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De doelstellingen om recreanten te stimuleren meer te gaan bewegen en 
mogelijkheden te creëren de natuur beter bereikbaar en toegankelijk te maken 
werden door de gemeenschap toegejuicht. Dankzij de externe sponsoren werd 
de financiële zorg weggehaald en konden de vrijwilligers aan de slag gaan. Met 
grote dank aan het Coöperatiefonds van Rabobank Helmond Peel Noord, 
Stichting Steun Welzijnszorg en het Ondernemersfonds Buitengebied. Ook dank 

aan NL-doet die veel vrijwilligers op de been heeft gebracht in 2021 en 
2022. Tijdens het realiseren van de historische route ‘Mariahout Pioniers-
dorp’ is er samengewerkt met de parochie Zalige pater Eustachius van 
Lieshout, Stichting Groene hart van Mariahout en de Heemkundekring ’t 
Hof van Liessent. Dank ook aan inwoners die informatie en foto’s hebben 
aangeleverd; dit alles is te lezen via 18 QR-codes langs de route.  U bent 
van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op Koningsdag tijdens de opening.  

Twee jaar geleden is er gestart 
met het schrijven van een 
projectplan ter optimalisatie van 
het ZOD-wandelroutenetwerk. 
Dit heeft, naast ZOD-vrijwilligers 
die het verder wilden ontwikkelen 
en uitvoeren (werkgroepen Na-
tuur en Recreatie en historische 
route/Fotoarchief) ook enthou-
siaste sponsoren opgeleverd.
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Buurtrestaurant  op maandag, 
woensdag en vrijdag  om 12.30 
uur in het Buurthuis.     .    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 13 maart 2021 
 
 

ZOD service-uurtje door ‘t 

DorpsOndersteuningsTeam - 
donderdagsmiddags 

 14.00 – 15.00 u. -  in het 
Dorpsservicecentrum van het 
Buurthuis. Tel. 0499-422081 

ZOD-bestuur en dorpsraad 

 Maandagsoos 13.30-15.30u. 
Bezige Bijen 

Van de voorzitter  
 

Graag nodig ik alle ZOD-leden uit voor de ledenvergadering op 4 april om 
19.00 uur in het Buurthuis. Een uur later start de openbare jaarvergadering 
van dorpsraad ZOD-Mariahout, voor alle belangstellenden met hart en zorg 
voor Mariahout. Zie de agenda achter in de nieuwsbrief. Het is de bedoeling 
dat het bestuur gaat uitbreiden. Mocht u zich verkiesbaar willen stellen dan 
kunt u zich uiterlijk 2 april aanmelden via secretariaat@zorgomhetdorp.nl. 
Zelf ga ik, als uw voorzitter, het bestuur verlaten. Mijn termijn zit er na 3 
herverkiezingen op. Graag blik ik in deze ZOD-Nieuwsbrief terug op mijn 12 
jarige periode als bestuurslid. Het is mooi om te zien hoe er met veel 
betrokkenen hard gewerkt is aan de leefbaarheid van ons dorp Mariahout. 

   
 

Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 

 

Koningsdag 
Op woensdag 27 april vindt er eindelijk weer een groot evenement plaats in 
het centrum van ons dorp. ZOD-werkgroep Vieren en Herdenken (w.o. 
Oranjecomité) nodigt u allen uit voor de oud Hollandse spelen op het Plein die 
worden georganiseerd door de vernieuwde werkgroep ‘Koningsdag-Jeugd’ 
met Lindsey van Stiphout, Katelijn Lukassen, Stèfanie Groeneveld en Jos 
Biemans. Tevens wordt het geoptimaliseerde ZOD-wandelroutenetwerk 
geopend op het kerkplein met een evenement in historische sferen. Dit omdat 
ook het startsein wordt gegeven voor de nieuwe historische route ‘Mariahout 
Pioniersdorp’ door de bebouwde kom van ons dorp. Deze festiviteiten vinden 
plaats in het kader van Laarbeek 25. Iedereen is van harte uitgenodigd in 
feestelijke zondagse (boeren) kledij, maar … dat is zeker geen verplichting.   

