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Het is alweer 2 november ‘Allerzielen’. Een kerkelijke traditie die je extra beleeft als er een dierbare in je omgeving 
overleden is. We denken deze dag daarom ook aan de leden van ZOD waar we, soms onverwacht, afscheid van hebben 
moeten nemen. En aan onze vrijwilliger Martin van den Heuvel. Het dorpsondersteuningsteam, dat zonder hem een 
doorstart heeft gemaakt, moet hem toch node missen.  
Iedereen staat op eigen wijze stil tijdens deze dagen. Leggen een bezoekje af, brengen bloemen naar het kerkhof of 
gaan naar een Allerzielenviering in de kerk. In Mariahout kan dat vrijdag 2 november om 19.00 uur.   
 
 

 
Op woensdag 17 okt. ontving voorzitter Verkeersveiligheid Mari van de Rijt de 
vrijwilligerspenning van Laarbeek uit handen van wethouder Ria van der Zanden. 

 

Mari heeft 30 jaar lang de kar getrokken als voorzitter van Verkeersveiligheid in 
Mariahout. Jaarlijks komt men 4x bij elkaar om zaken te inventariseren en vervolgens 
met de wethouder en ambtenaar te bespreken. Dit alles doet Mari, voor een 
uitgebreide inventarisatie, samen met de afgevaardigden van de buurtverenigingen. 
Ook door het jaar heen is Mari al 30 jaar voor heel Mariahout aanspreekbaar 
geweest en heeft hij gecommuniceerd met gemeente, politie en boa´s. Zaken waar 
hij zich namens de Mariahoutse bevolking mee bezig hield zijn: benoemen van 
onveilige situaties bij wegdek, stoepen, drempels. Het functioneren van 
lantaarnpalen, het plaatsen en kritisch uitlezen van snelheidsdisplays. De laatste 
jaren is Mari ook namens Zorg om het Dorp aanspreekpunt geweest voor alles wat 
met (on)veiligheid te maken heeft. Hartelijk dank hiervoor en nogmaals proficiat.  

 

 

 

Op zondag 18 november a.s. is de intocht van Sinterklaas in Mariahout.  De Sint en zijn Pieten vertrekken om 12.30 uur 
vanaf het Buurthuis voor een rondtocht door de straten van Mariahout. Hij start bij het Buurthuis in Mariahout, en 
volgt dan de route Bernadettestraat, Wilhelminastraat, Julianastraat, Bernadettestraat, Talingstraat, Knapersven en 
via de Bernadettestraat komt hij weer bij het Buurthuis. Harmonie St. Caecilia zal de Sint hierbij begeleiden. Omdat de 
Sint het erg leuk vindt als er veel kinderen langs de route staan, is er dit jaar een kleurplatenactie. Alle kinderen  die bij 
de route de kleurplaat inleveren die zij op school, Ukkepuk of de Peuterzaal hebben gekregen/opgehaald, kunnen een 
leuke prijs winnen. Zet wel goed je naam op de kleurplaat. Het zou leuk zijn als iedereen aansluit bij de intocht. 

Na zijn rondtoer is de Goedheiligman er, voor de kinderen tot en met groep 5, in de grote zaal van het Buurthuis. De 
kinderen vanaf groep 6 tot en met groep 8 zijn welkom in de kleine zaal van het Buurthuis voor de Sinterklaasbingo, 
waar leuke prijzen te winnen zijn. Het bestuur van ZOD wenst de werkgroep Sint Nicolaas heel veel succes met de 
organisatie.  
 
 
 

Manita Herregraven heeft namens ZOD geïnformeerd bij het Elkerliek-ziekenhuis of het 
tijdstip van bloedprikken, in het Buurthuis, vervroegd kan worden. Onlangs is hier al 
nadrukkelijk naar gekeken maar de route laat het niet toe. Jammer voor diegene die 
nuchter moet blijven. ‘Bloedprikken’ is wekelijks op woensdag tussen 9.30 uur en 9.45 uur.   
Het bloedprikken vond al plaats in de tijd dat het dorpsservicecentrum in de oude Rabobank 
gesitueerd was. En dat is al weer zo’n 15 jaar geleden (zie ‘oude’ foto). 
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Op zondag 11 november gaan de ‘alleengaanden’ naar een gezellige High Tea. De kosten bedragen € 18,00 . 
U kunt zich nog opgeven bij: 
Lies Berkvens    0499 421351  emberkvens@onsbrabantnet.nl  
Gerda van den Heuvel   06 14437369  gerdinia@hotmail.com 
Marietje van der Linden  0499 421654  m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl  

 

 

Zowel de zelf meegebrachte tablets en smartphones, als ook de computers in 
het DSC hebben dienst gedaan om digitaal weer wijzer te worden. 

