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Na de Collectieve Collecteweek, de gezellige Koningsdag en de creatieve bijeenkomst van de de alleengaanden maken 
we ons op voor de meimaand en ‘t zomerseizoen. En dat betekent dat het meestal wat rustiger wordt. Toch is men 
achter de schermen nog zeer actief. Ik denk dan aan de Centrumvisie met het Oranjeplein, Mariastraat en het 
Processiepark. Wij hopen hier de komende maanden meer over te horen. Ook denk ik aan de voorbereidingen voor de 
kermis. Graag wil ik onze werkgroep namens het bestuur en de leden van ZOD veel succes toewensen. De Rabobank 
gaat haar regelgeving voor subsidies veranderen. Daarom is de sluitingsdatum  voor de subsidieaanvragen in 2017 
vervroegd naar 15 mei. Op vrijdag 5 mei zal om 10.00 uur het runningteam met ‘bevrijdingsfakkels’ de oorlogsgraven 
op het kerkhof in Mariahout aandoen. Ze worden geëscorteerd door Warwheels, welke om 9.50 uur starten van af 
het sportpark ‘De Heibunders’. Iedereen is van harte uitgenodigd naar het kerkplein te komen en thuis te vlaggen. 
 
 
 

Rond 8 mei wordt de contributie van € 10,00 van uw rekening afgeschreven. Zoals iedereen al weet kunnen leden 
gebruik maken van ledenactiebonnen. Tot een maximaal bedrag van € 7,50 zijn deze te besteden aan de 
kermisactiviteiten/oliebollen etc., aan een OV-chipkaart, aan ‘n toneelvoorstelling van onze eigen toneelvereniging in 
het O.L.T.M en aan het alleengaanden-diner op zondag 1 oktober, gekookt door onze werkgroep ‘Koken voor …’  . De 
ledenactiebonnen zijn af te halen in het Dorpsservicecentrum in het Buurthuis op de woensdagmorgen en de 
donderdagmiddag (niet in schoolvakanties). Tijdens het alleengaandendiner of bij de kermis op zaterdag tijdens de 
middagopening met de gemeente Laarbeek en de avondopening met de harmonie St Caecilia.  
 
 
 

 

Op 27 april vond Koningsdag plaats in en rondom het Buurthuis. Dit vanwege de slechte weersverwachting. Dat het 
toch nog redelijk weer werd kwam goed uit tijdens het heisen van de vlag door Lambert Sanders en het optreden van 
de harmonie en het Gilde. En natuurlijk voor de pannenkoekenbaksters die buiten in de tent stonden. Binnen heerste 
een gezellige drukte en konden de kinderen de hele middag spelen, mede dankzij de vele vrijwilligers. Een speciaal 
woord van dank aan onze werkgroep ‘Koningsdag’ bestaande uit Debby Roeters, Marsha Bekkers, Kim van der Linden, 
Martin van den Heuvel en Heiko van Berlo.  

 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dit  voorjaar is het tablet-vragenuurtje van start gegaan. Onder leiding van Riny van 
Asten konden al diverse problemen opgelost worden. Mooi was het om te zien dat de 
aanwezigen ook elkaar goed konden helpen. Dat er nog veel te leren valt werd al snel 
duidelijk. Woensdag 24 mei wordt de eerste cyclus afgesloten. In het najaar gaat het 
vragenuurtje weer van start. Bent u ook geinteresseerd in dit vragenuurtje of heeft u 
vragen over uw smartphone of computer? Laat het dan weten aan Ger Aarts, Ria 
Lindeman, dorpsondersteuner of aan het secretariaat. Wie weet kan Zorg om het Dorp 
ook iets voor u betekenen.  
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Heel trots kunnen we terugkijken op de organisatie van deze eerste 
gezamenlijke collecteweek in Mariahout. De collectanten wisten te 
melden dat veel bewoners enthousiast reageerden op deze nieuwe 
aanpak. De enveloppen met daarin de keuzes en het geld lagen 
vaak al klaar om opgehaald te worden door de collectanten.  
Hoeveel de opbrengst is van deze eerste collecteweek kan nog niet 
bekend gemaakt worden. De ZOD-stuurgroep is nog bezig met de 
laatste afwikkelingen. Woensdag 10 mei komen de vertegen-
woordigers van de landelijke Goede Doelen, de collectanten en de 
stuurgroep bijeen om te horen wat de opbrengst is en om de 
organisatie te evalueren. Het bestuur van Zorg om het Dorp heeft 
Harry, Anny, Betsy, Gerda en Tonnie van de ZOD-stuurgroep CCM 
namens alle leden hartelijk dank gezegd. Het was mooi om te zien 
dat een vraag uit de jaarvergadering zo’n goede organisatie heeft opgeleverd met 12 deelnemende Goede Doelen.  
 
 
 
Maria wordt vereerd in Lourdes of bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, maar ook in het sfeervolle Mariahout 
wordt Maria in de Onze Lieve vrouw van Lourdesgrot geëerd. Jaarlijks wordt deze grot door ruim 35.000 mensen 
bezocht. Sinds de bouw van deze grot in 1935 is het nieuwe dorp Mariahout uitgegroeid tot een ware 
bedevaartsplaats. 
In 1932 werd de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes gesticht. Al direct bij de bouw van de kerk ontstond het plan 
om een kopie van de grot in Lourdes bij de kerk te realiseren. Snel na de bouw van de kerk kon deze grot ook ingezegend 
worden en kwamen de eerste bezoekers naar deze plek om bij Maria te bidden, hun noden neer te leggen en steun te 
vragen voor moeilijke momenten en tijden. 
Hierdoor is Mariahout uitgegroeid tot een van de 
bekende historische bedevaartsplaatsen in de 
regio. 
 
 

 Vieringen bij Lourdesgrot tijdens de meimaand.  
 

 
 

Dit jaar wil de parochie een oude traditie in ere 
herstellen door op alle zondagmiddagen in de 
maand mei om 15.00 uur een korte gebedsviering 
te houden bij de grot. Uiteraard wordt er aandacht 
besteed aan de verschijning van Maria aan 
Bernadette in de grot te Lourdes. De meimaand zal 
geopend worden met een Eucharistieviering op 
zaterdag 6 mei om 18.30 uur. Deze Mariaviering 
vindt uiteraard bij de Lourdesgrot plaats. U bent bij alle vieringen van harte welkom. 

 

 
Eind april was een aantal alleengaanden gezellig bijeen om samen 
creatief bezig te zijn. Dit bleek zeker voor herhaling vatbaar.  
De volgende activiteit is op ZONDAG 21 Mei. Jeu de boules staat op 
het programma. Ook niet boulers worden van harte uitgenodigd om 
te komen. Onder het genot van een hapje en drankje kan er, bij mooi 
weer buiten en bij slecht weer binnen, gespeeld en gebuurt worden.  
De eigen bijdrage is € 7,50 en het tijdstip: 13.30 uur tot 16.30 uur. De 
werkgroep hoopt op een goede opkomst. U kunt zich tot 17 mei 
opgeven. 
Werkgroepleden: 
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 

Succesvolle eerste Collectieve Collecteweek Mariahout (CCM) 

Meimaand = Mariamaand 

Alleengaanden – Jeu de boules op 21 mei 
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