  nr. 8 – juni 

 

Van de voorzitter  

Sporten op verharde ondergrond beweegtuin Oranjeplein 

 

 

 

Het bestraten van de beweegtuin op het Oranjeplein 
was zwaar en secuur werk. Dankzij goede 
samenwerking van een aantal vrijwilligers, welke 
spontaan uitgegroeid is tot een team van acht 
deskundige personen, is deze bestrating gerealiseerd. 
Zorg om het Dorp is blij met ieders inzet en 
enthousiasme. Er is aangeboden voor ZOD behouden 
te blijven als werkploeg en allen zullen natuurlijk voor 
de vrijwilligersavond in januari uit-genodigd worden.  

Op woensdag 3 juni zijn de activiteiten in de 
beweegtuin weer van start gegaan sinds de corona-
tijd. Dit op initiatief van Laarbeek Actief en 
Fysiotherapie Kemps&Maas.  

 Op woensdagmiddagen om 13.30 uur 
kan men gratis aansluiten en 
meebewegen. Na afloop is er koffie 
tegen een kleine vergoeding.  Ranja 
voor de jeugd is gratis. Jong en oud zijn 
welkom. De bestrating, het ont-
smettingspakket en het opstart-budget 
voor de activiteiten is mede 
gefinancierd vanuit het Leefbaar-
heidsfonds. Zorg om het Dorp wenst 
allen veel succes en plezier. Ze bedankt  
tevens alle initiatiefnemers.  

 

 

Vergaderen in corona-tijd 

 

Na digitaal vergaderen en veel email- en WhatsAppverkeer heeft het ZOD-
bestuur in de maand juni voor het eerste weer vergaderd in het Buurthuis. 
Het Dorpsservicecentrum bleek te klein en om aan de anderhalvemeter-
regel te kunnen voldoen verplaatste het de vergadering naar de grote 
vergaderruimte ernaast. Het personeel van het Buurthuis had alles picobello 
voor elkaar. Voor het bestuur was het de eerste kans om gezamenlijk  
medebestuurslid Henk Hulsen te kunnen feliciteren met de toekenning van 
de koninklijke onderscheiding. Op 3 juli zal deze in ‘t Buurthuis worden uit-
gereikt. Dat geldt ook voor dorpsgenoten John Brugmans en Frans Biemans. 

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


  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veranderde ‘Geslotenverklaring Bernadettestraat’ 
De eerder aangekondigde geslotenverklaring aangaande het vrachtverkeer door de Bernadettestraat / Meerven / 
Knapersven is door de gemeente Laarbeek weer ingetrokken. In De MooiLaarbeekkrant van 4 juni staat een 
aangepaste versie (2). Zie https://www.mooilaarbeek.nl/reader/24713#p=9  

Op de eerste versie van de geslotenverklaring, waarbij al het vrachtverkeer door de Bernadette-
straat/Knapersven/Meerven verboden werd, zijn een aantal reacties binnengekomen. Gemeente: ‘Het alternatief 
langs Ketelkampweg-Knapersven bleek niet voor alle vrachtwagens haalbaar omdat hier erg scherpe bochten liggen 
en veel bomen staan’. Ook het Torrenven werd drukker bereden, al bleek dit later vooral door Mariahouts 
werkverkeer te komen. Agrariërs die met tractoren op eigen akkers/weilanden aan het werk waren. 

In de nieuwe verklaring (versie 2) die tot 17 juli ter inzage ligt in het gemeentehuis, staat dat de oorspronkelijke  
situatie, met toegestaan vrachtverkeer vanaf ingang Bernadettestraat (kerk/Pelgrim) tot en met het Knapersven, 
toch blijft bestaan. Dat betekent dat het verkeer dat voorheen via de Bernadettestraat naar het Meerven reed, nu 
langs de route Bernadettestraat/Knapersven zal gaan rijden. Zie het kaartje van de nieuwe situatie. 

Bij Zorg om het Dorp zijn zowel positieve (vanuit oogpunt van vrachtverkeer, ondernemers) als negatieve reacties 
op deze vernieuwde ‘Geslotenverklaring voor vrachtverkeer’ binnen gekomen. Argumenten die genoemd zijn tegen 
versie 2, om het vrachtverkeer nog steeds toe te staan tot aan het Knapersven zijn: het drukker worden van deel 
Bernadettestraat/Knapersven door ‘t vrachtverkeer dat niet via het Meerven kan rijden, mogelijke versmalling van 
de heringerichte bocht naar/vanaf Bernadettestrat/Knapersven kan leiden tot beschadiging van de nieuwe 
bestrating, tegemoetkomend vrachtverkeer dat in die bocht elkaar niet kan passeren (en er dus één vrachtwagen 
achteruit moet gaan rijden) leidt tot onveiligheid voor mens en goederen, geen veilig afgebakend voetpad langs de 
huizen van het Knapersven. Wat is wijs vragen de mensen zich af. Aanpassen van route Ketelkampweg en de eerste 
geslotenverklaring doorgang laten vinden of vrachtverkeer toestaan zoals in versie 2 is beschreven. Het is aan de 
inwoners zelf om zich hierover te laten informeren bij en te overleggen met de gemeente. Mocht iemand daarna 
toch nog bezwaar aan willen tekenen tegen deze vernieuwde versie 2, dan moet dat vóór 17 juli gedaan zijn.  