 

Werkgroep ‘Koken voor  …’ 
actief voor alleenstaanden  

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/
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In deze huis-aan-huis Nieuwsbrief blik ik graag terug op de jaren dat ik 
bestuurslid was en ervaren heb hoe we in Mariahout elkaar hebben 
kunnen inspireren en motiveren. Acht jaar hiervan was ik uw voorzitter. 
De statuten van onze vereniging staan drie herbenoemingen toe (voor 
periodes van 3 jaar) en dat betekent dat ik na 12 jaar plaats maak voor 
nieuwkomers. Ik heb er alle vertrouwen in dat het bestuur in de nieuw 
gekozen samenstelling  (op 4 april a.s.) voor frisse ideeën gaat zorgen en 
hopelijk al wat goed was, in de zelfde lijn en grote betrokkenheid 
aangaande Mariahout, voort gaat zetten. Gedurende mijn bestuurs-
periode heeft ons bestuur tevens de functie gehad van Dorpsraad 
Mariahout. 
 

Terugkijkend kan ik constateren dat er zaken zijn waar we als bestuur 
trots op mogen zijn maar ook zaken waar we zorgen over hebben. 
Laat ik met de zorgen beginnen: de leegloop bij de horeca, de ver-
waarlozing van die panden, de verwachte woonproblematiek voor jeugd 
en senioren mede door gebrek aan doorstromingsmogelijkheid, de 
onduidelijkheid over toekomstige zorgvraag (vergrijzing) in relatie tot 
wonen in ons dorp, het verdwijnen van de supermarkt, het verdwijnen 
van het bloedprikken, de bereikbaarheid en toegankelijkheid, het mo-
gelijke standpunt van de gemeenteraad inzake de Landschapsdialoog 
Lieshoutse Heide i.v.m. alternatieve energieopwekking ten noorden van 
de Mariahoutse bossen en de toekomst van de kerk in het gehele 
religieuze groene hart, dat ons zo dierbaar is. 
 
 

Het bestuur heeft in haar functie als dorpsraad veel vragen aan B&W 
gesteld inzake deze problematieken en gevraagd om gemeentelijke 
participatie; sommige vraagstukken zijn nu eenmaal niet door vrijwil-
ligers op te lossen. De vragen over de lege horecapanden leven al lang bij 
de inwoners van ons dorp. Dat er een eerste stap door B&W is gezet 
heeft u inmiddels in de krant kunnen lezen; dit om eventuele woning-
bouw mogelijk te maken. Woningbouw die dan wel ten goede zou 
moeten komen aan de behoefte van eigen inwoners, zoals hierboven 
beschreven. Onlangs heeft een afvaardiging van het ZOD-bestuur en het 
Dorpsondersteuningsteam dit in een gesprek, ter inventarisatie door een 
contactpersoon namens de gemeente, aangegeven. ZOD gaat er wel 
vanuit dat de tegenoverliggende horeca behouden blijft en met spoed 
wordt ingevuld. Transformeren in alleen appartementen is geen optie. 

Zaken waar we trots op zijn laten zich gemakkelijker vertellen. Elke fase 
tijdens mijn bestuursperiode kent er gelukkig wel een aantal. 
 

 
 

2010-2012 – Gemeente Laarbeek en Provincie N. Brabant stelden voor 
het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP 2008 t/m 2011) 
gelden beschikbaar voor de leefbaarheid van Mariahout (bijv. renovatie 
OLTM en nieuwbouw van het Buurthuis). Voor ZOD betekende dit de 
realisatie van de drie Ommetjes (met IVN), speelvoorzieningen op het 
Oranjeplein, inrichten dorpsservicecentrum, aanschaf welzijnspro-
ducten, realisatie trimbaan als ontmoetingsplek, mede opstart AED en 
het versterken van de dorpsvereniging met betere PR. De uitgave van de 
eerste huis-aan-huis ZOD-Nieuwsbrief in januari 2011, met daarin het 
IN MEMORIAM van erelid zuster Egberta, is hier een voorbeeld van.  
 

