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Na een fijne vakantie en een gezellige Kindervakantieweek kan iedereen er weer tegen aan. Complimenten voor de 
vrijwilligers die deze week zo actief waren voor de kinderen. Het Buurthuis en Dorpsservicecentrum, met team Zorg en 
Welzijn en het dorpsondersteuningsteam, zijn ook weer geopend. De openstelling van het Buurthuis op maandagen in 
de vakantie, zal geëvalueerd worden. Er kan in ieder geval geconcludeerd worden dat het een succes was.  
Helaas heeft het bestuur het bericht ontvangen dat vorige week onze ZOD-vrijwilliger Martien van den Heuvel 
overleden is. We herdenken hem in deze Nieuwsflits en wensen zijn familie veel sterkte toe.  
 
 
  
 

Deze zomer hebben we kunnen genieten van de ‘Juni Watermaand’-
tentoonstelling in de etalage op het Oranjeplein. Dit kon dankzij de 
subsidie van de gemeente Laarbeek gerealiseerd worden. 
Vorige week heeft Helmie Segboer de etalage ingericht, waarvoor 
hartelijk dank. Het thema is deze keer: ‘Toneelvereniging Mariahout 
45 jaar’. Neem er gerust de tijd voor om deze etalage te komen be-
kijken. Veel mooie herinneringen aan het Mariahouts toneel kunnen 
worden opgehaald. Wat zijn ze in die 45 jaar actief geweest! 
 

Toneelvoorstelling ‘De Zwarte Ruiter’ in het Openluchttheater is te 
zien op: Za. 8, za. 15, vr. 21 en za. 22 sept. om 20.30 uur. En op 
zondag 16 september om 14.30 uur. Denk aan de ledenactiebon! 
 
 
 

Op donderdag 16 augustus is onze ZOD-vrijwilliger Martien van den Heuvel 
overleden. Martien was actief in het ZOD-dorpsondersteuningsteam en op 
donderdagmiddag vaak present in het Dorpsservicecentrum. Hij werkte nauw 
samen met dorpsondersteuner Manita Herregraven. Veel dorpsgenoten heeft hij 
door de jaren heen geholpen met het 
invullen van formulieren of begeleiden bij 
financiële zaken. Hij zal gemist worden.  
Martien is in 2017 door mede vrijwilligers 
gekozen tot ZOD-vrijwilliger van het jaar. 
Dat gaf wel aan hoe zijn inzet gewaardeerd 
werd.  
In ons dorp is Martien van grote waarde 
geweest voor het Openluchttheater en voor 
de kerk in Mariahout (en Laarbeek). Hij 
ontving zowel van de Koning(in) als van de Paus een onderscheiding. Ook de vrij-
willigerspenning van de gemeente Laarbeek mocht hij ontvangen. We zullen 

Martiens betrokkenheid en inzet gaan missen. Het bestuur wenst de familie heel veel sterkte toe. 
Avondwake: Dinsdag 21 aug. 19.00 uur in de O.L.Vr. v. Lourdeskerk in Mariahout 
Afscheidsdienst: Woensdag 22 aug. 13.00 uur in dezelfde kerk.  
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Van de voorzitter  

Etalage-tentoonstelling ‘Toneelvereniging Mariahout 45 jaar’ 

ZOD-vrijwilliger Martien van den Heuvel overleden 

Ma. 27 aug. Bestuursvergadering ZOD samen met weth. M. Slaets (wethouder Dorpsraden) 
Zo. 16 sept.  Alleengaanden bezoeken ‘De Zwarte Ruiter’ in het Openlucht theater (ZOD-ledenactiebon) 
 
Het bestuur van ZOD wenst alle ZOD-werkgroepen veel succes met het opstarten van het nieuwe seizoen! 
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