Complimenten: Op 26-06 ontvingen de bewoners van de Bernadettestraat van de gemeente een uitgebreid 
overzicht van de komende aanpassingen en werkzaamheden in hun straat. Deze wijze van werken wordt 
zeer op prijs gesteld. Ook Zorg om het Dorp blijft in de toekomst graag op de hoogte; dit om u te informeren.  
Het stelt dus zeer op prijs informatie van gemeente e.a. instanties, leden en inwoners te mogen ontvangen.  

https://www.mooilaarbeek.nl/reader/24713#p=9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Overleg van ZOD met de gemeente Laarbeek 

Vennenroute uitgezet en weer beschadigd 

Na afwijzing van de ZOD-Conceptaanvraag Fietsroute D’n Erpse Pad (dec. 2019), door het college van de gemeente 
Laarbeek, is de afspraak gemaakt om dit voorjaar gezamenlijk per fiets de kwaliteit van een aantal zandpaden rond 
Mariahout te gaan ervaren. Hoe toegankelijk zijn deze voor fietsers en voor wandelaars die minder goed ter been 
zijn? Tevens zou worden bekeken hoe de staat is van de zandpaden waar wandelroutes lopen. Deze twee zaken zijn 
op woensdagmorgen 10 juni gecombineerd. In aanwezigheid van wethouders Slaets en Briels, gemeente ambtenaar 
Rob Tielemans en afgevaardigde van De Bosgroep, Twan van Alphen, zijn Lilian van Vijfeijken, Maria Eeuwes en Ria 
Lindeman van de werkgroep Natuur en Recreatie / ZOD-bestuur, gezamenlijk met de fiets op pad gegaan; dit om de 
zwakke plekken van paden te ervaren. Het nieuw gestelde doel is i.p.v. fietsroute D’n Erpse Pad (door de bossen) 
een nieuwe fietsroute te creëren tussen de bossen en beekdalen van Mariahout. Dat betekent dat o.a. het 
Torrenven en Mortelven geoptimaliseerd moeten worden voor fietsers, dit omdat deze zandpaden erg droog zijn en 
veel stuifzand bevatten (onderdeel Midden- Brabantse dekzandrug). Tevens kunnen hier dan ook wandelaars met 
kinderwagens, rollators enz. over lopen. Het voorstel van ZOD was te kijken of er een aparte fietsstrook gecreëerd 
kan worden zodat deze niet verder beschadigd zou worden door werk- en crossverkeer. Hoe? Het is aan de 
gemeente om hier keuzes in te maken. Tevens werd er door ZOD aangegeven dat, nu de realisering van het fietspad 
langs de Sonseweg nog ver weg lijkt, te gaan kijken naar een route binnendoor richting het fietspad bij Breugel. Deze 
fietsroute zou kunnen lopen via het Bosven / Torrenven richting de goed befietsbare zandpaden (Olen) in Nuenen. 
Dat betekent wel dat er goed samengewerkt moet gaan worden met de 2 gemeentes, SBB en Brabant Water. Zorg 
om het Dorp heeft hiervoor al contact opgenomen met dorpsraad Gerwen.  

 

 

 

 

 

Tijdens de corona-tijd heeft ZOD-werkgroep Natuur en Recreatie 
de Vennenroute uitgezet. Deze wandelroute is te herkennen aan 
de groene pijlen in het blauwe ‘ven’. 

Helaas heeft ZOD moeten constateren dat bezoekers de ene week 
routepaaltjes hebben omgewisseld en de tweede week de paaltjes 
in de bosjes hebben gegooid. Waarom, is de vraag. Mocht iemand 
zich vervelen dan kan hij/zij zich aanbieden vrijwilligerswerk voor 
ZOD te komen doen. Dat is beter dan vernielen! Iedereen is harte 
welkom zich in te zetten voor ons mooie dorp Mariahout.  
Foto: Werkgroep Natuur & Landschap Lieshout / Mariahout heeft 
de picknicktafel hersteld en de paaltjes weer teruggezet. Bedankt! 