Tot slot het laten ontwikkelen van de Centrumvisie Mariahout 2012 dat 
recht doet aan een leefbaar en verkeersveiliger centrum waar veel 
inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zich thuis gaan voelen.    

2011 Opening Ommetjes    

 

 
Bloedprikken in het Buurthuis 

(foto 2011) 

Januari 2012 Afsluiting IDOP  

 
 

 
2012 Opening ontmoetingsplek 

Trimbaan   
 
 

 
2012 Centrumvisie 

Een klein dorp met een groot hart  

 
 
 

 

Terugblik 2010 - 2012 
 

Terugblik van de voorzitter  



    

  

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.     

 

 

 

 

 

2013-2016 – Dit waren de jaren dat het bestuur met veel werkgroepen, 
verenigingen en stichtingen in gesprek is gegaan om de nieuwe 
centrumvisie uit te leggen en wederzijds begrip voor elkaar en de nieuwe 
visie te ontwikkelen. Er is zelfs een brief naar bisschop gegaan om sluiting 
van de OLVr. v. Lourdeskerk tegen te gaan en het ‘Religieuze groene hart’, 
met haar historische en (rijks)monumentale waarde open te houden en 
te promoten. Bestuurslid Harold de Louw heeft de kar getrokken voor het 
Processiepark en ondergetekende heeft met werkgroep ‘Oranjestraatje’ 
de eerste aanzet gegeven voor het Oranjeplein. Henk Hulsen heeft zich bij 
de werkgroep Centrumvisie aangesloten en is een belangrijke schakel ge-
weest in de realisatie van het vernieuwde centrum. Tevens is werkgroep 
Natuur en Recreatie officieel van start gegaan met als doel het aantal 
begaanbare wandelroutes uit te breiden en te onderhouden. 

2017-2019 – Met hulp van de gemeente (goede gemeentelijke partici-
patie) als ook van betrokken inwoners (burgerparticipatie) is er gewerkt 
aan de herinrichting van het Oranjeplein. In 2019 werden er maar liefst 7 
verbeterde locaties aldaar geopend, hetgeen een grote inbreng van de 
betrokken partijen impliceert. Tevens werd het Processiepark her-
ingericht en beter bereikbaar met een nieuwe poort. Realisatie van deze 
grote projecten werd mogelijk dankzij medewerking van het parochie-
bestuur, OLTM, Stichting Groene hart van Mariahout, externe sponsoren 
en natuurlijk de gemeenteraad die instemde met de bekostiging van de 
herinrichting. Ondersteuning werd ontvangen van dorpsondersteuner 
Manita Herregraven en ambtenaar Joan van Wetten.   

 

2020-2022 – Deze periode kenmerkt zich als de jaren met de vele 
beperkingen vanwege Corona. Toch is er doorgewerkt aan de leefbaar-
heid van ons dorp. Zo zijn er extra Nieuwsflitsen verzonden om met onze 
leden in contact te blijven, onderhoudswerkzaamheden aan de trimbaan 
verricht, verharding aangelegd onder de beweegtoestellen en heeft 2x 
NLdoet plaats gevonden om te werken aan de optimalisatie van het 
wandelroutenetwerk. Er is digitaal doorvergaderd of in hele kleine groep-
jes; zowel intern als extern. Er zijn uitgebreide zienswijzen ingestuurd 
aangaande concepten ‘Visie Buitengebied’ en ‘Woonvisie’ van de ge-
meente Laarbeek; er heeft een raadsvisitatie plaats gevonden. Voor de 
jeugd is er een Stoere Kermis georganiseerd en is de intocht van de Sint 
gevierd. Werkgroep Historische route ‘Mariahout Pioniersdorp’ is 
opgestart en veel historische verhalen en foto’s zijn verzameld; de route 
is door vrijwilligers uitgezet tijdens NLdoet. Opening van het wandel-
netwerkbord vindt plaats tijdens Koningsdag.  

