Jaargang 9 nr.1
sept. 2020

Nieuwsbrief
Dorpsservicecentrum in het Buurthuis, Bernadettestraat 43 E. secretariaat@zorgomhetdorp.nl

www.zorgomhetdorp.nl

Bestuur / werkgroepen Terugblik

Van de voorzitter – sept. 2020 - coronatijd

*Voorzitter
- Ria Lindeman
*Secretaris en
vicevoorzitter
- Henk Hulsen
*Penningmeester- Anoeska Bardoel
Bestuursleden: - Harold de Louw
(plv secretaris), Maria Eeuwes,
Anton van Strien en Jouk Lukassen.
Foto, boven : v.l.n.r. Henk, Jouk,
Anton en Harold
Onder: v.l.n.r. Anoeska, Maria, Ria

Zoals u inmiddels wel begrepen heeft gaat de uitgestelde jaarvergadering
(van april jl.) niet door op 6 oktober 2020; dit i.v.m. de te verwachte drukte
in relatie tot de corona-regelgeving. Dit betekent dat we de periode, april
2019 tot april 2020, niet in aanwezigheid van u allen formeel kunnen
afsluiten. Daarom achteraan in deze Nieuwsbrief een kort overzicht van de
grote activiteiten die tijdens deze maanden hebben plaatsgevonden.
Tevens een overzicht van de actieve vrijwilligers tijdens deze periode.
Hiermee sluiten we het verenigingsjaar af en leggen we verantwoording af
als dorpsraad. Deze Nieuwsbrief wordt huis-aan-huis in Mariahout bezorgd.

Anoeska, Harold en Anton waren in
april 2020 herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten aangemeld. Zij
zullen hun taken voortzetten.

Laarbeeks compliment
november 2019 voor ZODDorpsOndersteuningsTeam
DOT: Annemiek Verbakel, Jacques
Lukassen, Ad Leenders, Ger Aarts,
Frans Habraken, Maria Gottenbos,
Harry de Groof en Ria Lindeman
i.s.m. team Z &W / LEV-tandem

Kom op donderdagen van 14.00
– 15.00 uur naar het Zorg om
het Dorp service-uurtje voor al
uw vragen. Vrijwilligers van het
DOT helpen u vooruit in het
dorpsservicecentrum Buurthuis.
ZOD vrijwilliger 2020 Harry de Groof

Het bestuur van Zorg om het Dorp (ZOD), tevens Dorpsraad Mariahout, is
van plan, met de coronaregels als leidraad, toch de activiteiten weer op te
gaan starten in Mariahout. Er is gebleken dat er behoefte aan is. Deze ZODnieuwsbrief bestaat daarom uit 2 hoofdonderwerpen:
1 Vooruitblik op activiteiten met als doel elkaar weer ontmoeten en zorg
voor elkaar ‘aan de voorkant’; dit in de veilige 1 ½ meter setting.
2 Terugblik op het verenigingsjaar in de periode van april 2019 tot april
2020, om zo de werkgroepen te bedanken en het jaar formeel af te kunnen
sluiten. Dit n.a.v. de (corona)annulering van de jaarvergadering.

Vooruitblik – Agenda najaar 2020
Agenda:
*Vrijdag 18 september: Bevrijdingsbijeenkomst in het Groene Hart
-Doel: Samen stil staan bij de Bevrijding van Lieshout en Mariahout in 1944
en samen de vrijheid vieren. Uw komst wordt op prijs gesteld.
-Aanvang: 18.45 uur op het kerkplein:
-Motto: ‘In vrijheid kunnen herdenken - In vrijheid mogen vieren’
*Dinsdagmiddag 6 oktober in het Buurthuis: Alleengaanden-activiteit
-Aanvang: 13.30 uur in het Buurthuis.
-Programma: Alleengaanden-bijeenkomst met film over Mariahout 2019.
*Dinsdagvond 6 oktober in het Buurthuis: Vergaderen en brainstormen
-Aanvang: Binnenkomst vanaf 19.30 uur
-Programma: Gelegenheid voor vrijwilligers van ZOD, in corona-vergadersetting, met elkaar te vergaderen over de invulling van het programma op
korte termijn. Overige vrijwilligers gaan brainstormen over de ‘Toekomst
van Mariahout’.
*Zondag 8 november in Buurthuis:
Alleengaanden-diner in het Buurthuis.
*Maandelijkse vergaderingen bestuur ZOD
*Overleg met gemeente inzake: Wonen, Horeca Mariahout, Visie
Buitengebied, Energie transitie, Verkeer(sveiligheid), Subsidieprogramma,
Sinterklaas, Natuur en Recreatie.
*Handwerkgroep Mariahout
Elke maandagmiddag om 13.30 uur in het Buurthuis. Nieuwe deelnemers
zijn van harte welkom.
.

