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DOT: Annemiek Verbakel,  Jacques 
Lukassen, Ad Leenders, Ger Aarts, 
Frans Habraken, Maria Gottenbos, 
Harry de Groof en Ria Lindeman 
i.s.m. dorpsondersteuner. 
 
 
 
 

Buurtrestaurant op maandag, 
woensdag en vrijdag 12.30 u. in 
het Buurthuis, als deze weer open 
gaat i.v.m. coronaregelgeving.  

 

 
 

 
 
   
 

 
 

ZOD service-uurtje door ‘t 

DorpsOndersteuningsTeam - 
donderdagsmiddags 

 14.00 – 15.00 u. -  in het 
Dorpsservicecentrum van het 

Buurthuis. Tel. 422081 

ZOD-bestuur en dorpsraad 

 

Met de komst van het nieuwe jaar en nog steeds vertoevend in een leven 
vol coronamaatregelen is het goed om terug te blikken en vooruit te 
kijken. De afgelopen periode van september tot en met december 2021 
is het gelukt om als vereniging ZOD (Zorg om het Dorp) / dorpsraad 
Mariahout, belangrijke initiatieven te ontplooien. Om de informatie 
hierover niet alleen met onze leden te delen, in de maandelijkse ZOD-
nieuwsflits, maar ook met alle inwoners van Mariahout heeft het bestuur 
besloten de ZOD-nieuwsbrief huis aan huis te verspreiden. Laat u dus bij 
deze informeren! Stelt u het op prijs om vaker op de hoogte gesteld te 
worden via de Nieuwsflits en om samen, met de meer dan 400 leden 
(huishoudens) die zich reeds aangesloten hebben, te werken aan de 
toekomst van Mariahout, wordt dan ook lid. Lidmaatschap is tijdens deze 
coronatijd nog steeds gratis. En anders kost lidmaatschap u bijna niets. 
Per jaar betaalt u per huishouden € 10,00 en daarvoor ontvangt u voor 
€7,50 aan ledenactiebonnen te besteden in Mariahout en voor € 2,50 
een kopje koffie en consumptie tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. 
Met uw  lidmaatschap ondersteunt u het bestuur en de ±100 vrijwilligers 
die zich namens Zorg om het Dorp voor de gemeenschap inzetten.  
Namens het bestuur wens ik u gezondheid en alle goeds toe voor 2022! 
 
Verschil tussen Dorpsraad Mariahout en vereniging ZOD-Mariahout 
Dorpsvereniging ZOD: opgericht in 2003, heeft leden (400 huishoudens) 
die contributie betalen en hebben besloten deze voor ¾ te besteden  
Mariahoutse initiatieven. Zorg om het Dorp heeft een gekozen bestuur. 
Dorpsraad Mariahout; in 2010 in het leven geroepen door de gemeente 
Laarbeek. Het bestuur van ZOD is gevraagd deze functie op zich te 
nemen. Het bestuur zorgt voor verbinding tussen gemeente en inwoners. 

Dorpsvereniging ZOD: houdt jaarlijkse ledenvergadering. Luistert naar 
vragen en denkt mee in oplossingen. Het probeert deze te verwerken in 
beleid en gebruikt deze voor de communicatie, via dorpsraad, met de 
gemeente. ZOD heeft ±40 werkgroepen/contactpersonen die actief zijn 
voor de gemeenschap van Mariahout. ZOD communiceert met leden via 
maandelijkse Nieuwsflitsen en Nieuwsbrief. Het dient zienswijzen in of 
‘spreekt-in’ om belangen van Mariahout kenbaar te maken.    
Dorpsraad Mariahout; informeert en stelt vragen over problematieken 
en initiatieven aan de gemeente. Vraagt haar deze te beantwoorden en 
van daaruit tot beleid te komen. Liefst via participatie en goede com-
municatie. Jaarlijkse ontvangen inwoners, huis aan huis, een Nieuwsbrief 
ter info. Ook organiseert het bestuur openbare thema-avonden. Er vindt 
overleg plaats  met de overige dorpsraden in Laarbeek. 

Dorpsvereniging ZOD vraagt subsidies aan bij externe partijen.  
Dorpsraad Mariahout ontvangt van de gemeente organisatiesubsidie 
om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Ook ontvangt het 
leefbaarheidssubsidie om projecten en initiatieven te ondersteunen. 