Beste leden en inwoners van Mariahout, mijn bestuursperiode zit er op. 
Ik voel mij bevoorrecht om samen met mijn medebestuursleden en de 
ruim 100 ZOD-vrijwilligers, 12 jaar lang me voor Mariahout te hebben 
mogen inzetten. Samen sterk was het devies. Graag blijf ik nog actief voor 
de werkgroepen Natuur en Recreatie, Vieren en Herdenken en het Dorps-
ondersteuningsteam met service-uurtje. Ik wil iedereen bedanken voor 
het vertrouwen dat ik gekregen heb. Voor diegene die heeft ervaren dat 
ik het beschaamd heb, hoop ik dat het na een goed gesprek uit de wereld 
werd geholpen. Dat is dan ook mijn devies. Blijf met elkaar in gesprek dan 
kunnen we mooie dingen voor elkaar krijgen in ons gezamenlijk streven 
naar een leefbaar Mariahout.      

 

2014 schetsontwerp Park met 
vrijwilligers Lars Eeuwes, Harold de 

Louw, vz.  ZOD en parochie 

 

2017 Inzage schetsen Oranjeplein 

 
 

 
 

2018 Opening Poort met Joan van 
Wetten gem. Laarbeek,  Henk 

Hulsen ZOD en het Gilde  

 
 

 
 
 

2019 opening Beweegtuin met 
sponsors en vz. speeltuin F. Daniels   

 

 
 

2021 NL-doet, met werkgroepen 
Natuur en Recreatie, Mariahout 

Pionersdorp en horeca Huiskamer  

 

 

 

Terugblik van de voorzitter - vervolg Terugblik 2013 - 2022 

Ria Lindeman-Emmen 

 



 
  Agenda ZOD-ledenvergadering maand. 4 april 19.00u. 

 

18.45 uur Zaal open met koffie/thee in het Buurthuis 
19.00 uur Start vergadering 

1-Opening en welkomstwoord door voorzitter R. Lindeman 
2-Verslag besloten deel van de algemene ledenvergadering van 27-09-2021 
3-Financieel verslag 2021 door penningmeester A. Bardoel  
4-Verslag van de kascommissie en decharge bestuur over 2021 door Toos  
Verhoeven en Tiny Vogels. Verkiezing lid kascommissie (naast T. Vogels)  
5-Verkiezingen bestuursleden  
6-Rondvraag en sluiting 

19.45 uur Zaal open voor openbare jaarvergadering met koffie/thee  

 
 
 19.45 uur Zaal open voor openbare jaarvergadering met koffie/thee  
20.00 uur Start vergadering in het Buurthuis 

1-Opening en welkomstwoord door vicevoorzitter Henk Hulsen 
2-Mededeling samenstelling bestuur 
3-Verslag openbare deel van de jaarvergadering van 16 april 2019 
4-Besteding gelden leefbaarheidsfonds   
5-Stand van zaken diverse onderwerpen  

  -Optimalisatie ZOD-wandelroute netwerk  
 -Koningsdag in ‘historische sferen’ 

-Kommekeer, supermarkt 
-Wonen 

6-Rondvraag en sluiting 
Korte pauze 
7 Film- en fotocompilatie Mariahout in 2021, door Jan Jansen 

 
 

 
 

Landschapsdialoog Lieshoutse Heide 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep ‘Alleenstaanden’ met 
Gerda van den Heuvel en Marietje 
van der Linden, is blij met het nieuwe 
derde werkgroeplid Beppie van der 
Zanden (vlnr Marietje en Beppie).  
Op 13 maart kwamen de alleenstaan-
den bij elkaar en werden verwend 
door de werkgroep ‘Koken voor …’. 
Namens de aanwezige gasten: 
Hartelijk dank voor het lekkere diner! 