Binnen enkele weken zal de duo-fiets ook in Mariahout
beschikbaar komen. Voor iedereen, corona-proof!

ZOD-werkgroepen terugblik
verenigingsjaar april‘19/’20

Het Oranje- en Bevrijdingscomité van ZOD nodigen u uit
op 18 sept. ‘De Bevrijding’ te vieren in het Groene Hart

*Oranjecomité
Ger Aarts en Katelijn Bouwmans
*Koningsdag-jeugd
Marsha Bekkers, Kim van der Linden
Mariëlle van de Ven, Kim van Loon.
Allen stoppen in 2020. (Bedankt voor
jullie inzet). Nieuw is Lindsey van
Stiphout. Wie komt haar helpen om er
voor de jeugd een gezellige dag van te
maken?
*Werkgroep Bevrijding ‘75
Regine Wijnen, Ria Lindeman en Jan
Jansen
*Computer / tablet / cursussen
Ger Aarts, Ria Lindeman, Anton van
Strien, Harry de Groof, Riny v. Asten
*Kermis
Harrie vd Rijt, Henri Vogels, Miriam
Berkvens en Jan Egelmeers
*Alleengaanden
Marietje vdr Linden, Gerda van den
Heuvel, Lies Berkvens
*Koken voor ...
Toos van Lieshout, Truus Kuijten, Gerda
Sanders, Marieke Hulsen, Annemiek
Verbakel, Jo Leenders en Maria Eeuwes
*Duo-fiets i.o.
Renate de Louw, Ger Aarts, Henk
Hulsen. H en D Vereijken ‘uitleenpunt’
*ZOD-stuurgroep CCM
Collectieve Collecteweek Mariahout
Harry de Groof, Anny Vorstenbosch,
Betsy Bouwdewijns, Gerda Sanders,
Tonnie Lukassen
*Buurtverenigingenoverleg
Anton van Strien, Henk Hulsen en
Miriam Berkvens
Twee keer per jaar worden samen
thema’s besproken en initiatieven
ontplooid.
*Handwerkgroep Mariahout
Anny van de Berg, Toos Verhoeven
Hettie van Leuken, Mariet Vogels
Leny van Vijfeijken

Vrijdag 18 september is voor Lieshout en Mariahout een memorabele dag.
Op deze datum zijn in 1944 beide dorpen bevrijd. Dit willen we samen
herdenken en vieren in het Groene Hart van Mariahout. Om 18.45 uur
zullen de kerkklokken luiden waarna om 18.50 uur de Grottendorfer
blaaskapel speelt op het kerkplein. Tijdens de ceremonie kan men
afwisselend luisteren naar herinneringsteksten en muziek. Margo
Leenders zingt het bevrijdingslied ‘ons dorp Mariahout’. Tijdens de rondgang door het park worden bloemen gelegd en zal de taptoe klinken bij de
Engelse graven. Bij het bezoek aan de bevrijdingsplaquette zal het
Wilhelmus klinken en de vlag gehesen worden. Bij terugkomst op het
kerkplein wordt u gratis koffie aangeboden. U allen bent van harte
uitgenodigd om Samen te herdenken en te vieren! U wordt gevraagd de
1 ½ m.- maatregel (per huishouden) in acht te nemen. Voel u welkom.

