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Nieuwsflits april 2022 
Jaargang 8  nr.1 

 

Van de (nieuwe) voorzitter : Joost de Beer 

Koninklijke onderscheiding voor Ria Lindeman - Emmen 
Tijdens de jaarvergadering op 4 april j.l. namen we, na 12 jaar, waarvan 8 als 

voorzitter, afscheid van Ria Lindeman-Emmen. Ze werd hierna benoemd tot 

erelid van onze vereniging. Ze ontving onder toeziend oog van haar familie 

een welverdiende koninklijke onderscheiding van Burgemeester van der 

Meijden als erkenning voor de vele jaren van inzet voor niet alleen Zorg om 

het Dorp maar ook voor Yammas, schoolbestuur en de Zonnebloem.  

Ria, van harte gefeliciteerd! 

Beste dorpsgenoten, 

Het is een waar genoegen me voor te stellen als voorzitter van Zorg om het 

Dorp. Mijn naam is Joost de Beer en samen met mijn vriendin Maike 

Raaijmakers en onze kinderen Krijn, Imme en Karst wonen wij sinds 3 jaar 

weer in Mariahout aan de Tuindersweg. In 1983 ben ik aan de Mariastraat 

geboren als zoon van Ad en Maria de Beer en in het dagelijks leven ben ik 

werkzaam als Teamleider Recruitment bij Koninklijke BAM in Bunnik. 

Samen met mijn team nemen wij jaarlijks 1000 enthousiaste collega’s aan. 

Woensdag 27 april  11.30u. Kerkplein : Historisch evenement Laarbeek-25 met o.a. opening historische 

wandelroute, historische optocht met harmonie en gildegroet 

 12.15u. Oranjeplein : “Vertier op het Oranjeplein” met o.a. Jeu-de-Boules 

wedstrijden voor de jeugd, etalage voorstelling, pannenkoeken en horeca. 

Zondag 1 mei Inning Contributie Zorg om het Dorp 2022 

Donderdag 5 mei 12.00u. Kerkplein / OLTM : Bevrijdingsdag Mariahout met o.a. Bevrijdingsvuur, 

poëzie, muziek en een Vrijheidsmaaltijd 

Maandag 16 mei 20.00u. Buurthuis : Informatie avond “Wonen in Mariahout, Mariastraat 20-22” 

Maandag 27 juni Buurthuis : Zorg om het Dorp Vrijwilligersavond met o.a. verkiezing vrijwilliger van 

het jaar. Nadere informatie volgt. 

Als pionier geloof ik er in dat Mariahout in lengte van jaren een veilig en duurzaam thuis mag zijn voor 

iedere inwoner. Dat we door te verbinden, het beste in elkaar naar boven kunnen halen en hiermee de 

leefbaarheid naar een hoger niveau kunnen brengen. Ik ga graag de dialoog aan om te horen hoe jij dit 

ziet. 

Tot snel in het dorp! 

U kunt me bereiken op : j.debeer@zorgomhetdorp.nl 



 

 

 

 

 

 

Nieuw bestuurslid : Leonie van den Heuvel 

Informatie avond “Wonen in Mariahout, Mariastraat 20-22” 

 

Ik ben Leonie van den Heuvel, en al vele jaren samen met Mike Vincent. We 

hebben twee kinderen, Laura (2011) en Koen (2014). Ik ben geboren (1976) 

en getogen in Mariahout als tweede dochter van Leo en Riek van den 

Heuvel. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij ASML als 

werktuigbouwkundig ingenieur. Vijftien jaar heb ik buiten Mariahout 

gewoond maar sinds 2017 wonen we aan de Koperwiek en daar heb ik me 

vanaf de eerste dag weer echt thuis gevoeld. Het dorp, de verenigingen, en 

natuurlijk ook de mensen gaan me aan het hart. Ik hoop dat mijn kinderen 

hier net zo’n fijne jeugd mogen beleven als ik heb gehad. En ook dat Mike en 

ik, mijn ouders en alle Mariahoutse mensen, in een veilige omgeving, van de 

gewenste voorzieningen en sociale interactie kunnen (blijven) genieten. Ik 

draag graag mijn steentje bij om dat te bereiken. 

Beste dorpsgenoten, dank je wel voor het vertrouwen. Ik heb er zin in! 

U kunt me bereiken op : l.vandenheuvel@zorgomhetdorp.nl 

Beste leden, 

  

Op of rond 1 mei wordt de contributie voor het lidmaatschap voor 2022 afgeschreven van het door u 

opgegeven bankrekeningnummer. Het bedrag bedraagt €10,00. 

 

Vergeet niet gebruik te maken van uw waardebon van €7,50! 

Deze kunt u afhalen bij het buurthuis aan de bar, in het Dorpsservicecentrum op donderdagmiddag van 

14.00u -15.00u, bij het Alleengaanden-diner in het najaar en tijdens de opening van de kermis op 

18 juni. Tijdens de opening zijn we hier een uurtje en tijdens het optreden van de harmonie ook een 

uurtje. 

