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Van de voorzitter
Na een prachtig Mariahout 85-weekend met o.a. de heropening van het openbare Processiepark, wil ik ‘Organisatie
Lustrumfeest Mariahout 85’ als ook Stichting ‘Groene hart van Mariahout’ en alle overige vrijwilligers, betrokken bij
o.a. school, de zeskamp, de dorpsquiz, het OLTM en de braderie, bedanken voor de inzet voor ons dorp. Het waren 3
gezellige dagen. Er zijn natuurlijk veel foto’s gemaakt en de nieuwe privacywet verwacht van ons dat we hier
zorgvuldig mee omgaan. Zorg om het Dorp zal zoveel mogelijk sfeerfoto’s gebruiken in haar berichtgeving over het
dorp. Mocht iemand hier bezwaar tegen hebben, vooraf of ook achteraf, dan proberen we er in de toekomst rekening
mee te houden. We kunnen in ieder geval achteraf de foto van onze website halen. Laat het ons weten alstublieft.

Opening etalage-tentoonstelling Watermaand op Oranjeplein
Dit voorjaar hebben we kunnen genieten van de eerste tentoonstelling in
de etalage van Dennis en Lieseth v. Kaathoven-Sanders op het Oranjeplein.
Met dank aan hen en ook aan de ZOD-werkgroep ‘Fotoarchief Mariahout
vanaf 1933’, die dit mogelijk maakte.
Op zaterdag 16 juni
zal tijdens de jaarlijkse kermis om
19.15 u. de nieuwe
tentoonstelling geopend worden. Alles staat dan in het teken
van Juni Watermaand.
Er zullen foto’s gepresenteerd worden van mooie vennen,
sloten en poelen gelegen op 8 locaties in en rond Mariahout.
Deze locaties zijn in werkelijkheid ook te bezoeken via de
wandelroutes die in de loop der jaren door Zorg om het Dorp,
IVN, Werkgroep Natuur en Landschap Lieshout/Mariahout en
heemkundekring ’t Hof van Liessent’ zijn uitgezet. Foldertjes
zijn te downloaden via www.zorgomhetdorp.nl of af te halen
bij de Pelgrim en in het Buurthuis. Ook staan er informatieborden bij de kerk, in de buurt van de trimbaan en in de
Boerdonkse Kampen / de Hei. Harmonie Sint Caecilia zal de opening om 19.15 uur met muziek ondersteunen.
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

ZOD-werkgroep ondersteunt de kermis
De ZOD-werkgroep ‘Kermis’ verzorgt ook dit jaar weer een nevenprogramma voor de jeugd. Zij doet dit in
samenwerking met de gemeente Laarbeek en de exploitanten. Het is de bedoeling de betrokkenheid van jong en oud
te stimuleren om zo voor gezellige familiedagen in het dorp te zorgen. De traditie van de kermis mag voor Mariahout
niet verloren gaan. Leden van Zorg om het Dorp kunnen hun ZOD-ledenactiebonnen afhalen bij het ZOD-kraampje op
zaterdag 16 juni tussen 13.00-14.00 uur (tijdens de opening) en tussen 19.00-20.00 uur. Indien gewenst kunnen deze
omgeruild worden voor kermisbonnen. De kermisbonnen moeten op deze zaterdag vóór 21.00 uur ingewisseld
worden bij de exploitanten. De kermismuntjes die u dan ontvangt zijn de gehele kermis geldig. Zorg om het Dorp
wenst de werkgroep, bestaande uit Miriam Berkvens, Henri Vogels, Jan Egelmeers en Harrie van de Rijt, veel succes
met de organisatie. En u … een gezellige kermis toe.
Gerrie Bunthof proficiat met de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek;
dankzij jarenlange inzet voor EHBO!
Het bestuur van ZOD wenst u allen fijne zomermaanden toe.
Let op: het Buurthuis is op maandag overdag open in de vakantie. Maak er gebruik van!

Parkwerkers v.l.n.r. Gerrie Bunthof, Tinie Vogels, Wim Meulendijks, Albert Biemans (André van Rooij ontbreekt).

Pater Chris Aarts, speciaal overgekomen uit Duitsland, samen met burgemeester F. van der Meijden en zijn vrouw.