*PR Nieuwsbrief/Nieuwsflits, Website
Foto/Film, Facebook, Kontakt, MLK
Ria Lindeman, Henk Hulsen, Anton van
Strien, Jouk Lukassen en Jan Jansen

Filmmiddag Alleengaanden op 6 oktober
Het bestuur van ZOD wil graag de werkgroepen stimuleren om de
activiteiten weer voorzichtig, op een corona-veilige manier, op te starten.
Daarom nodigt zij, samen met werkgroepen ‘Alleengaanden’ en ‘Koken
voor …’ alle wel, en nog niet, aangesloten alleengaanden uit, om op
dinsdagmiddag naar de film van Jan Jansen te komen kijken. Het is een
jaaroverzicht van 2019 welke we altijd draaien tijdens de jaarvergadering.
De middag start om 14.00 uur in het Buurthuis en wordt om 17.00 uur
afgesloten met een kopje soep en een tosti. Deelname is gratis. U zit aan
tafels in ‘corona-opstelling’ en bij binnenkomst stellen we u op de
hoogte van de corona-regels. Aanmelden kan bij:
-Gerda
van den Heuvel 0614437369 gerdinia@hotmail.com
.
-Marietje v.d. Linden 0499 421654 m.vanderlinden@onsbrabantnet.nl.
Aanmelden kan ook via secretariaat@zorgomhetdorp.nl of bij het ZOD
service-uurtje op donderdagmiddag 14.00 – 15.00 uur in het Buurthuis.
Ook het nieuwe bestuur van Stichting Dorpshuizen Laarbeek zal aanwezig zijn en vraagt u mee te denken over de invulling van de ‘Huiskamer
van het Buurthuis’. Uiterlijk aanmelden op maandag 28 september.
De werkgroepleden zijn nog op zoek naar versterking van de werkgroep.

6 okt. ‘Coronaproof’ vergaderen / brainstormen
Op 6 oktober gaat de jaarvergadering niet door. Om de grote zaal en
overige ruimtes in het Buurthuis toch goed te benutten en het Buurthuisbezoek te stimuleren stellen we alle ZOD-vrijwilligers in de gelegenheid
om met hun werkgroep coronaproof te komen vergaderen. Indien u
liever op een ander tijdstip vergadert dan vraagt het bestuur u om toch
aanwezig te zijn. Naast gezellig even bijkletsen en inspiratie op te doen
voor/met uw werkgroep, willen we ook graag met u brainstormen over
de toekomst van Mariahout. We sluiten samen af met een drankje en
snack. Er zijn geen kosten aan verbonden. Elke vrijwilliger heeft
persoonlijk bericht hierover ontvangen. Wil u a.u.b. hierop reageren vóór
29 september; ook als u verhinderd bent? Dit kan via
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl.
Programma:
19.30 – 19.50 uur
Gespreide binnenkomst in Buurthuis
19.50 uur
Welkomstwoord van voorzitter
20.00 – 21.30 uur
Werkgroep-vergadering of brainstormen over
de toekomst van ons dorp aan de hand van stellingen. Ook uw eigen
inbreng aangaande thema’s wordt op prijs gesteld. .
21.30 uur
Afsluiting met consumptie en een snack

ZOD-werkgroepen

Bericht van de dorpsondersteuner

*Eetpunt Buurthuis - gastvrouwen
Tonnie Beniers, Jo van Uden,
Marietje v der Linden, Truus Kuijten
en Maria Gilsing

Het Buurthuis is weer volledig open, sommige activiteiten zijn weer opgestart. Samenkomen mag weer onder bepaalde voorwaarden. Ondanks
deze versoepelingen hanteert LEVgroep de richtlijn om op afspraak te
werken. Dit houdt in dat open spreekuren en inlopen tot 31 december
2020 niet plaatsvinden. Dit om verspreiding van het virus zoveel mogelijk
te voorkomen. Kortom; ik ben zelf, of een van mijn collega's, wel aanwezig
in het Buurthuis op woensdagochtend. Als u zich op dat moment bij mij,
of een van mijn collega's, meldt dan zullen wij kijken hoe wij u zo goed
mogelijk kunnen helpen, direct of via het maken van een afspraak. U kunt
ook altijd vooraf even bellen om een afspraak te maken, dan weet u zeker
dat ik tijd voor u heb.

