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De beste wensen voor 2023 
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We wensen onze leden een gezond, 

gelukkig en inspirerend 2023! 

Graag zien en spreken we u in ons mooie dorp. 

 

Bestuur Zorg om het Dorp 

Meer informatie vindt u op 

www.laarbeekseboeren.nl of scan de QR 

code. De avond wordt gezamenlijk afgesloten 

op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. 

De verlichte tractoren staan daar opgesteld 

van 20.30 tot 21.30 uur. De Laarbeekse 

Boeren zien u graag op 16 januari. 

16 januari 18:30u Mariastraat : verlichte tractoroptocht door Laarbeek 

10-11 maart NL Doet  

16 april Verrassingsworkshops Laarbeekse vrijwilligers 

27 april Koningsdag 

4 mei Dodenherdenking 

2-4 juni Mariahout 90 

17-20 juni Kermis 

Verlichte tractoroptocht 

 

Succesvolle ZOD werkgroepavonden 
In de laatste maanden van het jaar heeft het bestuur, verdeeld over 3 avonden, met de vrijwilligers van 

al onze werkgroepen gesproken.  Tijdens deze ontmoetingsmomenten is er gesproken over wat goed 

gaat, waar wat zaken anders zouden mogen gaan, en wat het bestuur voor hen zou kunnen betekenen.  

De betrokkenheid was groot en het was fijn om elkaar te ontmoeten. Naast een aantal zorgen en 

kritische noten kwamen er ook vele nieuwe ideeën en kansen op tafel. Het bestuur was onder de indruk 

van de zelfredzaamheid van de werkgroepen en de inzet van de vrijwilligers. Mariahout leeft! En daar 

zijn we hartstikke trots op. 

Nu gaat het bestuur aan de slag om de tips en ideeën die zijn verzameld uit te werken. We houden u, via 

de nieuwsbrieven, op de hoogte van de vorderingen.  

Op de donkerste dag van het jaar, maandag 16 januari, komen de Laarbeekse Boeren licht brengen! Met 

een stoet van 25 verlichte tractoren wordt een mooie route gereden door de kernen van Laarbeek. Kom 

ook kijken langs de route en geniet van de mooie optocht! De tocht start om 18.30 op de Heidedreef in 

Mariahout en gaat via Veghelsedijk, over de Mariastraat, en dan over het Ginderdoor richting Lieshout. 

 

 

  



De Huiskamer is dé plek voor jou, waar je binnenloopt voor een vraag, voor een gezellig praatje, voor een 

kop koffie of deelname aan een activiteit. Zoek je gezelligheid, een praatje of gewoon even een andere 

omgeving? Zoek je een maatje om bijvoorbeeld te kaarten of een potje te biljarten? Of zoek je een 

rustige studie- of werkplek, omdat de muren thuis soms op je afkomen? 

Loop dan eens binnen in één van de Huiskamers! De koffie staat voor je klaar. 

 

Iedere Huiskamer heeft een eigen programma. Met vaste onderdelen en ook wisselende activiteiten; 

voor alle leeftijden. Wist je dat je in de Huiskamer in Mariahout ’s middags kunt aanschuiven voor een 

heerlijke warme maaltijd? Wil je zelf een activiteit of evenement organiseren? Dat kan! Laat het ons 

weten via de website of loop even binnen. 

Ook voor vragen, hulp of ondersteuning 

Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? Of over de opvoeding van je kinderen? Weet je niet voor 

welke voorzieningen je in aanmerking komt? Of heb je vragen over energiebesparing? Bij het 

inloopspreekuur van de dorpsondersteuners kun je terecht met al je vragen. Heb je moeite met het 

invullen van formulieren, bijvoorbeeld voor het aanvragen van huurtoeslag? Dan kun je op vaste 

momenten terecht bij de Formulierenbrigade. 

Informatiepunt Digitale Overheid 

Dingen regelen met de overheid gebeurt steeds vaker op de computer via internet. Vind je dit lastig en 

kun je wel wat hulp gebruiken? Loop dan eens binnen bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Dit 

informatiepunt is er voor iedereen en wordt elke week op vaste tijden georganiseerd in de Huiskamers 

door de Bieb. 

