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Afscheid van zr. Wilfrida en zr. Marianne (links)
Op zondag 16 juni gaan we afscheid nemen van
onze laatste 2 zusters in Mariahout en daarmee
nemen we tevens afscheid van Congregatie van
Zusters van Barmhartigheid van Ronse. Na 72
jaar verlaten ze ons dorp. Dit laten we niet
zomaar voorbij gaan en we vragen u om hier bij
aanwezig te zijn.
*10.00 uur: Eucharistieviering met 3 heren en 3
koren in de O.L.Vr. van Lourdeskerk.
Aansluitend vendelgroet van Gilde St. Servatius.
De harmonie begeleidt de zusters naar het
Buurthuis en brengt op de parkeerplaats aldaar
een serenade.
*12.00 uur: Receptie in het
Buurthuis waarvoor iedereen van
harte uitgenodigd is. Er zal een
fototentoonstelling zijn en een
diapresentatie over de zusters en
het kloosterleven in Mariahout.
De Grottendorfer Blaaskapel
geeft ook acte de présence.
Wilt u ter afscheid een cadeau
geven dan kunt u een bedrag in
de bus doen ten bate van
www.Wereldouders.nl .
Onze huis-aan-huis verspreide
Nieuwsbrief ‘Zusters Afscheidsspecial’ van mei is redactioneel
verzorgd door Ger Aarts. Daarvoor nog onze hartelijke dank. Op de foto (1949 opening klooster) staat
derde van links: zuster Marianne (Anneke Vogels) als Mariahouts meisje bij het koor van zr. Rodriquez.

Kermis
Het bestuur van ZOD wenst werkgroep Kermis (Miriam Berkvens, Jan
Egelmeers, Harrie van de Rijt en Henrie Vogels) veel succes met het
organiseren van de jeugdactiviteiten tijdens de kermis. Dit jaar staat de
kermis op het verharde deel van het Oranjeplein i.v.m. het ingezaaide
gras. Graag wil het bestuur van ZOD vermelden dat het ontbreken van
een enkele attractie dit jaar, niets te maken heeft met de
werkzaamheden op het Oranjeplein maar met de beschikbaarheid van de
kermisexploitanten. (Foto, kermis 2018).

Afhalen ZOD-ledenactiebonnen
Op zaterdag 15 juni kunnen leden van Zorg om het Dorp hun ledenactiebonnen afhalen om zo €7,50 korting
te ontvangen op de attracties van de kermis (met uitzondering van gokactiviteiten) of om oliebollen te
kopen. Afhalen en omruilen voor kermisbonnen is mogelijk van 13.30–14.30 uur tijdens de openingsactiviteiten van werkgroep Kermis en de opening door de wethouder. Of tijdens het optreden van Harmonie
St. Caecilia tussen 19.00 – 20.00 uur. Tevens kunt u zich inschrijven als nieuw lid van ver. Zorg om het Dorp
Mariahout. De ontvangen kermisbonnen zijn a.s. zaterdag tot 21.00 uur te gebruiken om kermismunten te
‘kopen’. Deze blijven 4 dagen geldig. De ZOD-ledenactiebonnen zijn ook af te halen in het Buurthuis en te
gebruiken voor het ‘alleengaanden-diner’, toneelvoorstellingen van de Mariahoutse toneelvereniging in het
OLTM en voor de aanschaf van een ov-chipkaart.

Juni Watermaand
ZOD-werkgroep ‘etalage-tentoonstelling’ bestaande uit Jan
Jansen, Dennis van Kaathoven, Helmie Segboer, Regine
Wijnen en Ria Lindeman heeft de etalage weer up-to-date
gemaakt voor het thema ‘Water’. Mooie waterrijke plekjes in
Mariahout kunt u ook ter plekke bezoeken. De moeite waard.

Agenda: Alleengaanden
Op zaterdag 31 augustus zal de werkgroep ‘Koken voor …’
zich weer inzetten voor de alleengaanden. Alle betrokkenen
worden van harte hiervoor uitgenodigd.

Zondag 8 september:
Opening Oranjeplein en start van viering 75 jaar Bevrijding
Op zondagmiddag wordt heel ‘Mariahout’ verwacht op de langverwachte opening van ons ‘pleintje’.
Tussen 12.00 en 13.00 uur zal er een officieel programma plaatsvinden waar naast opening van verschillende
onderdelen van het heringerichte plein ook een herinneringsmonument ter ere van ‘75 jaar Bevrijding’
onthuld zal worden.
Aansluitend is er een ‘Picknick op het Plein’, met vrije picknick op het gras, terrassen van de horeca,
kraampjes met eten, kinderspelen verzorgd door de verenigingen, vrijmarkt door de kinderen en verder
de gehele middag (tot 18.00 uur) ‘Open Podium’ waar jong en oud uit Mariahout zich van de beste,
muzikaalste en origineelste kant kan laten zien. Houd deze datum vrij!

Beste jeugd van Mariahout
Geef je nog vóór de vakantie op voor
* deelname aan de vrijmarkt met verkoop van speelgoed (e.a.)
* een (playback) act, dans, zang, muziek voor het Open Podium
Datum: 8 september; tijdens Picknick op het Plein
Opgeven (briefje in bus) kan bij Regine Wijnen op het Oranjeplein bij Reclamebureau:
Twee-en-20. Je leest hier meer over in het Zoemertje of op Facebook /oranjeplein.mariahout

