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Het is al weer november en dat betekent dat er voor onze werkgroep Sinterklaas werk aan de winkel is. Binnenkort 
zal de werkgroep Natuur/Recreatie het voorjaars/zomer/najaarsseizoen evalueren; het bestuur bedankt bij deze de 
heren voor het onderhoud van de wandelpaden in de natuur rondom Mariahout. Ook de werkgroep Centrum i.o. 
zal haar activiteiten evalueren en samen met dorpsondersteuner Nathalie Kortboyer bekijken of er een doorstart 
mogelijk is met nieuwe mensen die het centrum levendig willen houden/maken. Belangstellenden kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Het ZOD-Dorpsondersteuningsteam is genomineerd voor ‘t Laarbeeks vrijwilligerscompliment 
en u bent allemaal uitgenodigd de bekendmaking bij te wonen in ‘t Buurthuis op woensdag 27 nov. om 20.00 uur. 
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur; oMase verzorgt de hapjes. Vrijwilligers van ZOD kunnen ook alvast de datum van 
de vrijwilligersavond vastleggen in hun agenda. Deze vindt plaats op dinsdag 28 jan. vanaf 18.00 uur. Het bestuur 
van ZOD is er trots op dat zovelen zich inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp Mariahout. 
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Van de voorzitter  

WhatsApp-groep Rooijseweg 
Op 10 oktober ging de 3e WhatsApp Buurtpreventiegroep van Mariahout 
van start. Deze WhatsApp-groep rondom de Rooijseweg kent meer dan 
50 deelnemers. De opening vond plaatst op de Paalberg in aanwezigheid 
van burgemeester van der Meijden, politie en gemeenteambtenaar Joris 
Rops. Namens Zorg om het Dorp was Anton van Strien present. Verder 
waren er natuurlijk de buurtbewoners en hun kinderen die een handje 
hielpen bij de onthulling van het bord. ZOD wenst iedereen veel succes 
toe en weinig actie! Ook voor andere buurten van harte aanbevolen! Zo 
kunnen we samen werken aan een veilig Mariahout.  

Annet van de Ven is de beheerder en staat in contact met de wijkagent. U 
kunt bij een niet-pluis gevoel ook bellen via 0900-8844 of bij spoed 112. 

 

 

 
Bent u in het bezit van een postcode-
loterij AH-kaart en gebruikt u die 
niet, dan kunt u deze geactiveerd  
(vóór 18 nov.) inleveren bij de dorps-
ondersteuner in het Buurthuis of bij 
initiatieneemster Wendy Beniers. 
De kaart is bestemd voor de minder 
bedeelden in Laarbeek om te zorgen 
voor een extraatje met de kerst. 

 

 

Intocht van Sinterklaas in Mariahout 
Op zondag 17 nov. vertrekken de Sint en zijn pieten om 12.30 uur bij het Buurthuis voor een rondtocht door de 
straten van Mariahout. Harmonie St. Caecilia zal de goedheiligman muzikaal voorgaan. Alle kinderen kunnen langs 
de route gaan staan en hun kleurplaat inleveren die zij op school, Ukkepuk of de peuterspeelzaal hebben 
ontvangen of opgehaald. Advies: zet je naam op de kleurplaat want er is een mooie prijs mee te winnen. 
Aansluitend is er in de grote zaal een samenzijn met de Sint voor kinderen tot en met groep 5. De ouderen tot en 
met groep 8 zijn welkom bij de Sinterklaasbingo elders in het Buurthuis. Het bestuur wenst de ZOD-werkgroep 
‘Sinterklaas’, bestaande uit Miriam Berkvens, Henk van Eijndhoven, Gerda Sanders, Hein Gilsing, Mandy 
Heesakkers en Christel Vereijken veel succes met de organisatie van de festiviteiten.  
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Tijdens het ZOD service-uurtje op donderdagmiddag (14.00-15.00 uur) kunt u komen voor allerlei vragen en 

suggesties waar het dorpsondersteuningsteam (DOT) mee aan de slag gaat. Samen met u wordt naar een oplossing 

gezocht, een formulier ingevuld of wordt er contact gelegd met professionals van team Zorg en Welzijn.  