 

Huiskamer Lieshout - Grotenhof 2 - In het Dorpshuis 

Huiskamer Beek en Donk - Otterweg 27 - In het Ontmoetingscentrum 

Huiskamer Mariahout - Bernadettestraat 43 - In het Buurthuis 

De Huiskamer, ben jij er al eens geweest? 

Buurtkastje bij de Huiskamer in het Buurthuis 
Heb jij een kerstpakket gekregen, maar gebruik je niet alle levensmiddelen? Gooi 

ze niet weg! Breng jouw ongeopende houdbare boodschappen, uit het 

kerstpakket of uit je voorraadkast, naar het Buurtkastje. Het kastje staat na de 

kerst vakantie in het portiek van het Buurthuis in Mariahout. Minima of 

buurtbewoners die misgrijpen in de supermarkt kunnen hier gratis producten 

ophalen. Zo helpen we elkaar en voorkomen we voedsel- en warenverspilling. 

Op de foto ziet u het buurtkastje van Lieshout met onze dorpsondersteuner Nathalie Ansems 

Erfgoed Handboek 
Laarbeek heeft vele mooie plekjes. Het erfgoed maakt hier 

een belangrijk onderdeel van uit. Denk aan de gebouwen, 

maar ook de oude straten en groene landschapselementen. 

Aan al dit erfgoed zijn verhalen verbonden. Dit is de erfenis 

van Laarbeek. 

Gemeente Laarbeek heeft afgelopen jaar een “Erfgoed 

Handboek” gemaakt. U kunt deze digitaal lezen op 

https://www.laarbeek.nl/erfgoed-in-laarbeek. Het boek ligt 

ook ter inzage in het Buurthuis. Zeker eens de moeite waard 

om daar eens doorheen te bladeren! 

 

 

 



Alleenstaanden Diner 

 
Zaterdag 19 november stond de kookgroep weer klaar om alle gasten te verrassen. Deze keer gingen we 

op de Italiaanse toer. Er hadden zich veertig gasten aangemeld. Hoe groot was het applaus voor Noud 

Maas die rechtstreeks van zijn vakantiereis toch nog aan kon sluiten bij de groep.  

Tussen vijf uur en half zes druppelden de gasten langzaam 

binnen. Na de lange periode van corona hadden de meesten 

mensen elkaar ook lang niet gezien. Wat is het dan mooi om zo 

elkaar weer te ontmoeten. Er werd dan ook volop gebuurt. Om 

zes uur kwamen de dames rond met de overheerlijke soep. Het 

hoofdgerecht bestond uit diverse soorten pasta’s en als slotstuk 

een overheerlijk toetje tiramisu, waarvan vele gasten het recept 

wilden hebben.  

Daarna namen we afscheid als werkgroep lid van Marietje 

van de Linden die tien jaar lang zich met hart en ziel 

ingezet heeft voor de  alleenstaanden. Nog een klein 

presentje voor de kookgroep om daarna iedereen een 

veilig thuis te wensen. In maart 2023 is de volgende 

bijeenkomst voor een diner. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerda van den 

Heuvel via gerdinia@hotmail.com 

 

 

Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat de supermarkt in ons dorp is gesloten. Het was wennen en 

we hoorden, zeker in het begin, dat dorpsgenoten nog wel eens misgrepen op iets en dat niet “even 

snel” konden gaan halen. Ook Google Maps was nog niet op de hoogte want vaak werden er passanten 

voor een gesloten deur gezien. Ondertussen heeft iedereen een nieuwe routine voor het doen van de 

boodschappen ontwikkeld en is dat gemist enigszins weggeëbd. 