 

U kunt de waardebon inleveren bij: 

• de Kermis (alleen op zaterdag) 

• het OLTM (alleen op voorstellingen van de Mariahoutse toneelvereniging) 

• aanschaf OV-chipkaart 

• producten gemaakt door soos ‘Bezige Bijen’ 

• ZOD – Alleengaanden-diner oktober/november verzorgd door ZOD-werkgroep ‘Koken voor …’ 

• huur van duo-fiets - te gebruiken voor 2 aaneengesloten dagdelen 

Van de Penningmeester  

Op maandag 16 mei om 20.00u in het Buurthuis organiseert Zorg om het Dorp een informatie avond. 

 

De gemeente heeft de panden Mariastraat 20 en 22 aangekocht met als doel om er woningbouw te 

realiseren. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om aan u to vragen 

welke ontwikkeling u graag ziet op die locatie. Vast staat dat er woningen moeten komen die aan 

verschillende voorwaarden moeten voldoen. In het bestemmingsplan is vastgelegd hoe hoog deze 

mogen worden en welk deel van de percelen bebouwd mag worden. Op 16 mei zijn er tekeningen 

waarop dat is aangegeven. 

U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker(s). 



Samen fietsen op een duo-fiets! 

Nederland is een fietsland, maar fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er is een groep inwoners 

die geen gebruik kan maken van een normale fiets. In ons dorp vinden we het belangrijk dat iedereen 

mee kan doen. Fietsen hoort daar zeker bij: het verbetert de gezondheid en het welzijn. Om ervoor te 

zorgen dat zoveel mogelijk mensen toch kunnen fietsen, kunt u gebruikmaken van een duo-fiets in 

Mariahout. 

Kunt u geen gebruik maken van een normale fiets of tandem? Dan is een duo-fiets heel geschikt. U zit 

op de duo-fiets met zijn tweeën naast elkaar. De bijrijder zit veel steviger dan op een normale fiets, door 

onder andere de heupgordel en voetfixatie. De duo-fiets kan niet omvallen. U kunt samen met iemand 

uit uw eigen netwerk komen fietsen of met een van onze fietsmaatjes in Mariahout. U kunt hiervoor 

bellen met de Dorpsondersteuner Nathalie Ansems (06-48532893). 

De duo-fiets is te huur via Harold Vereijken Gereedschap en Verhuur (0499-422126). 

De kosten zijn 5 euro per dagdeel. Op Koningsdag staat de duo-fiets bij de jeu-de-boules-baan. Vandaar 

kunnen proefritjes gemaakt worden met een deskundig begeleider. 

 

Dorpsondersteuner 

Wordt het moeilijker zelf voor je eten te zorgen? Heb je behoefte aan huishoudelijke hulp? Oppas 

nodig? Hond uitlaten? Hulp met boodschappen doen? Vervoer naar ziekenhuis? Behoefte aan contact 

of gezelschap? Woning aanpassing? Financiële hulp? Conflict in de buurt? 

 

Heb je een vraag en kun je zelf geen oplossing vinden? De dorpsondersteuner is een sociaal werker, die 

samen met jou zoekt naar hulp in de kring van mensen die dicht bij je wonen. En heb je nog andere hulp 

nodig? De dorpsondersteuner wijst je de weg en brengt je met de juiste mensen in contact. 

De dorpsondersteuner is een vooruitgeschoven post van ons team bij jou in de buurt, die je helpt met al 

je vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 

 

Heb je geen persoonlijke vraag, maar wil je graag iets voor een ander betekenen en zinvol bezig zijn?  

Ook dan ben je bij de dorpsondersteuner aan het goede adres. 

 

Dorpsondersteuner Mariahout 

Nathalie Ansems 

Inloop op woensdag van 10.00u-11.30u in het Buurthuis 

06-48532893 of nathalie.ansems@levgroep.nl 



 

Rabobank Coöperatie fonds 

 
Via het Coöperatiefonds steunt de Rabobank initiatieven die de regio Helmond Peel Noord versterken. 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds is een belangrijke voorwaarde dat het 

initiatief bijdraagt aan duurzame ontwikkeling in de leefomgeving.  

 

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen: 

1. Versterken van lokale gemeenschappen  

2. Financieel Gezond Leven  

3. Duurzaam Wonen en de energietransitie  

4. Duurzaam Ondernemen  

5. Banking4Food 

 

Enkele belangrijke voorwaarden zijn: 

1. De aanvrager is een officiële vereniging of stichting en bankiert bij Rabobank Helmond Peel 

Noord 

2. Projecten mogen geen winstoogmerk hebben 

3.  De aanvraag betreft geen jaarlijks terugkerende activiteit. 

 

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank 

Coöperatiefonds. Meer informatie kunt u lezen op: 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/helmond-peel-noord/onze-cooperatieve-bijdrage 

Voor vragen kunt u terecht bij Harold de Louw: h.delouw@zorgomhetdorp.nl 

Kerkenvisie Laarbeek 2022 

 
Het bestuur van Parochie Zalige pater Eustachius en de gemeente Laarbeek werken aan een kerkenvisie 

in 2022. U heeft er al over kunnen lezen in o.a. de MooiLaarbeek. 