 

 

 

 

 

08 juli   Gemeentehuis: Werkgroep Verkeer, vanuit de dorpsraden 
03 september Gemeentehuis: Klankbordgesprek (Dorpsraden) met betrekking tot de Omgevingsvisie Buitengebied 
Zorg om het Dorp ontvangt hiervoor graag alsnog  input van bewoners uit het buitengebied (dit omdat thema-avond 
‘Toekomst van Mariahout’ maart jl. niet door kon gaan).  
03 juni jl. Gemeentehuis: Jaarlijks overleg Dorpsraden met het college van B&W 
10 juni jl.  Bossen Mariahout: Fietsen over zandpaden. Hoe geschikt maken voor fietsers en wandelaars? 
Verslag 10 juni 2020: 

Zandpad bij 
Rooijseweg naar 

vennenroute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkomstpakket nieuwe bewoners uitgebreid 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Laarbeek is de eerste Laarbeekse Welkomsttas uit- 
gedeeld aan nieuwe inwoners van Laarbeek. Dit is een 
gezamenlijk initiatief van de dorpsraden met de gem. 
Laarbeek. Omdat vereniging Zorg om het Dorp, tevens 
dorpsraad Mariahout, al langer een welkomstpakket 
kent worden beide pakketten nu met elkaar 
gecombineerd. De inhoud van de tas(sen) worden 
samengesteld door de vier dorpsraden i.s.m. met de 
gemeente Laarbeek. Het bevat algemene Laarbeek- 
informatie, dorpsraadinfo, info van bedrijven Laarbeek-
breed en specifieke bedrijven per kern.  

Naast dit nieuwe initiatief wordt natuurlijk de 
jarenlange samenwerking met onze buurtverenigingen 
voortgezet. Per buurt gaat een eigen contactpersoon de 
nieuwkomers verwelkomen; nu met 2 goed gevulde 
tassen. Ook eigen jeugd die, van huis uit, zelfstandig in 
Mariahout is gaan wonen wordt zo welkom geheten.  
 
ZOD-penningmeester Anoeska Bardoel coördineert de 
organisatie rondom de welkomstassen in ons dorp. 
Mocht u nieuw zijn komen wonen en geen tas 
ontvangen hebben, neem dan contact op met de 
contactpersoon uit uw nieuwe buurt of via ons 
secretariaat:  secretariaat@zorgomhetdorp.nl   

Tafeltennistafel bij Buurthuis weer beschikbaar 

Nu de herinrichting van de Bernadettestraat/Meerven bijna 
voltooid is en de beplanting aangebracht, kan iedereen zien 
hoe mooi het geworden is. Of de planten het tijdens deze 
droge periode allemaal zullen halen is de vraag maar daar 
kunnen de buurtbewoners natuurlijk ook een handje bij 
helpen door zo nu en dan te sproeien. 

De tafeltennistafel die ZOD heeft aangeschaft tijdens de 
IDOP-periode (2008 t/m 2011) is weer in functie. Dat geldt 
ook voor de picknicktafel. Samen hebben ze een nieuwe plek 
gekregen achter op het parkeerterrein van het Buurthuis. Het 
ziet er allemaal heel verzorgd uit en de jeugd kan weer actief 
aan de slag.  

 

 

 

Kan je spelen in het water van onze vennen? 
Bij Zorg om het Dorp is de vraag binnengekomen of er ook onderzoek wordt gedaan naar 
waterkwaliteit en naar aanwezigheid van blauwalgen / blauwwier in het Torreven en 
Vossenbergven. De gemeente antwoordt als volgt: Deze beide locaties zijn geen officiële 
zwemlocaties en worden daarom niet onderzocht op veiligheid en gezondheidsrisico’s voor 
zwemmers en spelende kinderen. Beide vennen worden ook niet gecontroleerd op 
blauwalgen. Het waterschap adviseert gebruik te maken van officiële zwemwateren en dus 
niet van vennen, rivieren, kanalen en vijvers. Zie www.zwemwater.nl .  

Zorg om het Dorp gaat er vanuit dat er dus in Laarbeek niet gecontroleerd wordt. Mocht dit 
toch het geval blijken te zijn dan zal ZOD vragen ook beide vennen te laten onderzoeken.  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen houden van mensen, mensen houden van bloemen! 