Zondag 17 april wordt er een paas-
brunch georganiseerd met aanslui-
tend een rondleiding door het mu-
seum Strobol in Nijnsel. Opgeven kan 
bij de werkgroepleden of via 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na besloten te hebben de werkgroep 
kleiner te maken, hebben de gasten 
gestemd over de nieuwe samen-
stelling. Hetty van Leuken (niet 
herkiesbaar) en Mariet Vogels heb-
ben de werkgroep vaarwel gezegd. 
Beiden hebben zich jarenlang ingezet 
voor het Welfare, handwerkgroep en 
nu de maandagsoos. Mariet (links op 
de foto) was bijna 25 jaar actief. 
Hartelijk dank voor de deskundigheid 
en inzet bij  het handwerken. De nieu-
we werkgroep bestaat nu uit:  

 

Vrijwilligersavond 2022 

Op maandag 27 juni staat de ZOD-
vrijwilligersavond gepland van 18.00 
tot 21.00 u. Voor een maaltijd en 
een drankje wordt gezorgd.  

Wie wordt vrijwilliger van het jaar? 

 
Alleenstaanden 

Maandagsoos Bezige Bijen 

Eindconclusies dialoog over de mogelijke invulling van grootschalige wind- en 
zonne-energie opwek ten noorden van de Mariahoutse bossen. Uitgebreid zie:  
www.zorgomhetdorp.nl – Zorg om het Dorp – Communicatie met gemeente 
 
 

De uitkomsten in het kort  
 

1. De bewoners zien het belang van de energietransitie in en zijn voorstander van 
maatregelen met een beperkte landschappelijke impact, zoals woning-
oplossingen en zon op dak.  

 

2. De bewoners zeggen ‘nee’ tegen windenergie, vanwege een aantal 
tegenargumenten, zorgen en onzekerheden, zoals over de impact op gezondheid. 
Voor een deel van de bewoners zouden windmolens bespreekbaar zijn als die 
zorgen weggenomen kunnen worden. Een ander deel van de bewoners is tegen 
windmolens vanwege de impact op het landschap en de verwachte overlast en 
blijft bij dat standpunt.  
 

3. Áls windenergie ondanks het standpunt van de bewoners toch verder wordt 
onderzocht door de gemeente, provincie of het Rijk, willen de bewoners zoveel 
mogelijk regie en zeggenschap in het vervolg. Ze willen dan op een zo vroeg 
mogelijk moment weer betrokken worden. Dit geldt ook voor eventuele 
toekomstige zonneparken of andere technologieën.  
 

4. De bewoners zijn meer verdeeld over zonneparken. Het is in het landschap 
wellicht in te passen, maar een veel genoemd tegenargument is dat het zonde is 
om hiervoor goede landbouwgrond te gebruiken. Bij een zonnepark moet in ieder 
geval de omgeving goed worden meegenomen bij het maken van de plannen.  
 

5. Over andere technologieën voor grootschalige opwek is onvoldoende gesproken 
om nu tot een conclusie te kunnen komen. 
 

 6. De bewoners zien voor hun gebied een groene en agrarische ontwikkelrichting. 
Het landschap wordt gekenmerkt door een combinatie van de functies kleinschalig 
wonen in agrarische buurtschappen; moderne agrarische bedrijven; en 
natuurontwikkeling in combinatie met extensieve recreatie. Het groene imago dat 
Laarbeek nastreeft is juist in dit gebied te herkennen en zou nog verder versterkt 
kunnen worden.  

 

 

-Beppie van 
der Zanden,  
-Toos  
Verhoeven   
-Anneke  
Vialle. 

 

 

Agenda openbare jaarvergadering maand. 4 april 20.00u.  
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Kostenoverzicht bij het reizen per (buurt)bus
De kosten voor het reizen met de buurtbus van af het Oranjeplein in Mariahout. Er zijn meerdere mogelijkheden voor korting als u reist.

met een (persoonlijke) ov-chipkaart.  Een ritkaart of een daluur dagkaart koopt u bij de chauffeur, u kunt alleen betalen met pinpas.