*Natuur en Recreatie: Onderhoud,
Toegankelijkheid en Toerisme vlnr
Erik Barten, André van Hoof, Peter
Bekkers, Gerard Bunthof, John
Heesakkers, Jos van Vijfeijken, Ria
Lindeman. Nieuwkomers: Laurens
van Deursen en Lambert Sanders
Lilian v Vijfeijken en Maria Eeuwes
*Sneeuwruimploeg
Gerard Bunthof, Ties van Dijk,
Albert Biemans, Broer van Dijk
*Trimbaan
Ton en Leida Leenders,
Henrie Bouwmans, Leo Biemans,
Roland v. Hoof, Henk Schepers,
Hans Roestenburg, Gerard en Jo
van Eijndhoven
*Etalage-tentoonstelling
Dennis van Kaathoven, Regine
Wijnen, Ria Lindeman, Jan Jansen
en Helmie Segboer
*Werkgroep Hand- en Spandiensten Marieke Hulsen Annemiek
Verbakel, Gerda/ Lambert Sanders,
Henrie/Jet Bouwmans C.vd Broek
*Contactpersonen Herinrichting
het bestuur wil allen die zich ingezet hebben voor de herinrichting
van Oranjeplein, De Nieuwe Erven
en de Bernadettestraat heel
hartelijk danken voor hun tijd en
inzet. En de gemeente voor het
prachtige resultaat.
*Verharding Beweegtuin
F. Daniels, A. Rongen, N. v Stiphout, J. Egelmeers, E en G Bunthof,
D. v. Kaathoven en L. Sanders
Op woensdagmid. 13.30 kan men
gratis komen sporten o.l.v. Fysio
Kemps&Maas / LaarbeekActief

Met vriendelijke groet,
Nathalie Ansems, Dorpsondersteuner
Mariahout Telefoonnummer: 06-48532893/ 0492-328800
E-mail: nathalieansems@levgroep.nl

Zorg bieden ‘aan de voorkant’
Zorg bieden ‘aan de voorkant’ is tegenwoordig een vaak gehoorde uitroep.
Het is namelijk beter voorkomen dan genezen. Dat is niet alleen prettiger
maar ook goedkoper. Ver. Zorg om het Dorp stimuleert dit al jaren door het
organiseren van activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid in haar dorp.
Op het gebied van ‘zorg aan de voorkant’ wilt het daar graag bij helpen,
maar dan moeten de professionals binnen het welzijnswerk, als ook de
gemeente, hun bijdrage-op-maat leveren en zichtbaarder worden. Bij deze
en aantal voorbeelden.
1 LEV, de nieuwe grote welzijnsorganisatie, heeft de open spreekuren tot
31 dec. gesloten. Dit is niet erg uitnodigend voor hulpvragers in kleine
kernen waar slechts een beperkt aantal inwoners het spreekuur bezoekt.
Waarom worden er deuren gesloten waar het niet nodig is. Op vraag van
ZOD geeft dorpsondersteuner Nathalie Ansems het goede voorbeeld door
wel beschikbaar en zichtbaar te zijn. ZOD vraagt zich af of ‘LEV-op-maat’
niet een beter uitgangspunt kan zijn dan het toepassen van algemene regelgeving. Kleine kernen moeten anders benaderd worden dan grote kernen.
2 “LEV-op-maat’ zou ook moeten kunnen betekenen dat het Eetpunt in
Mariahout weer open gaat in het Buurthuis. Er is hier vraag naar! Omdat
sociale restaurants elders niet corona-proof georganiseerd kunnen worden
wil het niet zeggen dat die paar mensen in Mariahout niet uitgenodigd
kunnen worden voor het eetpunt in hun dorp. Of de eetpakketten nu thuis
of in het Buurthuis worden afgeleverd, maakt geen verschil. Het is
eenzelfde soort handeling met dezelfde administratie. Er zijn getrainde
gastvrouwen die voor hen klaarstaan. En mochten deze zich nog geremd
voelen i.v.m. corona, wat ZOD respecteert, dan zijn er andere personen die
tijdelijk kunnen inspringen. Bij ZOD denken we graag in oplossingen en
willen we waar mogelijk is voorkomen dat dorpsgenoten te lang
noodgedwongen geïsoleerd blijven. Dus zorg bieden ´aan de voorkant’!
3 Zorg verlenen doet ook handwerkgroep Mariahout. Decennialang
ontvangt het gasten die op maandagmiddag even weg kunnen van huis om
samen met dorpsgenoten te handwerken, te bordspelen of om andere
creatieve bezigheden te hebben. Ook voor de familie/mantelzorgers is dit
een vorm van ontlasting van de zorgen. Deze vorm van vrijwillige respijtzorg
is juist in de kleine kern (waar weinig professionele faciliteiten zijn) een
must. Zorg om het Dorp heeft de gemeente nadrukkelijk gevraagd deze
zorg ‘aan de voorkant’ te faciliteren. Beter voorkomen dan genezen!