 Maandagsoos 13.30-15.30u. 
Bezige Bijen 

Van de voorzitter – Jaarwisseling 2021-2022 

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


 

 

                                   

 

 

   

 

 

    

     

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                            

 

Opening Huiskamer  

Pannenkoekploeg  

 

 

 
 

Alleengaanden – Buurtrestaurant 

 

 
 

    Jaarvergadering Zorg om het Dorp    

 

 
 

Raadsvisitatie 2021\ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Activiteiten september 2021 

Opening Huiskamer in het Buurthuis op 24 september  
Tijdens de opening van de ‘Huiskamer’ in het Buurthuis was het bestuur 
van Zorg om het Dorp present voor informatie-uitwisseling bij haar 
informatietafel. Leden van ZOD konden een leden-huiskamerbon afhalen 
om zo bij de horecakraampjes een hartige snack of bij het verkooppunt 
van de maandagsoos ‘Bezige Bijen’ een creatief product te kopen. 
Natuurlijk was ook de ZOD-pannenkoekploeg, altijd actief voor 
Koningsdag, in september present. Hartelijk dank hiervoor. Voorafgaand 
organiseerde ZOD-werkgroep ‘Alleengaanden’ samen met de LEV een 
‘Eetpunt-maaltijd’ ter promotie van het Buurtrestaurant in Mariahout. 
Aansluitend vond er bingo plaats. Als het Buurthuis weer open gaat kunt 
u gebruik maken van het eetpunt op maandag, woensdag en vrijdag van 
12.30 – 13.30 uur. Aanmelden kan via de dorpsondersteuner, tel. 06-
48532893 of nathalie.ansems@levgroep.nl . Ook kunt u zich aanmelden 
via de Buurthuis/Huiskamer-beheerders, tel. 0499 422081. 

Werkgroep Alleengaanden: Wilt u op de hoogte gesteld worden van de 
maandelijkse  activiteiten dan kunt u contact opnemen met Gerda van 
den Heuvel en Marietje van der Linden. Aanmelden kan ook via 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl  
Ledenvergadering op 27 september: Onderwerpen waren vereniging 
ZOD en dorpsraad Mariahout, supermarkt, wonen, Pelgrim, Wok, energie-
transitie, bereikbaarheid via wandel/fietspaden van mooie plekjes in 
Mariahout en Laarbeek. Secretaris Henk Hulsen werd herkozen. Verder 
werd er een film-jaaroverzicht 2019/2020 getoond, gemaakt door Jan 
Jansen. 
En verder: bestuur heeft vergaderd over o.a. ZOD-zienswijze ‘Visie 
Buitengebied’ en voorbereidingen getroffen voor de raadsvisitatie, 
werkgroep historische wandelroute is actief geweest en de wandelpaden 
zijn onderhouden. Werkgroep wonen bestaande uit bestuursleden en 
jongeren bereidden infoavond voor. Voorbespreking Verkeersveiligheid. 

Raadsvisitatie in het Buurthuis met diverse sprekers uit Mariahout  
 

Op 19 oktober hebben gemeenteraadsleden en het college van B&W 
Mariahout bezocht. Inwoners hadden de mogelijkheid om in een 3-
minuten presentatie hun onderwerpen aan te dragen. Hieraan namen 
deel de KBO, afgevaardigden en BV de Hei, ZOD-contactpersoon ‘Jonge 
ouders’, Stg Dorpshuizen Laarbeek, LEV Sportief en Uniek, BV D’n Hoge 
Suute, De Heikneuters, Kommekeer, ZOD-werkgr. Kermis, voetbal- en 
korfbalvereniging.      

 

Thema’s verzorgd door het bestuur van ZOD, ook door anderen 
benoemd, waren: verschil dorpsraad en dorpsvereniging, participatie en 
communicatie, keuzes energietransitie in buitengebied, bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en (verkeers)veiligheid. Nuttige fietspaden (Sonseweg 
en aansluiting op snelfietspad langs kanaal) en recreatieve wandelfets-
zandpaden, visie buitengebied, zorgen over komst windmolens, zorgen 
over het verdwijnen supermarkt en horeca, leefbaarheid en wonen in 
een levensloopbestendig dorp. Tot slot werd de noodzaak voor INCLUSIE 
(het streven om iedereen in de leefgemeenschap mee te kunnen laten 
doen) aangetipt. Binnen alle organisaties en tijdens het ontplooien van 
initiatieven zou dit uitgangspunt vanzelfsprekend moet zijn.   