Wat we wel missen is de winkel als ontmoetingsplek. Nu het er niet meer is, merken we pas hoe fijn het 

was om onze dorpsgenoten daar toevallig te ontmoeten. Een praatje om elkaar op de hoogte brengen 

van gezondheid, plannen, problemen en/of geluksmomenten; zo maar een informeel contact in de 

wandelgangen. De kracht van zo’n praatje is groot; mensen voelen zich gehoord en het helpt bij het 

reflecteren op de zaken die spelen. Lief en leed samen delen zorgt voor verbinding en is dus goed voor 

leefbaarheid van ons dorp. Dus maak eens een praatje! Nu dat in de winkel niet meer kan, doe het dan 

op straat, op het sportpark, bij de kerk, bij school, in het Buurthuis, tijdens het rondje met de hond, in 

de speeltuin, op het Oranjeplein, bij het Torreven, of zomaar ergens. 

Het bestuur van ZOD hoort ook graag wat er in het dorp speelt. Voel je vrij om ons aan te spreken. 

Joost de Beer, Henk Hulsen, Anoeska Bardoel, Leonie van den Heuvel, Jouk Lukassen, 

Maria Eeuwes, Anton van Strien, Harold de Louw 

“de Wandelgangen” van Mariahout 

 



 

Eetpunt in het Buurthuis 

 
Al sinds 2008 verzorgt Dé Maaltijdservice de bezorging van maaltijden aan huis in alle vier de kernen van 

Laarbeek en op het eetpunt in het Buurthuis in  Mariahout.  Bent u niet meer in staat dagelijks te koken en 

wilt u uw mantelzorgers niet extra belasten, kijk dan wat Dé Maaltijdservice voor u kan betekenen.  
 

Ruime keuze uit koelverse maaltijden 

Dé Maaltijdservice bezorgt met Laarbeekse vrijwilligers koelverse maaltijden aan huis. Dit zijn vers gekookte 

maaltijden die gepasteuriseerd worden en na levering nog minimaal 14 dagen houdbaar zijn in de koelkast. 

U verwarmt de maaltijden in de magnetron. Wekelijks heeft u een keuze uit 75 verschillende maaltijden die 

bereid zijn met rundvlees, kip of gevogelte, varkensvlees of vis. Er is ook een ruime keuze aan vegetarische 

maaltijden en maaltijden met een extra hoog eiwitgehalte. Zoutarme maaltijden en andere diëten zijn ook 

verkrijgbaar. U bepaalt zelf hoeveel maaltijden u per week wil bestellen.  

Kerstboom op het Oranjeplein 

Jarenlang verzorgde de LIMO, de ondernemersvereniging van 

Lieshout en Mariahout, de kerstboom op het Oranjeplein. In 

november kreeg Kommekeer het bericht van de LIMO dat zij 

vanwege het opheffen van de vereniging hiermee zouden stoppen 

en er dit jaar dus geen kerstboom geplaatst zou worden. De spullen 

om te versieren werden aan Kommekeer geschonken. Samen met 

ZOD, was Kommekeer al bezig met het regelen van een alternatief. 

Het was dan ook een mooie verrassing dat gemeente Laarbeek 

halverwege december een mooie duurzame kerst”boom” heeft 

geplaatst. Samen met de kerstverlichting aan de lantaarnpalen 

geeft het toch een echte decembersfeer.  
 

Kortingsregeling 

De gemeente Laarbeek heeft alleen met Dé Maaltijdservice een 

kortingsregeling afgesproken tot wel  37% korting per maaltijd. Hebt u 

als alleenstaande minder dan € 1348 of als samenwonenden minder 

dan € 1826 netto per maand, dan komt u waarschijnlijk voor deze 

regeling in aanmerking. 

De kortingsregeling wordt door Dé Maaltijdservice verzorgd en direct 

met u verrekend. 

 

Belangstelling? 

Hebt u belangstelling? Meld u dan aan bij Dé Maaltijdservice, telefoon 

0478-745074. Te bereiken van maandag tot en met donderdag van 

9.00 -13.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur of rechtstreeks bij Marie-

Louise Wijnen, telefoon 06-22566778. Zij maakt dan een afspraak met 

u om thuis in alle rust, eventueel samen met uw kind of mantelzorger, 

de werkwijze uit te leggen. Het verplicht u tot niets. 

Twijfelt u, géén probleem, bel en u wordt vrijblijvend geïnformeerd! 

 
 