Een aantal cursisten heeft in september en oktober weer ervaring en kennis 
opgedaan over het gebruik van hun Ipad of IPhone. Dankzij de goede instructie 
van Riny van Asten werden diverse problemen behandeld en is geleerd hoe de 
handleiding te gebruiken om moeilijke kwesties op te lossen. Heel leerzaam.  
ZOD heeft in samenwerking met bibliotheek De Lage Beemden een cursus 
kunnen aanbieden om Digisterker te worden. Met behulp van ieders 
persoonlijke DigiD-code is het mogelijk in jouw persoonlijke documenten te 
kijken bij de belasting, in ziekenhuizen, bij de zorgverzekeraar en ook bij sommige gemeentes. Het ontdekken van de 
werkwijze van websites van de Overheid en Mijn Overheid was het oefenen waard. Inloggen met DigiD, je weg vinden 
naar de berichtenbox, wel of geen toeslag vinden en aanvragen, kortom, een en ander is een stuk duidelijker voor de 

cursisten geworden. Mevr. Charlotte Tulp 
en de heer Toon Leenders waren de 
bekwame docenten en het Dorps-
servicecentrum in het Buurthuis een fijne 
werkplek. Met een certificaat als bewijs 
van deelname werd de cursus tot volle 
tevredenheid afgesloten. En...dat je nooit 
te oud bent om iets te leren bewees onze 
oudste deelneemster van bijna 80! 

Onlangs is ook de cursus gestart over het 
gebruik van tablets met Android-
besturing (Samsung). Info bij secretariaat.  

 

 

75 jaar Bevrijding. In de week van 18 september 2019 wordt Laarbeek-breed ‘75 jaar Bevrijding’ gevierd. Ook in 
Mariahout zal er aandacht aan geschonken worden. Heemkundekring ’t Hof van Liessent is samen met ZOD op zoek 
naar verhalen die nog niet verteld zijn; verhalen over hoe men in de oorlog in Mariahout leefde en ervaringen tijdens 
de bevrijding. Dat geldt ook voor foto’s en attributen uit die tijd. Ook zijn we benieuwd welke gezinnen er evacués 
opgevangen hebben of onderduikers in hun omgeving hadden. Mochten er in uw familie nog verhalen boven komen 
die opgetekend mogen worden, dan vernemen we het graag. Het dorpsservicecentrum staat op donderdagmiddag 
voor u open. Kom een keer binnen lopen om uw ervaringen te vertellen. We kunnen ook een afspraak maken.  

Oproep ZOD, weth. Slaets en woCom. Behoor je tot de jongeren, ben je nog in opleiding of startend op de 
arbeidsmarkt? Vaak verdien je dan nog niet zo veel. Woningbouwvereniging woCom heeft de opdracht om voor de 
sociale sector huurhuizen te bouwen. In Mariahout zijn ze er momenteel mee bezig en het wordt tijd om na te denken 
of je hier voor in aanmerking wilt komen en je op te geven voor het Wooniezie systeem, dat de huizen verdeelt. Wil je 
ook meedenken en meepraten over de toekomst van de woningmarkt speciaal voor jongeren, geef je dan op bij 
gemeente@laarbeeek.nl of bij secretariaat@zorgomhetdorp.nl . Lees ook de oproep in De MooiLaarbeekkrant, blz. 7. 

Gezondheidsrace 3.0 . De Zonnebloem Mariahout doet dit seizoen mee aan deze race en organiseert een gezonde en 
gezellige kookwedstrijd. Graag wil zij via deze ZOD-Nieuwsflits een oproep plaatsen voor deelnemers. Zie volgende 
bladzijde.  
 

Het bestuur van ZOD wenst allen veel succes.  
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