 

Activiteiten oktober 2021 

mailto:nathalie.ansems@levgroep.nl
mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl


 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

8 nov: Bijeenkomst over ‘Betaalbaar wonen in Mariahout’ in Buurthuis  
Op deze drukbezochte bijeenkomst is er uitleg gegeven over CPO-wonen,  
Tiny Houses en hypotheken voor jongeren. De avond werd georganiseerd 
door ZOD-bestuursleden Harold de Louw en Jouk Lukassen in samen-
spraak met de jongeren Tom Hagelaars en Annerieke van Hoof.  
Vanuit de belangstellenden die zich opgegeven hebben voor bouwen via 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is anno 2022 al een 
oprichting-bestuur ‘CPO De Hoge Suute’ gevormd. Men kan zich niet meer 
aanmelden. Wel kan jong (en oud) zich opgeven voor het Tiny Houses-
project; goedkopere,  kant en klare, huisjes waarvoor wel erfpacht betaald 
moet worden; via secretariaat@zorgomhetdorp.nl. Er wordt onderzocht 
of er mogelijkheden zijn om in de kernrand een aantal te plaatsen.  

 

 

zijn al actief een verTijdens deze avond konden belangstellenden zich 
opgeven mee te denken in werkgroepen over Tiny Houses en CPO-wonen 
(). 
 
 

Overleg werkgroep Duofiets; Publicatie: Samen fietsen op de duofiets!     
 

Er is een groep inwoners die geen gebruik kan maken van een normale fiets. In 
Mariahout vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Fietsen hoort 
daar ook zeker bij: het verbetert de gezondheid en het welzijn. Daarom is er 
sinds oktober 2020 een spiksplinternieuwe elektrische duofiets geïnstalleerd bij 
Harold Vereijken, tel. 0499 422126. Deze fiets is te huur voor een bedrag van 5 
euro per dagdeel. Inmiddels hebben we een viertal mensen bereid gevonden 
om als vrijwilliger een dagdeel mee te fietsen. Toos Verhoeven, Tiny van 
Leuken, Jos Minten en Bernadette van Uden. Dank jullie wel!  
 

Trek er samen lekker op uit! Op de fiets naar familie een bezoekje brengen of 
op de fiets een boodschap doen in een ander dorp. Er zijn tal van 
mogelijkheden. Interesse? Neem contact op met onze dorpsondersteuner 
Nathalie Ansems, tel. 06-48532893 of nathalie.ansems@levgroep.nl  of LEV 
Suzanne de Koning en/of met een van de  vrijwilligers. Natuurlijk kun je de fiets 
ook huren zonder vrijwilliger als je zelf iemand hebt om mee te fietsen. Wij 
wensen jullie veel fietsplezier namens de werkgroep duofiets Ger Aarts, Henk 
Hulsen en Renate de Louw. 

Afscheid van Jeanne en Albert 

 

Info avond ‘Betaalbaar wonen’  

 
 
 

Intocht van Sinterklaas 

 
 
 
 

Duofiets te huur 

 
 

25 jaar Laarbeek  
 

Dat moet gevierd worden! 
Gemeente Laarbeek  stelt voor 
2022 subsidies beschikbaar om 
samen dit jubileum in uw kern 
te kunnen vieren. Heeft u een 
idee? Wilt u met andere werk-
groepen samenwerken? Kom 
met een goed plan en meldt u 
zich aan via www.laarbeek.nl – 
Wat zoekt u  – subsidies – 
Activiteiten 25 jaar Laarbeek. 

 

Vervolg activiteiten oktober 2021 

Intocht van Sinterklaas; 14 november  
Op zondag trok Sinterklaas met zijn 
pieten door de straten van Mariahout. 
Helaas mocht de harmonie niet 
deelnemen vanwege de coronaregels. 
De ZOD-werkgroep heeft samen met de 
toneelclub toch een mooie middag 
verzorgd voor de kinderen.   

Afscheid van Jumbo-Mariahout op zaterdag 30 oktober 2021 
Zorg om het Dorp heeft namens haar leden familie van den Bogaard 
bedankt voor 5 generaties  ‘Kruideniers en supermarkt’ in ons dorp 
Mariahout. We zullen ze zeker gaan missen.  

Ondernemersinitiatief Kommekeer maakt de uitslag van de enquête 
bekend.  www.Kommekeer.nl /Mariahout ‘enquête Levensmiddelen’ 
 

En verder: bestuursvergadering, bingomiddag alleenstaanden, overleg 
wonen, ZOD-werkgr. Supermarkt met Kommekeer, buurtver. met ZOD, 
opening speelpark D’n Hoge Suute, overleg historische wandelroute, 
verkeersveiligheid buurtver. met wethouder, overleg met gemeente 
aangaande participatie, vergadering met wethouders Briels,  Slaets en 
ambtenaren, overleg ZOD-werkgroep Sint Nicolaas en overleg op het 
gemeentehuis over Sinterklaasvieringen Laarbeek-breed. 