ZOD-werkgroepen

Wordt gratis lid in 2020 van ver. Zorg om het Dorp

*Leefbaarheid ‘Jonge gezinnen’
Contactpers. Natascha Vermeulen
*Wonen
Henk Hulsen, Jouk Lukassen
Wout Vermeulen, Joan Aarts
*Speeltuin Oranjepl. Frans Daniels
Dennis van Kaathoven
*'Lief en Leed', voor ZODvrijwilligers: Rina van Hoof, Mariet
Vermeulen en Maria Gottenbos
*Verkeer
Anton van Strien, Harry de Groof,
Jouk Lukassen en Henk Hulsen
N279 / A50 / sluipverkeer
*Sinterklaascomité
Hein Gilsing, Mandy van de Ven,
Gerda Sanders, Henk v. Eijndhoven
Christel Vereijken, Miriam Berkvens
Mandy van de Ven stopte eind ‘19
*Centrum Regine Wijnen, Miriam
Berkvens, Jan Egelmeers;
Nieuw Lieke van Heeswijk
Gestopt na opening 9 sept ‘19:
Frans Daniels Ria Lindeman, Henk
Hulsen, Natascha Vermeulen

Wilt u naast deze huis-aan-huis Nieuwsbrief ook maandelijks geïnformeerd
worden via de ZOD-Nieuwsflits? Geef u dan op als lid van onze
Twee leden van het DOT zijn - namens ZOD - lid van de gem. Adviesraad Sociaal
Dorpsvereniging. Kosten in 2021 zijn € 10,00 per jaar. Daarvoor ontvangt u
Domein en hun vragen en bevindingen zijn een vast agendapunt op de ZODjaarlijks ledenactiebonnen ter waarde van €7,50 te gebruiken voor
vergaderingen.
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ZOD-jaarverslag april 2019 tot april 2020
Overzicht verenigingsjaar Zorg om het Dorp
April 2019 Collectieve Collecte
April 2019 Koningsdag / opening Poort Oranjeplein naar Processiepark
Mei 2019 Ontvangst Runningteam bij Engelse graven; Bevrijdingsdag
Juni 2019 Kermis met kinderspelen
Juni 2019 Afscheid van zusters van Barmhartigheid uit Mariahout
Aug. 2019 Alleengaanden diner verzorgd door werkgr.‘Koken voor …’
Sept. 2019 Opening Oranjeplein / onthulling bevrijdingsmonument
ter ere van 75 Bevrijding, / opening Beweegtuin enz.
Nov. 2019 Intocht van Sinterklaas mmv toneelvereniging
Dec. 2019 Kerstviering Handwerkgroep
Jan. 2020 Vrijwilligersavond ZOD
Jan. 2020 Presentatie Zorg om het Dorp in de Commissievergadering;
zie www.zorgomhetdorp.nl / Bestuursinfo
Maart 2020 Opknappen trimbaan
Niet doorgegaan i.v.m. corona: NLdoet handwerkgroep, thema-avond
over ‘Toekomst van Mariahout’, jaarvergadering 2020

Contactpersonen namens ZOD
*Presentatoren Oranjeplein 9 sept.
Diek Lukassen, Joan Aarts, H. Gilsing
*Roekenploeg Jan Jansen, Albert
Biemans, , André Boudewijns, Frans
Daniels, Mari vd Rijt, Gerrie vd
Broek, Ad de Beer
Overleden: Leo vdn Heuvel (Liesh.)
Gestopt: Frans van de Berg
*Aankleding RABOpinautomaat ’19
Wilbert Kuijpers, Henriette Lukassen, Frans Daniels, Jan Jansen, Jan
Egelmeers en Henk Verbakel
Met dank aan Rabo Peel Noord.