Daluurkorting  kunt u kopen voor € 13,82 per jaar en dat geldt voor alle OV bussen in Brabant.

Leeftijdkorting krijgt u autmatisch  (Leeftijd van 4 t/m 18 jaar en 65 plussers) bij een persoonlijke ov-chipkaart.

Reizen vanaf het 

Oranjeplein met de 

buurtbus richting 

Helmond

voltarief 

per rit retour

met 34 % 

leeftijd 

korting 

per rit Retour

Met 40 % 

daluur 

korting (v.a. 

9:00 uur) Retour

Met 

leeftijd + 

dalkorting 

 (60%) Retour Ritkaartje Retour

Dal uur 

dagkaart 

v.a 9:00 u

 jumbo Lieshout € 1,53 € 3,06 € 1,01 € 2,02 € 0,92 € 1,84 € 0,61 € 1,22 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Heuvel lieshout € 1,53 € 3,06 € 1,01 € 2,02 € 0,92 € 1,84 € 0,61 € 1,21 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Bavaria Lieshout *) € 1,74 € 3,48 € 1,15 € 2,30 € 1,38 € 2,76 € 0,69 € 1,38 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Couwenberg A-R € 2,29 € 4,58 € 1,51 € 3,02 € 1,81 € 3,63 € 0,91 € 1,81 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Dreef A-R € 2,43 € 4,86 € 1,60 € 3,21 € 1,92 € 3,85 € 0,96 € 1,92 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Elkerliek Helmond € 2,91 € 5,82 € 1,92 € 3,84 € 2,30 € 4,61 € 1,15 € 2,30 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Helmond centrum € 3,10 € 6,20 € 2,05 € 4,09 € 2,46 € 4,91 € 1,23 € 2,46 € 4,59 € 9,18 7,18€      

*)Buurtbushalte bij de Bavariahalte op de provinciale weg vlak voor de rotonde Kosten kunnen in de praktijk een paar cent varieren

Vertrektijd richting Helmond  op ma t/m vrijdag vanaf 7:08 uur elk uur, laatste bus vertrekt om 17:08 uur

Reizen vanaf 

Oranjeplein met de 

buurtbus richting 

B&D en Nuenen

voltarief 

per rit retour

met 

leeftijd 

korting Retour

Met daluur 

korting (v.a. 

9:00 uur) Retour

Met 

leeftijd + 

dalkorting 

 60% Retour Ritkaartje Retour

Dal uur 

dagkaart 

v.a 9:00 u

Piet van Thielplein € 1,96 € 3,92 € 1,29 € 2,59 € 1,55 € 3,10 € 0,78 € 1,55 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Heuvelplein € 2,30 € 4,60 € 1,52 € 3,04 € 1,82 € 3,64 € 0,91 € 1,82 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Bavaria Lieshout € 2,72 € 5,44 € 1,80 € 3,59 € 2,15 € 4,31 € 1,08 € 2,15 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Heuvel Lieshout € 2,89 € 5,78 € 1,91 € 3,81 € 2,29 € 4,58 € 1,14 € 2,29 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Gerwen centrum € 3,65 € 7,30 € 2,41 € 4,82 € 2,89 € 5,78 € 1,45 € 2,89 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Nuenen Park € 4,06 € 8,12 € 2,68 € 5,36 € 3,22 € 6,43 € 1,61 € 3,22 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Nuenen busstation € 4,26 € 8,52 € 2,81 € 5,62 € 3,37 € 6,75 € 1,69 € 3,37 € 4,59 € 9,18 7,18€      

Vertrektijd richting Beek  en Donk cq Helmond op maaandag t/m vrijdag  vanaf 6:59 uur elk uur, laatste bus vertrekt om 16:59 uur.

Met een daluurdagkaart of daluurkorting op uw ov-chipkaart kunt u pas reizen als instapt ná 9:00 uur.