 Activiteiten november 2021 

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
mailto:nathalie.ansems@levgroep.nl
http://www.laarbeek.nl/
http://www.laarbeek.nl/
http://www.kommekeer.nl/


  

  

Vereniging Zorg om het Dorp omschrijft deze werkgroep als:  Een groep 
deskundige vrijwilligers die het professionele team Zorg & 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. Jacques 
Lukassen en Frans Habraken geven namens ZOD advies aan ‘t Sociaal Domein. 
Het accent komt in de toekomst vooral te liggen op de jeugd- en jongeren- 
problematiek. Graag horen we van jongeren wat er verbeterd kan worden. 
Het DOT vergadert 8 keer per jaar. Het heeft privacy van de medemens hoog in 
het vaandel.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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.     

 

 

De bebouwde kom van Mariahout 
(blauw) neemt slechts een klein deel in 
van het echte Mariahout (geel). 
Inwoners zijn nauw verbonden met het 
buitengebied en voor bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en recreatie, ook  in 
de natuur, afhankelijk van de  
mogelijkheden die geboden worden.  

  

 
 

Alle mogelijkheden voor ondernemen, 
wonen, ontspanning en energie-
opwekking zijn afhankelijk van het 
specifieke landschapsgebied dat de 
gemeente aan het buitengebied  heeft 
toegewezen. Per gebied worden de 
grenzen streng afgebakend.   
 

 
\ 

Mariahout is nagenoeg geheel om-
geven door het Grootschalig Pioniers-
landschap en in mindere mate door  
Diversiteits-Mozaïeklandschap en het 
Lintenlandschap. Voor een groot deel 
betekent dit dat er grootschalige land-
bouw mag plaatsvinden en bovendien 
grootschalige energieopwekking ten 
noorden van het Mariahouts bos. Dit 
laatste is alleen mogelijk na een 
raadsbesluit, voorafgegaan door een 
goede dialoog met de bewoners. Vanaf 
september tot heden vindt deze 
omgevingsdialoog plaats. Zie info: 
www.laarbeek.nl/omgevingsdialoog 
 

 

 

11 november: Inspreken gemeenteraad over begroting 
Namens ZOD heeft onze secretaris ingesproken bij de gemeenteraad. 
Opmerkingen die gemaakt zijn:  
*Waarom wel geld reserveren voor snelfietspad langs het kanaal en niet langs 
Sonseweg? 15% rijdt daar sneller dan 87,8 km/u op deze 60 km-weg! 
*Hoe kunnen Mariahoutse inwoners dat snelfietspad veilig bereiken? Moeten 
daar ook niet gelden voor gereserveerd worden? 
*Problematiek leegstand horeca (Wok en Pelgrim), afwezigheid van de super-
markt en mogelijkheid tot wonen in een levensloopbestendig dorp vraagt om 
overheidsparticipatie.  Deskundige begeleiding is een must. Ten aanzien van dit 
laatste punt gaf de wethouder aan zelf de deskundige te zijn. ZOD vertrouwt 
op professionele begeleiding bij deze lastige problematiek.  

Zienswijze ZOD op gemeentelijke Visie Buitengebied in de Omgevingswet  
ZOD heeft begin september een zorgvuldig geformuleerde zienswijze aan-
gaande ‘Visie Buitengebied’ ingediend. Het buitengebied is een onlosmakelijk 
onderdeel van Mariahout. Inwoners van Mariahout voelen zich nauw verbonden 
met de bewoners en bedrijven in dit gebied en omgekeerd. De vraag is dan ook 
of voor de boeren de mogelijkheden in het grootschalige Pionierslandschap 
stimulerend of belemmerend zijn. Wat betekent dit  voor boeren die hun bedrijf 
willen uitbreiden of juist op zoek zijn naar alternatieve bedrijfsvoering? Welke 
betekenis heeft het voor de inwoner in de bebouwde kom die voor recreatie, 
natuurbeleving, bereikbaarheid en toegankelijkheid ervan afhankelijk is?      

 

Zorg om het Dorp heeft in haar zienswijze vragen hierover gesteld. U kunt de 
zorgvuldig opgestelde ZOD-zienswijze lezen via www.zorgomhetdorp.nl - tab. 
zorg om het dorp–communicatie met gemeente. Tevens vindt u daar de, in 
november, door de gemeente zelf gemaakte samenvatting met haar reacties.  
Beoordeelt u zelf of de nuance die ZOD bedoeld heeft ook echt beantwoord is.  
 