Een extern bureau, The Missing Link, is ingehuurd om voor het einde van het jaar deze visie op te 

stellen. Zij vinden communicatie met inwoners, gebruikers en belangengroepen een belangrijke factor 

bij het opstellen van deze Kerkenvisie. 

 

In Laarbeek staan zes kerken en ze zijn te kostbaar om open te houden voor het teruglopende 

kerkbezoek. Daarom moet er worden nagedacht over de toekomst. Een van de kerken krijgt al een 

andere bestemming, de vijf anderen worden meegenomen in de kerkenvisie. Daarbij wordt er per kerk 

een ‘paspoort’ opgesteld om in te kunnen spelen op ontwikkelingen rondom de kerken in de toekomst.  

 

In het paspoort komen niet alleen de gebruikelijke kenmerken van het gebouw (maten, ouderdom, 

bruikbaarheid etc.) maar willen we juist ook de meningen en ideeën van betrokken inwoners 

meenemen. 

 

Voor de zomervakantie worden er in alle kernen bewonersavonden georganiseerd. Zodra de data 

bekend zijn, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Voor vragen kunt u ons bereiken via 

kerkenvisie@laarbeek.nl 

 

Namens Parochiebestuur, Kees van der Meij 

Gemeente Laarbeek, wethouder Monika Slaets-Sonneveldt 

Projectleider Kerkenvisie Laarbeek, Lydia Bongenaar 



 

Wilt u deelnemen aan de Vrijheidsmaaltijd en de Vrijheidssoep met brood nuttigen? U kunt zich vóór 1 

mei 2022 hiervoor aanmelden via www.herdenkenvierinlaarbeek.nl/soep. 

  

Het volledige Bevrijdingsdag programma van Mariahout ziet er als volgt uit: 

• rond 12:00 uur: aankomst van Running Team Laarbeek bij de kerk en oorlogsgraven in Mariahout. 

Zij worden welkom geheten door de Burgemeester, die samen met Louise Gommers het 

bevrijdingsvuur zal ontsteken. Daarna worden bloemen bij de graven gelegd en leest Louise 

Gommers een gedicht voor. Na 2 minuten stilte zal trompettist Stef Mucha de Taptoe blazen; 

• rond 12:15 uur: vervolgens lopen we met z’n allen, begeleid door het Running Team met fakkel, 

door het park naar het Bevrijdingsmonument dat bij de poort van het Openluchttheater 

Mariahout staat. Tijdens het hijsen van de Nederlandse vlag wordt het Wilhelmus gespeeld door 

Stef Mucha. Vervolgens krijgt Ger Aarts namens Oranjecomité Mariahout het woord. Zij staat stil 

bij de bevrijding en de inzet van velen, toen en nu. Daarna zingt Margo Leenders het lied “het 

dorp Mariahout” en tot slot wordt de capsule van 77 jaar Bevrijding door kinderen begraven in 

het park; 

• 12:30 uur: alle genodigden en personen die zich aangemeld hebben voor de Vrijheidssoep kunnen 

deze nuttigen in het Openluchttheater Mariahout; 

• naar verwachting is het programma om 13:30 uur /14:00 uur afgelopen. 

  

We hopen op uw aanwezigheid bij dit belangrijke programma. Want vrijheid deel je met elkaar!  

 

Op 5 mei vieren we in heel Nederland Bevrijdingsdag. Ook 

in Mariahout wordt hier volop aandacht aan besteed. 

Jaarlijks arriveert het Running Team Laarbeek al vroeg in 

de ochtend in Mariahout om het Bevrijdingsvuur uit 

Wageningen hier te ontsteken.  

  

Dit jaar is de Laarbeekse route andersom en komt het 

Running Team rond het middaguur aan in ons dorp zodat 

zij samen met ons én u de bevrijding kunnen vieren. Onder 

andere met een Vrijheidssoep, te nuttigen in het 

Openluchttheater Mariahout. Deze Vrijheidsmaaltijd zorgt 

voor bijzondere ontmoetingen en interessante gesprekken 

Hartelijk Dank 

 
Graag wil ik alle leden van Zorg om het Dorp en andere belangstellenden bedanken voor de bijzondere 

reacties die ik heb gekregen na het ontvangen van de koninklijke onderscheiding. 

De leuke gesprekken, kaartjes, appjes, e-mails, bloemen en andere traktaties hebben mij verrast en 

heel erg goed gedaan. 

 

Ik kijk terug op een mooie vrijwilligersperiode sinds ik in 1983 in Mariahout ben komen wonen en die ik 

met velen van u heb mogen invullen. 

We komen elkaar in de toekomst zeker weer tegen in welke vrijwillige klus dan ook. 

Voor u alle goeds. 

 

Ria Lindeman-Emmen 

 

Bevrijdingsdag Mariahout 

 