Met daluurdagkaart kunt ook overstappen op andere OV-bussen, dezelfde dag, binnen Brabant.  (niet geldig voor de NS).

Per betalende reiziger mogen 2 kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis mee.

Kinderen < 3 jaar mogen gratis mee.

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harry de Groof, ZOD-contactpersoon ‘Openbaar Vervoer’, wilt u bij deze informeren 

Collectieve Collecteweek Mariahout 

Dit jaar zal de Collectieve Collecteweek weer plaats gaan vinden in de laatste week van maart. 
De ZOD-werkgroep CCM zet zich in voor 12 goede doelen. Als inwoner van Mariahout heeft u 
een envelop ontvangen met informatie over de te kiezen goede doelen, de manier van betalen 
en het moment van ophalen van de enveloppen. Er wordt naar gestreefd dit door bewoners uit 
uw eigen buurt te laten doen. Mocht er iets tussen komen dan kunt u ook uw envelop tot 8 april 
afgeven bij het Buurthuis of bij Twee-en-20, Oranjeplein 1c. Van harte aanbevolen. 

Winkelen bij de Jumbo in Lieshout met de Buurtbus        
U stapt op het Oranjeplein in buslijn 261 (richting Helmond);  vertrek ieder uur, +8 minuten over het hele uur. 
Reistijd is 4 minuten; aankomst : + 12 minuten over het hele uur. 
Na uitstappen bij de Jumbo heeft u 41 minuten de tijd om te winkelen want de bus is + 53 minuten, na het hele 
uur, weer terug bij de Jumbo halte om naar Mariahout te rijden.   
Heeft u geen OV-chipkaart dan is een daluurdagkaart het goedkoopste € 7,18. Deze is de hele dag geldig (vanaf 
9:00 uur). Het goedkoopste is reizen met de OV-chipkaart met leeftijdskorting + daluurkorting dan betaalt u  
€ 1.22 (retour). Heeft u hulp nodig bij het aanmaken van een OV-chipkaart neem dan contact op via 422081. 

           



 
 
 
 

 

2019 April t/m december – grotere evenementen – naast werkgroep vergaderingen 
 
 

April; Jaarvergadering, Koningsdag opening Poort Oranjeplein, ontvangst gedecoreerden en Koningsspelen 

Mei; Viering Meimaand bij de Grot 

Juni; Afscheid zusters van Barmhartigheid uit het dorp Mariahout, Kermis 

Aug; Koken voor ‘Alleenstaanden’ 

Sept; Opening Oranjeplein met Picknick op het Plein 

Nov; Intocht Sinterklaas, Etalage tentoonstelling Nieuwbouw Grot 

Dec; Alleenstaanden kerstlunch, jubilarissen Handwerkgroep  

  

2020 Januari t/m december; maand maart start de corona-periode – maandelijkse Nieuwsflitsen op de website 
 

Jan: Vrijwilligersbijeenkomst, Harry de Groof vrijwilliger van het jaar 2020 

Maart; Opschonen Trimbaan. Verder corona-afgelastingen w.o. Thema-avond over de Toekomst 

April; Paaseitjes actie i.s.m. korfbalclub, bestemd voor de alleenstaande ZOD-leden. Afgelasting jaarvergadering met thema 

Toekomst van Mariahout, idem Koningsdagactiviteiten. ZOD-Secretaris Henk Hulsen ontvangt koninklijke onderscheiding. Net 

als dorpsgenoten  John Brugmans en Frans Biemans 

Mei; 4 mei viering met trompettisten Grottendorfer Blaaskapel en werkgroep Vieren en Herdenken bij Engelse Graven 

Mei; Verharding Beweegtuin Oranjeplein door diverse vrijwilligers 

Juni; Start activiteiten Beweegtuin, Kermis afgelast, rondfietsen Natuur en Recreatie met wethouders e.a. ter inspectie van 

zandpaden voor wandelaars en fietsers. 

