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Belangrijke data
Zondag 19 nov. - Intocht Sinterklaas in Mariahout
Zondag 26 nov. - Biljart, kaart-, bordspelen en ‘buurt’middag voor alleengaanden in het Buurthuis.
Vrijdag 1 dec. - Sluitingsdatum voor inschrijving voor glasvezel in buitengebied. www.mabib.nl/gemeente/laarbeek/

Rabobank bedankt
Op zaterdag 28 oktober werden op de Heuvel in Lieshout de cheques uitgereikt van
de Raboclubkascampagne.
Zorg om het Dorp mocht een bedrag van € 1.023,63 ontvangen van Rabobank Peel
Noord. Graag willen we de directie hiervoor hartelijk dank zeggen.
Allen die lid zijn van de Rabobank en op ons gestemd hebben ook heel hartelijk dank.
Wij hopen ook volgend jaar weer uw stem te mogen ontvangen en zo onze 40
projecten en werkgroepen te kunnen ondersteunen.

Intocht van Sinterklaas op 19 nov. in Mariahout
Op zondag 19 november a.s. is de intocht van Sinterklaas in Mariahout. Dit jaar is het tijdstip iets vroeger dan andere
jaren. Sinterklaas en zijn pieten vertrekken om 12.30 uur vanaf het Buurthuis voor een rondtocht door de straten van
Mariahout. Harmonie St. Caecilia zal de Sint hierbij begeleiden. Na zijn rondtoer is de goedheiligman voor de kinderen
tot en met groep 5 in de grote zaal van het Buurthuis aanwezig.
De kinderen van groep 6 tot en met groep 8 zijn welkom in de kleine zaal van het Buurthuis voor de Sinterklaasbingo,
waar leuke prijzen te winnen zijn.
Zorg om het Dorp wenst haar werkgroep ‘Sinterklaas’ bestaande uit Miriam Berkvens, Gerda Sanders, Haike Aarts,
Mandy Heesakkers en Christel Vereijken veel succes met de organisatie. En natuurlijke ook de Sint en zijn pieten veel
sterkte tijdens deze drukke tijden.

Alleengaanden middag op 26 nov. in het Buurthuis
Op 26 nov. wordt er wederom een gezellige middag in het Buurthuis georganiseerd. Men kan er kaarten, biljarten,
sjoelen of gewoon lekker buurten. Dus ook voor alleengaande heren is het zeker de moeite waard. Voor gebak, hapjes
en drankjes wordt gezorgd. Kosten € 7,50. Iedereen is welkom van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Geef u daarom op, als het kan graag per mail, 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
Omdat er onkosten worden gemaakt gaat de organisatie er van uit dat bij late afzeggingen het bedrag wordt betaald.

Ipad-cursus in het Dorpsservicecentrum van ‘t Buurthuis
Op de woensdag 15 en 29 nov. en op 13 dec. vindt er weer een Ipad-cursus plaats o.l.v. Riny van Asten. Aanvang 13.30
uur. Er is nog een enkele plek vrij. Naast de uitleg van een speciale functie en het uitproberen ervan, worden er ook
vragen en antwoorden van de cursisten uitgewisseld. Opgeven kan bij Ger Aarts: ger.aarts@gmail.com of telefonisch
0499 421496. Ook is het mogelijk aan te melden via r.lindeman@zorgomhetdorp.nl . U dient wel een eigen Ipad mee
te brengen.

Vrijwillige chauffeurs voor de buurtbus gezocht www.buurtbuslaarbeek.nl
Heeft u interesse in een leuke vrijwilligersbaan of wilt u informatie meldt u dan bij Harry de Groof, tel: 0499 421134,
harry.degroof@outlook.com . Zorg om het Dorp hoopt, met uw hulp, het openbaar vervoer in Mariahout te houden!

