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Activiteiten in augustus, september en oktober
15 augustus
9, 17 en 23 september
27 september
1 oktober

Lichtprocessie naar Lourdesgrot
‘De Kleine Prins’ in Openluchttheater Mariahout, met ledenactiebon
Voorlichtingsavond over glasvezel in het buitengebied
Alleengaanden-diner in Buurthuis, met ledenactiebon

15 aug. - Lichtprocessie naar Lourdesgrot
Op dinsdag 15 augustus om 20.00 uur zal in de parochiekerk van Mariahout de bijzondere Mariaviering beginnen.
Aansluitend zal er een lichtprocessie door het Processiepark zijn en is er een afsluitende plechtigheid bij de Lourdesgrot.
Kaarsen voor de processie liggen voor belangstellenden klaar. Bij slecht weer is de viering in de kerk.
Pater Wester en lectoren zullen in deze viering voorgaan. Het oMase-koor zal bekende Marialiederen zingen waarbij
iedereen de gelegenheid krijgt om mee te zingen.
Achtergrondinformatie ontvangen van locatieraad:
Het feest van Maria Tenhemelopneming wordt ook
dit jaar door de parochie gevierd met een
lichtprocessie naar de Lourdesgrot. Overal vandaan,
het hele jaar door, zoeken duizenden pelgrims hun
toevlucht bij Maria in de Mariahoutse Lourdesgrot.
Op deze bijzondere Mariafeestdag wordt Maria
gezamenlijk vereerd met een kaarsen hulde.
Een bijzondere ontmoeting bij de grot in Mariahout
De Mariahoutse grot is een ontmoetingsplek voor
alle mensen. Zoekend naar kracht en troost ontstaan
er bijzondere ontmoetingen. Zoals het verhaal van
een man die kwam om een kaars op te steken voor
zijn overleden vrouw. Bij de grot trof hij een Poolse
man. Zonder elkaars taal te spreken kwam er toch
een gesprek op gang. De Nederlander vertelde hoe hij met zijn zieke vrouw al jaren de grot bezocht, zijn vrouw was
inmiddels overleden. De Pool vertelde dat zijn vierjarige kleinzoon in Polen was overleden. Zijn verdriet was groot en
Polen heel ver weg. Begaan met elkaars lot troffen zij elkaar. Na een samenzijn leken de mannen weer hun eigen weg te
vervolgen maar de Poolse man bedacht zich en kwam terug. Hij gaf de Nederlander geld en vroeg hem een kaars op te
steken voor zijn overleden vrouw en wenste hem sterkte.

Ledenactiebonnen voor ‘De Kleine Prins’ in Openluchttheater

Mariahout, met ledenactiebon

Op zaterdagavond 9 sept. om 20.00 uur,
zondag 17 sept. 14.30 uur en zaterdag 23
september om 20.00 uur speelt onze
Mariahoutse
toneelvereniging
het
toneelstuk ‘De Kleine Prins’.
Leden van Zorg om het Dorp kunnen met
hun ledenactiebon € 7,50 korting krijgen.
De ZOD-ledenactiebonnen zijn vanaf
woensdagochtend 23 augustus en
donderdagmiddag 24 augustus af te halen in het Dorpsservicecentrum van het Buurthuis, bij team Zorg en Welzijn.
Vanaf 31 augustus is ook het ZOD-dorpsondersteuningsteam op donderdagmiddag weer present.

27 sept. - Voorlichtingsavond over glasvezel in het buitengebied
Op 27 september vindt er in het Buurthuis een voorlichtingsavond plaats over mogelijke aanleg van glasvezel in het
buitengebied.
Op deze avond worden bewoners uitvoerig geïnformeerd over het project, de te betalen eigen bijdrage en zijn er
providers aanwezig waar u terecht kunt voor informatie over de diverse abonnementen. Er zal voldoende gelegenheid
zijn om vragen te stellen en antwoorden te geven. U kunt zich ook direct aanmelden.

1 oktober - Alleengaanden-diner in Buurthuis met ledenactiebon!
Verzorgd door de ZOD-werkgroep ‘Koken voor …’ met Toos van Lieshout, Truus Kuijten, Gerda Sanders, Jo Leenders,
Maria Eeuwes en Marieke Hulsen. Voor dit diner kan de ledenactiebon van € 7,50 gebruikt worden.
Opgeven bij
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

Tablet-vragenuurtje
In het najaar start het IPad en IPhone-vragenuurtje weer. Heeft u vragen of wilt
u komen voor uitleg over de functie van diverse apps, meld u dan aan bij Ger
Aarts of Ria Lindeman. Aanmelden kan ook in het Dorpsservicecentrum of via
het secretariaat. Het vragenuurtje vindt plaats op de woensdagmiddag. De data
worden door de aanwezigen vastgesteld. Riny van Asten begeleidt de groep.
Ook de deelnemers ondersteunen elkaar.
In het Dorpsservicecentrum staat een zestal computers tot ieders beschikking.
Indien er behoefte is kan men ook met vragen over de computer of voor een
cursus bij Zorg om het Dorp terecht. Laat weten wat er bij u leeft.
Na samenspraak met ViERBINDEN is de WIFI in het Buurthuis verbeterd.

Brainstormgroep ‘Leefbaarheid’
In het najaar zal de brainstormgroep ‘Leefbaarheid’ van start gaan. Deze zal jaarlijks 1 of 2 keer bij elkaar komen om na
te denken over de toekomst van Mariahout. Deelnemers van de bestaande brainstromgroepen ‘Zorg in Mariahout’ als
ook een aantal jongeren hebben zich hier al voor opgegeven. Bent u ook geinteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij
het secretariaat secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij de dorpsondersteuner Manita Herregraven tel. 06-48532893 of
via mherregraven@vierbinden.nl

Met de buurtbus mee …
Deze zomer kunt u ook deelnemen aan uitstapjes met de buurtbus. Leden spreken samen af om iets te ondernemen.
Zorg om het Dorp ondersteunt de initiatieven. Informatie kunt u inwinnen bij Doortje Brouwers of Ria Lindeman.

Subsidies e.d.
Zoals u in de Mooi Laarbeekkrant heeft kunnen lezen is er door de gemeente een subsidie toegezegd voor het
Precessiepark en zijn er gelden gereserveerd voor het optimaliseren van het Oranjeplein. Zorg om het Dorp hoopt u in
het najaar samen met parochie en/of gemeente hier verder over te kunnen informeren. De Rabobank stopt met de
jaarlijkse subsidies van € 10.000,- aan Mariahoutse verenigingen en initiatieven. Sinds 2010 mocht Zorg om het Dorp de
Rabobank adviseren bij de aanvragen. Het bestuur werd de afgelopen jaren bijgestaan door Laurens van Deursen, Joan
Aarts en Lieke van Heeswijk. Graag willen we de Rabobank Peel Noord bedanken voor het financieel ondersteunen van
Mariahoutse initiatieven. In de toekomst wordt de subisdie uitgekeerd via de ‘Rabobank Clubkas Campagne’.
Verenigingen die hier voor in aanmerking willen komen moeten zich vóór 16 september inschrijven bij Rabobank Peel
Noord. Er is in totaal € 100.000,- beschikbaar voor heel regio Peel Noord.
Inschrijven van uw vereniging kan via https://www.rabobank.nl/lokale-bank/peel-noord/sponsoring/. Verder wordt er
bij Rabobank Peel Noord een Coöperatiefonds opgericht ter ondersteuning van grote projecten.

