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Van de voorzitter
Graag wil ik deze Nieuwsflits openen met de beste wensen voor iedereen. Moge 2016 voor u allen een mooi
jaar worden. Waar iedereen er voor elkaar is en we samen kunnen bouwen aan een fijn en leefbaar dorp.
Ook wil ik iedereen bedanken die zich voor Zorg om het Dorp heeft ingezet. Alle vrijwilligers van ZOD worden
uitgenodigd op maandag 25 januari voor een gezellige bijeenkomst. Betrokkenen zullen hiervoor nog
persoonlijk bericht ontvangen.
Op maandag 4 april zal de jaarvergadering plaatsvinden. Wilt u deze datum alvast vrij houden. Wij stellen het
op prijs als u mee blijft denken over de toekomst van Mariahout. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Van biebpunt naar omruilkast
Zoals u wellicht in de Mooi Laarbeekkrant hebt gelezen is per
31 dec. het bibliotheekpunt in het Dorpsservicecentrum
gesloten. In goed overleg met de bibliotheek is deze stap gezet,
omdat het ledenaantal niet in verhouding was tot de kosten die
ervoor gemaakt werden. Wel is het nog steeds mogelijk om
gereserveerde boeken af te halen en nadien in te leveren in het
dorpsservicecentrum. Voorlopig is er elke woensdag van 18.30
tot 19.30 uur iemand aanwezig om vragen te beantwoorden of
te helpen met reserveren.
Als u nu het Buurthuis binnenkomt ziet u meteen de witte kast vol boeken staan in de omruilkast. Hieruit
mag u een boek meenemen en na het gelezen te hebben weer terug zetten. U HOEFT DAARVOOR GEEN LID
VAN DE BIBLIOTHEEK TE ZIJN. Met een lunch hebben we afscheid genomen van de vrijwilligers en het
bestuur van ZOD wil hen hartelijk danken voor ‘t enthousiasme waarmee zij zich al die jaren hebben ingezet.

Bieb op de Brede School Bernadette
Tijdens de kerstmarkt op 17 december heeft Zorg om het Dorp een cheque van
€ 200,00 aangeboden voor de schoolbibliotheek, bestemd voor materialen
voor de allerjongste kinderen (0-4 jaar). Dit bedrag komt uit het leefbaarheidspotje van de gemeente, wat door ZOD wordt beheerd. Indien u ook een goed
initiatief heeft of kent, dien dan een aanvraag in bij Zorg om het Dorp.

Wij feliciteren
- Prins Hein en prinses Gerdi, adjudant Wim en hofdame Neeltje. Wij
wensen hen een geweldige carnaval toe en wij hopen dat u,
dorpsgenoten geniet van de activiteiten die georganiseerd worden.
Natuurlijk ook felicitaties voor jeugdprins Sem, prinses Evy, adjudant
Sam en nar Marlou.
- Felicitaties ook voor Mirjam Berkvens die op 7 december een
vrijwilligerscompliment in ontvangst mocht nemen en natuurlijk
gaan onze felicitaties ook naar de andere winnaars. Samen laten zij
zien dat vrijwilligerswerk de smeerolie voor onze samenleving is!
Zondag
17 januari
Maandag 25 januari
Maandag 4 april

Bijeenkomst alleen gaanden in het Buurthuis van 14.00 tot 16.30 uur
Vrijwilligersavond Zorg om het Dorp in het Buurthuis
Uitnodiging volgt!
Jaarvergadering Zorg om het Dorp in het Buurthuis

Gelezen in KERNKRACHT (Kleine Kernen Noord-Brabant)

Zorg om het dorp is er voor jong en oud. Bekijk ook eens onze website. www.zorgomhetdorp.nl . Bij
‘Bestuursinfo’ krijgt u inzicht in de werkgroepen en bij ‘Projecten’ in de activiteiten voor een leefbaar
en actief Mariahout. Ook nieuwe vrijwilligers en ideeën zijn welkom.
Kent u nog iemand in Mariahout, die zelfstandig woont en nog geen lid is?
Vertel hem/haar dan dat ze Zorg om het Dorp kunnen steunen voor €10,00 per jaar, per huishouden.
Jaarlijks ontvangen leden gratis actiebonnen, die te besteden zijn in Mariahout. Tevens voor de
aanschaf van een OV-Chipkaart (buurtbus/trein). Wilt u hulp bij de aanschaf van deze kaart meldt u
zich dan bij Ger Aarts, telefoon 0499 421496 of g.aarts@zorgomhetdorp.nl . Het inschrijvingsformulier
voor ver. Zorg om het Dorp is te vinden op de website of in het Dorpsservicecentrum in het Buurthuis.

