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Fietstocht ‘van kerk naar kerk’ – zondag 30 augustus
Op zondag 30 augustus organiseert parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout een fietstocht 'van kerk
naar kerk' tussen 12.00 en 17.00 uur. Er kan bij elke kerk gestart worden en overal is het mogelijk een kijkje
achter de schermen te nemen. U wordt in elke kerk gastvrij ontvangen met een drankje en een hapje, ook
wordt er aan de kinderen gedacht.

ZOD Mariahout - Thema-avond - 12 oktober
Op maandagavond 12 oktober a.s. organiseert Zorg om het Dorp een avond die in het teken zal staan van
DUURZAAMHEID. De thema’s CENTRUMVISIE, WATER en ENERGIE zullen die avond aan bod komen. Een
werkgroepje is bezig om deze onderwerpen verder uit te werken en zal u tijdig over het programma
informeren. Ook de gemeente Laarbeek geeft het belang van DUURZAAMHEID aan en als ZOD willen wij dat
graag onderstrepen. Dus noteer 12-10-2015 Buurthuis Mariahout alvast in uw agenda!!!!

Kermis en leden-actiebon
Eind juni was het weer kermis in Mariahout. Bij vereniging Zorg om het Dorp is al een aantal jaren een
werkgroep actief, samengesteld vanuit de buurtverenigingen, met als doel de kermis te promoten om deze
zo levensvatbaar te houden in de kleine kern Mariahout. Om de jeugd en hun (groot)ouders bij de kermis te
betrekken werden er allerlei jeugdactiviteiten georganiseerd. De kermisexploitanten stelden hun attracties
beschikbaar om leuke wedstrijden te organiseren voor elke leeftijdsklasse.
Ook het bestuur van Zorg om het Dorp bood, met de leden-actiebon, haar leden de kans de kermis te
bezoeken of oliebollen te kopen. Deze actiebon (twv €7,50) is nog in te wisselen voor een Ov-chipkaart of
een kaartje voor het Openluchttheater voor de voorstelling: DE DRIE MUSKETIERS, in september. Deze zijn af
te halen bij Ger Aarts, Tuindersweg 35 op zaterdag 29 en zondag 30 aug. tussen 10.00 en 12.00 uur.

Met de Buurtbus naar …
Alleengaande leden van ZOD hebben ook deze zomer gehoor gegeven aan onze uitnodiging een uitstapje
met de Buurtbus te maken. Zij bezochten o.a. het Jan Vissermuseum en de Warande in Helmond. Ook
hebben dames een OV-chipkaart aangeschaft om zo, op een gemakkelijk manier dicht bij het centrum van
Helmond en het ziekenhuis te kunnen komen. Je hebt geen parkeerprobleem en kunt overal langs de route
in- en uitstappen. Gelukkig ontdekken steeds meer mensen deze voordelen, want allleen als er gebruik van
wordt gemaakt kan deze vervoersvoorziening voor Mariahout behouden blijven.

Hondenpoep
In overleg met buurtverenigingen heeft het beleid rondom Hondepoep nog steeds onze aandacht. We hebben ook een
vraag aan hondenbezitters, waar missen jullie een prullenbak? Graag een snelle reactie naar ons secretariaat.

Trimbaan opgeknapt door groep 8, ZOD bedankt de kinderen, de vrijwilligers
en de Bernadetteschool voor hun inzet en betrokkenheid.
Tot 15 september a.s. kunnen nog aanvragen voor het Rabofonds worden ingediend. Zie onze website!
Er is een nieuwe link geplaatst op onze website: www.laarbeekvoorelkaar.nl Bekijk deze ook eens!
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