 Daarom hangen er sinds kort baskets met bloemen in alle kernen van Laarbeek. Zo wordt het (dagelijks) winkelen en 
samenzijn nog gezelliger. In samenwerking met Gemeente Laarbeek heeft Centramanagement Laarbeek dit voor 
Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout weten te realiseren. Mét een geautomatiseerd 
bewateringssysteem. Hoe handig is dat! 
Het enige dat nu gebeuren moet is het rondrijden van deze wagen. En daarvoor zijn we op zoek naar een groep van 4 
vrijwillige chauffeurs. Waarvan er telkens 1 iemand op maandag of vrijdag alle kernen doorgaat om de bloemen 
water te geven. Op deze manier wordt u maar eens in de twee weken ingezet. Dit is in de maanden vanaf april tot en 
met september. Waar uiteraard een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. Het werk ziet er als volgt uit: 
Maandag of vrijdag:  
Vertrektijd: 20:30 uur vanaf gemeentewerf  
De bestelbus met watertank staat klaar voor vertrek. Samen met een jeugdvrijwilliger van de scouting rijdt u de 
kernen van Laarbeek door. U bent dus alleen de chauffeur, de scout geeft water. Het tanken van het water is vaak al 
gebeurd op de werf. Mocht het voorkomen dat dit niet het geval is, dan is binnen een paar minuten de tank gevuld 
op de werf. 
Aankomsttijd: ongeveer 22:30 uur op de gemeentewerf 
Na een ‘verfrissend’ ritje door de kernen arriveert u samen met de scout terug op de werf. U parkeert de bestelbus, 
sluit af en kunt thuis van een welverdiende avond gaan genieten!  

Kortom, bent u of kent u die natuurliefhebber die veel van bloemen houdt? Laat het weten aan Regine Wijnen 
(Centramanagement Laarbeek), 06-43683498 zo dat zij alle informatie aan u kan verstrekken. We horen graag van u!   

 

Steun de ondernemers in Laarbeek  
Bekijk het promo-filmpje van Laarbeekse ondernemers in corona-tijd 

https://www.youtube.com/watch?v=BYpH1oP5628&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=BYpH1oP5628&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe jongerenwerker bij LEV-Laarbeek  

Mijn naam is Bart Heldens en per 1 mei jl. werkzaam binnen de gem. 
Laarbeek als jongerenwerker voor de LEV-groep. 
Het jongerenwerk is er voor alle jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 
jaar met een uitloop tot 23 jaar. 

Als jongerenwerker kom ik op voor de belangen van jongeren en heb 
ik zelf als doel om jongeren maatschappelijk actief te laten worden. 
Daarnaast kunnen jongeren bij mij terecht voor uiteenlopende zaken 
waar zij in hun leven tegenaan lopen en waar ze iets mee willen. Dit 
alles met als basis vertrouwen, veiligheid en er zijn voor de jongeren. 
Met vriendelijke groet, 

Bart Heldens, LEV-netwerker 
Jongerenwerker Laarbeek 
06-40763470 of bart.heldens@levgroep.nl   

Nieuwe maatschappelijk werker voor Mariahout  

Als opvolger van Iris Haak stelt Geert Lemmen zich bij deze aan u 
voor:  
Naam: Geert Lemmen  
Email = geert.lemmen@levgroep.nl  
Telefoon  0492-598989 & 06-14904137 ( werkdagen di t/m vrijdag) 

Maatschappelijk werk doe ik al vanaf augustus 1997, en nog steeds 
vind ik het boeiend om mensen in hun eigen kracht en “samen-
kracht” te krijgen. Iedereen zoekt naar welbevinden in relaties, 
zinvolle bezigheden en voorzieningen. Graag denk ik hierin mee, en 
kan ik hierbij ondersteunen. Naast maatschappelijk werker ben ik 
ook HBO-seniorencoach. 

U krijgt een persoonlijk gesprek met mij óf met een collega maat-
schappelijk werker. Onze hulp is gratis, zonder indicatie en altijd 
bij u in de buurt.  
Meer info over ons nodig? www.levgroep.nl of www.levlaarbeek.nl  

Duo-fiets Mariahout besteld  

 

Binnenkort zal de Laarbeekse folder over de duo-fiets 
worden uitgegeven. Omdat de duo-fiets van Mariahout 
nog in bestelling is zal Mariahout in deze folder nog niet 
uitgebreid genoemd worden. Toch kunnen we u al het 
een en ander melden. Werkgroep duo-fiets  (Renate de 
Louw en Ger Aarts) heeft zich, samen met dorps-
ondersteuner Nathalie Ansems ingezet voor de 
organisatie rond de bestelling en uitleen van de fiets in de 
toekomst. Dion en Harold Vereijken zullen de uitleen en 
de stalling voor Mariahout gaan regelen. Henk Hulsen 
heeft de subsidieaanvragen opgesteld en verzonden en 
ZOD hoopt op een substantiële bijdrage. Zoals u op de 
foto van de toekomstige folder ziet is het een degelijke 
duo-fiets die ook op onverharde of half verharde wegen 
kan rijden. Dat is heel hoopgevend voor Mariahout. Het 
buitengebied is namelijk zeer te moeite waard om samen 
fietsend te bezoeken. Hopelijk wordt een aantal zand-
paden aldaar ook duo-fiets-proof. 

mailto:bart.heldens@levgroep.nl
mailto:geert.lemmen@levgroep.nl
http://www.levgroep.nl/
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