 

 

 

 
 

2 In juli is er een bijeenkomst geweest met als thema ‘Mariahout van het gas af’. 
Een aantal personen heeft zich tijdens deze bijeenkomst opgegeven om mee te 
denken. Ze hebben tot nu toe nog niets vernomen van de gemeente. 
 

3 Zonnevelden (2x) in Mariahout  kunnen door de raad worden goedgekeurd, na 
nakoming van de vergunningseisen; dit geldt voor Rooijseweg en Vossenberg. 
 
 

En verder in november/december: *Overleg Sneeuwruimploeg, Koken voor .. 
*10 december: er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de gemeente 
over ‘Optimalisatie ZOD-wandelnetwerk Mariahout 2021’ en de zandpaden. 
*Za. 11 dec. bestuursvergadering over toekomstig bestuur ZOD e.a. zaken. 
*Werkgroep Trimbaan heeft de paden weer opgeschoond. Hartelijk dank! 
 

Boostercampagne in het Buurthuis 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

In januari 2022  is de vrijwilligersavond tot nadere orde uitgesteld. Het ZOD-
bestuur hoopt in de lente  of zomer alle vrijwilligers te kunnen uitnodigen.  
 
 

 
 

Pionierslandschap 

Op 23 december 2021 zijn zo’n 50 vrij-
willigers uit en in Mariahout actief ge-
weest om dorpsgenoten te kunnen 
boosteren. Dit dankzij samenwerking 
van dorpsraad/ZOD met de Lieshout-
se huisartsen. Bedankt voor ieders 
inzet en snelle respons op de oproep. 

 
 

Activiteiten november/december 2021 

 

Projecten: Energieopwekking in Mariahout 
1 Met inwoners uit het buitengebied ten 
noorden van de Mariahoutse bossen (Lies-
houtsche Heide) vindt er een dialoog plaats 
over grootschalige energieopwekking. On-
langs ging men samen met de gemeente op 
excursie naar wind- en zonneparken.  

Rode lijn = globale lijn Mariahout  
Mariahout 
 

Betekenis van gemeentelijke Visie 
Buitengebied voor Mariahout 

  

http://www.zorgomhetdorp.nl/


 

 

 

 ZOD service-uurtje 

 

Elke donderdagmiddag houden de vrijwilligers van vereniging Zorg om het Dorp een inloop 

service-uurtje.  

U bent welkom voor een praatje, voor informatie of om uw vragen te stellen.  

Vrijwilligers van het ZOD service-uurtje zijn aanwezig om u te ontvangen. U kunt ook vooraf 

bellen naar de Huiskamer/Buurthuisbeheerders voor een afspraak, tel. 0499 422081 

Dus wilt u meer weten over onderstaande onderwerpen, dan bent u van harte uitgenodigd!  

 

 

 Vragen aan / over  

ver. Zorg om het Dorp  

 Afhalen ZOD- 

ledenactiebonnen 

 Zorgvragen  

 Mantelzorg- 

ondersteuning  

 Vrijwilligerswerk  

 Voorzieningen voor  

het ouder worden  

 Wonen  

 Formulieren invullen  

 Computerles  

 Tablet- of iPad cursus  

 Duo-fiets huren 

 Initiatieven in de buurt 

 Beter leren lezen, 

schrijven of rekenen  

 Inzet maatje of 

netwerkcoach  

 Aanvragen voor 

subsidies en fondsen  

 Vragen van verenigingen 

of vrijwilligersorganisaties  

 DigiD  

 Via de computer naar de 

oplossing van een vraag 

zoeken  

 Buurtbemiddeling  

 Overlastmelding  

 Alarmering  

 Maaltijdvoorziening 

 Cursus Engels 

Uw vragen worden zo mogelijk beantwoord of samen met u wordt naar de juiste weg gezocht 

om te komen tot een oplossing.  
 

Geen vragen? Loop gewoon eens binnen voor een gezellig praatje!  

Aanwezigheid en bereikbaarheid  
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur zijn vrijwilligers van het ZOD service-uurtje 
aanwezig in het dorpsservicecentrum van het Buurthuis, Bernadettestraat 43 in Mariahout. 
Tijdens schoolvakanties zijn de ZOD-vrijwilligers afwezig. 
 

Telefoon en emailadres:  
Het ZOD service-uurtje is via het Buurthuis telefonisch te bereiken op  
telefoonnummer  0499 422081 of via emailadres secretariaat@zorgomhetdorp.nl 
 

 

 

 

‘Voor een leefbaar Mariahout’ 

 

Opgericht in 2003 

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl

