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Van de voorzitter
In deze Nieuwsflits van februari kunt u lezen over de veranderingen in het Buurthuis. Er zijn infoschermen
geplaatst en het dorpsservicecentrum wordt aangepast. Verder een impressie van de vrijwilligersavond en
een oproep aan verenigingen/werkgroepen om naar de informatie middag te komen over de vernieuwde
aanpak van het toekomstige ‘Zorgteam Mariahout’ en de samenwerking met vereniging Zorg om het Dorp.
De Nieuwsflits wordt echter geopend met een mededeling over het overlijden van pastoor Henk Leemans.

Overleden: Emeritus pastoor Henk Leemans
Op woensdag 10 februari is in een hospice in Rosmalen, onze voormalige pastoor Henk Leemans overleden.
Als de opvolger van pastoor van Eijndhoven, was hij 26 jaar het gezicht van de O.L. Vrouw van Lourdes
parochie in Mariahout. De schooljeugd kende hem natuurlijk ook van zijn groet: Hasta la vista – olé!
De uitvaart vindt plaats tijdens de plechtige Eucharistieviering op woensdag 17 februari om 10.30 uur in de
O.L. Vrouw van Lourdeskerk in Mariahout. Voor aanvang is er de mogelijkheid tot het plaatsen van een
schriftelijke condoleance. Ook het bestuur van Zorg om het Dorp zal de familie condoleren namens de leden.

Vrijwilligersavond Zorg om het Dorp
Meer dan 50 vrijwilligers waren aanwezig op
de jaarlijkse Zorg om het Dorp vrijwilligersavond. Truus en Carel Kuijten verzorgden een
heerlijke maaltijd. De aanwezige vrijwilligers
kozen Gerard Bunthof als hun vrijwilliger van
het jaar 2015. Proficiat Gerard! Jan Jansen liet
een foto en video impressie zien van 2015.

Veranderingen in het Dorpsservicecentrum
Door het verdwijnen van het bibliotheekpunt, de splitsing van het dorpsservicecentrum en uitbreiding van de samenwerking, was het nodig een en
ander te reorganiseren. Er wordt gestreefd naar een goed zichtbare plek voor
het toekomstige ‘Zorgteam Mariahout’ en het dorpsondersteuningsteam. Dat
betekende dus, dat de computers verplaatst moesten worden. Momenteel
zijn diverse bestuursleden actief met de reorganisatie. Met onze hartelijke
dank voor de inzet van Frans Daniels die de timmerklussen voor zijn rekening
nam en Noud Maas die ons dorpsservicecentrum opnieuw geschilderd heeft.

Presentatie van het ‘Zorgteam Mariahout’
Op donderdag 18 februari zal ViERBINDEN in samenwerking met Zorg om het Dorp de nieuwe aanpak van
hulpverlening in Mariahout presenteren. Dit vindt plaats van 15.00 uur tot 17.00 uur in het Buurthuis.
Bestuursleden van diverse verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd om kennis te maken met het ‘Zorgteam
Mariahout’. De professionals zijn actief als dorpsondersteuner, bij de L.E.V-groep en de Zorgboog. Er zal in
de toekomst nauw worden samengewerkt met het dorpsondersteuningsteam van Zorg om het Dorp, in het
Dorpsservicecentrum. Voelt u zich betrokken en wilt u er bij zijn, dan kunt u zich opgeven bij ViERBINDEN of
bij de dorpsondersteuner, die deze week op woensdagochtend en donderdagmiddag aanwezig zal zijn.

Infoschermen in Mariahout
Inmiddels zal iedereen de ‘Infoschermen’ van vereniging Zorg om het
Dorp, bij de Jumbo en het Buurthuis wel gezien hebben.
(Op de foto zie je het scherm hangen in het gezellige hoekje bij het
Buurtrestaurant en de boeken omruilkast). Via dia’s wordt alle
maatschappelijke informatie gratis vertoond op de info-schermen. Wilt
u namens uw werkgroep / instantie / vereniging gebruik van maken
van deze mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen, stuur dan de
info op via een PowerPoint-dia (pptx), naar a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl Een voorbeeld dia is op te
vragen bij Anton van Strien. Tips voor het maken van dia’s die op afstand goed zichtbaar zijn:
- gebruik een groot lettertype en contrasterende kleuren. Het is beter om weinig tekst te gebruiken want de
dia wordt steeds maar 15 seconden vertoond. Plaats er een aansprekende foto of afbeelding bij.
- Verstandig is om de dia niet te druk te maken en stuur de bewerkte dia, via de bijlage van uw e-mail op.
Laat a.u.b. meteen weten ná welke datum de dia weer van het scherm verwijderd kan worden.
Ook commerciële dia’s kunnen geplaatst worden. U betaalt € 25,00 per kwartaal of € 90,00 per jaar. Als
kennismakingsaanbieding betaalt u tot 31 december 2016 een aangepast bedrag. Dit geldt als u zich
hiervoor aanmeldt in de maanden februari / maart bij secretaris Henk Hulsen, secretariaat@zorgomhetdorp.nl
De advertenties worden alleen op de Mariahoutse schermen uitgezonden. De ontvangen gelden zullen door
Zorg om het Dorp voor Mariahoutse projecten gebruikt worden. Bent u als ondernemer nog niet zichtbaar
op onze website www.zorgomhetdorp.nl dan kunt u zich via tabblad ‘Bedrijven’ zelf aanmelden.

Nieuws van de werkgroep Processiepark
In oktober heeft Zorg om het Dorp een drukbezochte informatieve avond
georganiseerd met als thema Duurzaamheid en Leefbaarheid in Mariahout.
Tijdens deze avond heeft waterschap Aa en Maas een presentatie gehouden
over de afkoppeling van hemelwater. Aansluitend hieraan heeft een
werkgroep met vertegenwoordigers van parkvrijwilligers, parochiebestuur,
locatieraad en Zorg om het Dorp een plan opgesteld om het hemelwater van
de kerk af te koppelen en af te voeren naar de vijver van het processiepark.
Onlangs heeft de werkgroep bericht gekregen, dat waterschap Aa en Maas
voor de uitvoering van dit mooie, groene en duurzame project een subsidie beschikbaar stelt van € 10.000.
Hiervoor gaat de werkgroep ook de vijver in het processiepark opknappen. Verder heeft Zorg om het Dorp
nog een subsidieaanvraag ingediend bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Mocht een subsidie worden
toegekend dan wordt de composthoop die centraal in het park ligt verplaatst en nieuwgebouwd volgens het
gemaakte parkplan. Het is mooi om te constateren dat de parkvrijwilligers en het parochiebestuur actief
meedenken en meewerken om het processiepark te verfraaien. Op de foto een vergadering van de
parkvrijwilligers met de werkgroep.

Het ‘religieuze hart’ van Mariahout weer even in het middelpunt
Graag maakt Zorg om het Dorp u attent op een terugkerende traditie van de
Mariaviering in het hart van ons dorp. Jaarlijks wordt in februari de verschijning
van Maria aan Bernadette Soubirous, in 1858 te Lourdes herdacht. Er is een
speciale gebedsviering op donderdag 18 februari 2016 om 19.00 uur in de
O.L. Vrouw van Lourdeskerk, waarna de kerkgangers gezamenlijk naar de grot
gaan om aan Maria een kaarsenhulde te brengen. De viering wordt voorgegaan
door Diaken Hans Beks met twee lectoren. Samen met het oMase-koor worden
er vanaf 18.45 uur Marialiederen gezongen. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Werkgroep Trimbaan op zoek naar vrijwilligers. Voor zaterdag 12 maart, tijdens NLdoet
zijn wij op zoek naar vrijwilligers om de trimbaan op orde te maken. Aanmelden bij Ton Leenders of ZOD.
zijn wij dringend op zoek naar
Jaarvergadering Zorg
om het Dorp op maandag 4 april.
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