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Van de voorzitter
Helaas heeft het bestuur, door de nieuwe coronamaatregelen, moeten beslissen de activiteiten van 6
oktober te annuleren en te verschuiven naar een nog te bepalen tijdstip. Dat gold niet alleen voor de
Alleengaanden-activiteit met een film met jaaroverzicht van 2019 en activiteit van werkgroep ‘Koken voor …’
maar ook voor het werkgroepenoverleg e.a. vrijwilligersactiviteiten.
Bij deze doe ik een oproep aan de leden van Rabobank Helmond Peel Noord gebruik te maken van uw
stemrecht ten bate van verenigingen waar u zich mee verbonden voelt. Wist u dat u dit jaar 2 stemmen (van
de 5) op één vereniging mag uitbrengen.
Ik hoop voor u allen in de komende maanden een corona-veilige omgeving. Laten we er voor elkaar zijn, al is
dat noodgedwongen op afstand.

Stem via Rabo ClubSupport op Zorg om het Dorp
Het bestuur van ZOD is zo vrij u te vragen om een of twee van uw uit te brengen stemmen toe te kennen aan
onze dorpsvereniging. Uw stem kan alleen worden uitgebracht tussen 5 en 25 oktober door (gratis) leden
van Rabo Helmond Peel Noord. Dit via de Rabo App of via Rabo internetbankieren. Per stem ontvangt de
vereniging € 2,00 van de Rabobank, hetgeen ZOD zeer waardeert. Uw betrokkenheid wordt op prijs gesteld.

Duofiets in Mariahout
Een grote wens van ZOD is in vervulling gegaan. Vrijdag 9 oktober vond de officiële levering plaats van een
duofiets in ons dorp. De fiets is gestald bij Harold Vereijken Gereedschappen en Verhuur 422126. Vanaf nu
kan iedereen deze prachtige elektrische fiets, voorzien van een spatscherm, voor € 5,= per dagdeel huren.

18 september sfeervolle bijeenkomst Bevrijding 76 jaar
in het Groene Hart van Mariahout
Op initiatief van het Oranjecomité
en Bevrijdings-comité van Zorg
om het Dorp heeft er een coronaveilige
bijeenkomst
plaatsgevonden in het Groene
Hart van Mariahout. Dit om de
Bevrijding van Mariahout /
Lieshout te Herdenken en te
Vieren.
Het bestuur van ZOD wil allen die
bijgedragen hebben aan deze
sfeervolle bijeenkomst hartelijk
danken. Dat geldt ook voor het
publiek dat deze viering is komen
meevieren.

In vrijheid samen
herdenken
In vrijheid mogen
vieren

Uitleen duofiets bij Harold en Dion Vereijken. www.haroldvereijken.nl
Met dank aan werkgroep
Duofiets:
Ger Aarts en Renate de Louw
Dorpsondersteuner
Mariahout:
Nathalie Ansems
Secretaris vereniging ZOD subsidieaanvrager:
Henk Hulsen
Sponsoren:
Rabobank
Steun Welzijnszorg Helmond
Gemeente Laarbeek
Zorg om het Dorp
Dion en Harold Vereijken
hartelijk welkom als
vrijwilligers bij Zorg om het
Dorp Mariahout