Ook bent u altijd welkom als u behoefte heeft aan een praatje of vragen heeft over het gebruik van de computer, 

smartphone of tablet. Er zijn zes computers beschikbaar om zaken samen op te zoeken of het gebruik ervan te 

oefenen. Loop gerust binnen in het Dorpsservicecentrum (DSC) van het Buurthuis.  

In het DSC bestaat de mogelijkheid om korte cursussen te volgen om digitaal wijzer te worden. Geef u op dan kan 

ZOD bekijken welke cursus het voor u kan organiseren. Aanmelden kan tijdens het ZOD service-uurtje, via team 

Zorg & Welzijn op de woensdagmorgen, via secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij het personeel van het 

Buurthuis. 

  
 

 

Etalage-tentoonstelling: Herbouw van de Lourdesgrot 1999 

Toneelclub vraagt vrijwilligers voor grote productie in 2020 

Het is al weer 20 jaar geleden dat de Lourdesgrot door een grote 
groep vrijwilligers herbouwd is. Er heerste toen op zaterdag een 
gezellige drukte op het kerkplein. Veel vrijwilligers waren actief en 
werden verwend met zoetigheid bij de koffie, verzorgd door 
spontane inwoners. Het proces werd door menig Mariahoutenaar 
op de voet gevolgd. Ter herinnering aan deze tijd hangt er in de 
etalage op het Oranjeplein een foto-overzicht van de werkzaam-
heden. Daar de ruiten nog al eens beslagen zijn, laten we de foto’s 
wat langer hangen, zodat er zeker een moment zal komen dat deze 
goed te zien zijn. Dankzij de grote inzet in 1999 is Mariahout 
uitgeroepen tot een ‘Kern met pit’. Daar zijn we nog steeds trots 
op.  

 

 

 

 

Op 11 nov. heeft de ‘Kick-off’ van het nieuwe toneelstuk van de toneelvereniging plaats 
gevonden. Het thema voor het toneelstuk is de ‘Pionier’. Het wordt in 2020 opgevoerd 
ter ere van 75 jaar Openlucht Theater Mariahout. De toneelvereniging geeft aan nog op 
zoek te zijn naar enthousiaste vrijwilligers voor decor, techniek, kleding, spelers (met 
name ook jongeren zijn welkom), figuranten en zangers. Ze zijn van plan om groots uit te 
pakken en hebben hiervoor een groot aantal mensen nodig. Maandagavond Oefenavond! 
www.toneelverenigingmariahout.nl  

 
ZOD service-uurtje op donderdagmiddag 

Alleengaanden – kerstlunch 

Veteranendag – Laarbeek Herdenkt en Viert 
Op 9 november was het bestuur van Zorg om het 
Dorp present bij de plechtige herdenking van alle 
gesneuvelde, en ook later overleden, Laarbeekse 
Veteranen. Veteranen die zich namens Nederland 
over de hele wereld hebben ingezet voor vrede en 
veiligheid. De Laarbeekse werkgroep Herdenkt en 
Viert heeft een bloemstuk neergelegd bij het 
bevrijdings-monument bij de ingang van het 
Processiepark/Oranjeplein.   

Op zondag 15 december wordt er een kerstlunch georganiseerd bij ‘de Pelgrim’ om 12.30 uur. Er zijn momenteel al 

22 aanmeldingen binnen. U kunt zich nog opgeven bij Gerda van den Heuvel, Marietje van der Linden, Lies 

Berkvens of secretariaat@zorgomhetdorp.nl . Het bestuur van ZOD wenst u een gezellige kerstactiviteit toe.  
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