Sept; Herdenking Bevrijding door werkgroep Vieren en Herdenken mmv Grottendorfer Blaaskapel 

Okt; uitgestelde jaarvergadering  wederom afgelast. Lancering Duo-fiets (elektrisch) te huren bij Harold Vereijken Verhuur voor 

€ 5,00 per dagdeel.  

Nov; Sint bezoekt alleen school, overig programma afgelast i.v.m. corona 

Dec; Etalage tentoonstelling: BN-ers op bezoek in Mariahout 

 

2021 Januari t/m december  - met wisselende corona-sluitingen – maandelijkse Nieuwsflitsen op de website 
 

Jan; ZOD vrijwilligers ontvangen Nieuwjaarsattentie, vrijwilligersavond gaat niet door 

Trimbaan weer winterklaar gemaakt.  

ZOD lanceert stellingen over de Toekomst. Stelling 1: Wij zijn trot op het Groene Hart  

Febr; Artikel ZOD inzake ‘Transformeren in Mariahout’ (van onderneming naar woonhuis). Horeca en supermarkt mag niet 

zonder inspraak van functie veranderen.  Stelling 2: Wonen in Mariahout 

Kinderen van onze leden bakken voor 81 alleenstaande ouderen en brengen de attenties rond. 

Leden organiseren een carnavaleske bingo speurtocht voor gezinnen 

Maart; Collectieve Collecte Mariahout gaat door.  

April; Koningsdag met alleen kleurplaten en ‘zomerkoninkjes’ als prijsjes. Koninklijke onderscheidingen voor ZOD-vrijwilligers 

Maria Gilsing-Koopmans en Frans Daniels 

Mei; 4 mei dodenherdenking in kleine kring met trompettisten 

Aanbieden van conceptaanvraag aan gemeente: Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021. 

Stelling 3: Hoe ziet het buitengebied er in de toekomst uit?  

NLdoet activiteiten van vrijwilligers van de trimbaan en van Natuur en Recreatie. 

Juni; Sportieve Stoere Kermis, ZOD-Maandagsoos Bezig Bijen weer van start na de coronaperiode 

Sept.; Woonwensen met wethouder voor jongeren en senioren, Bevrijding 18 sept. Buurtrestaurantpromotie voor 

alleenstaanden, Opening Huiskamer met ZOD en presentatie producten maandagsoos, ZOD-Ledenvergadering. 

Okt; Raadsvisitatie, Alleenstaanden Bingo 

Nov; Betaalbaar wonen in Mariahout – van en voor jongeren, Intocht Sinterklaas, Inspreken ZOD in commissievergadering (ge-

meente) inzake begroting met vraag om gemeentelijke participatie problematiek horeca en wonen, fietspaden buitengebied  

Dec; Trimbaan paden opgeschoond, Boostercampagne 

Waar mogelijk was, hebben alle ZOD-werkgroepen hun vergaderingen in kleine kring of digitaal door laten gaan. 

Een uitgebreid verslag van het laatste half jaar 2021 is te lezen in de Nieuwsbrief van 2021/2022 januari op de site. 

2022 tot 4 april Openbare  jaarvergadering 
 

Jan; ZOD bestuursvergadering 

Febr. werkgroep Historische route Mariahout Pioniersdorp, Dorpsondersteuningsteam, Overleg Vieren en Herdenken 

Maart; werkgroep Historische route Pioniersdorp, Overleg wonen met gemeente, NLdoet Natuur en Recreatie, Koken voor 

Alleenstaanden, ZOD-bestuursvergadering. Engelse lessen zijn weer hervat. Collectieve Collecte Mariahout 
 

 

April: Openbare jaarvergadering 2022; iedereen is van harte uitgenodigd om 20.00 uur in het Buurthuis  

Jaren-overzicht vanaf de laatst gehouden Openbare Jaarvergadering  
door Dorpsraad ZOD-Mariahout in april 2019 

 

 

https://www.zorgomhetdorp.nl/wp-content/uploads/2021-10-05-Optimalisatie-ZOD-wandelroutenetwerk-2021.pdf