*Centrumvisie - Oranjeplein
H. Hulsen, H. de Louw, R. Lindeman
*Aantrekkelijk Mariahout
Jan Egelmeers, Wilbert Kuijpers
*Foto / dia / filmarchief Mariahout
1932-heden
Henriëtte Lukassen, Anton Daniels,
Marieke Hulsen, Jan Jansen, Jacques
Lukassen en Wout Vermeulen
*Totempaal onderhoud
Wim van Eijndhoven
*Engelse les
Henk en Marieke Hulsen

Contactpersoon Beweegtuin Henk Hulsen
Contactpersoon Fietspad - Sonseweg Anton van Strien
Contactpersoon Fietspaden – Recreatief Ria Lindeman
Contactpersonen Infoschermen Anoeska Bardoel en Anton van Strien
Contactpersoon Leefbaarheid - jonge gezinnen Natascha Huijbers
Andere jongeren kunnen zich hierbij aansluiten; ook in het bestuur!
Contactpersoon Openbaar Vervoer Harry de Groof
Contactpersoon Pannenkoekpoeg Toos Corsten
Contactpersoon Rabo (ClubSupport) Anton van Strien
Let op: Uw
vereniging kan zich t/m 29 sept. aanmelden bij Rabo HelmondPeelnoord
Contactpersonen: Stichting 'Groene hart van Mariahout'
Harold de Louw, Henk Hulsen, Wim Meulendijks
Contactpersonen: Adviesraad Sociaal domein
Frans Habraken en Jacques Lukassen
Contactpersonen Verkeersveiligheid
Mari van der Rijt 0499-422849, voorz. namens buurtverenigingen
Jouk Lukassen namens ZOD
Contactpersoon Welkomstpakket Anoeska Bardoel

Rondbrengen Nieuwsflitsen en Nieuwsbrief
Maandelijks worden Nieuwsflitsen rondgebracht naar leden die geen email
hebben door: N. Maas, G. Sanders, M. van der Linden en R. Lindeman.
De huis-aan-huis Nieuwsbrieven worden rondgebracht door de
gezamenlijke ploeg van de parochie en Zorg om het Dorp. Hartelijk dank!
hiervoor!

ZOD-Mariahout
verenigingsjaar
2019 / 2020
Allen hartelijk
dank voor de
vrijwillige inzet.
Bestuur ZOD

/ mariahout-info

www.zorgomhetdorp.nl

Inschrijvingsformulier
Bestemd voor belangstellenden, meedenkers en ondersteuners, binnen en buiten Mariahout.
Voor € 10,00 per jaar bent u lid, steunt u het bestuur (o.a. spreekbuis naar gemeente Laarbeek) en
de vele werkgroepen, kunt u deelnemen aan activiteiten, krijgt u informatie per ZOD-Nieuwsbrief
en ontvangt u jaarlijks ledenactiebonnen ter waarde van ± € 7,50 ; te besteden in Mariahout.

Ja, ik wil lid worden van de vereniging Zorg om het Dorp!
Ik betaal € 10,00 per huishouden.
Achternaam / bankrekeninghouder:
Voorletters
Tussenvoegsel:

____________________________________________________________

__________________ Roepnaam __________________________________m/v _______
______________________________________________________________________________

Naam partner:

______________________________________________________________m/v __________

Adres:

______________________________________________________________Nummer ____________

Postcode:

___________________ Plaats:__________________________________________________________

Telefoon:

________________________________________ 06__________________________________________

E-mail:

________________________________________

Partner __________________________________

ᴑ Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan de vereniging
Zorg om het Dorp om per jaar de contributie van € 10,00 af te schrijven van bank:
IBAN nummer:

____________________________________________________________

ten name van:

____________________________________________________________

wegens: Lidmaatschap Vereniging Zorg om het Dorp Mariahout
Naam:

________________________________

Datum:

________________________________

Plaats:

________________________________

Handtekening bankrekeninghouder: ________________________________
\

Wilt u dit inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij:
- het Dorps Service Centrum in het Buurthuis, Bernadettestraat 43, Mariahout
- het secretariaat of bij één van de overige bestuursleden, zie www.zorgomhetdorp.nl
- voorzitter R. Lindeman, Bernadettestraat 45, Mariahout
- penningmeester A. Bardoel, Torreven 3a, Mariahout,
of per e-mail: a.bardoel@zorgomhetdorp.nl , ondertekend en gescand
Bij inschrijving onderschrijft u de privacyregeling van vereniging Zorg om het Dorp, welke is te
lezen is op de website. Indien u een aanpassing hierop wilt, kunt u dat schriftelijk melden bij het
secretariaat.
U ontvangt een bevestiging van de gevraagde aanpassing.
Opgericht in 2003

‘Voor een leefbaar Mariahout’

