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Van de voorzitter – terugblik op 8 sept. Picknick op het Plein
Wat was het een prachtige dag op het Oranjeplein.
Wat hebben we veel geluk gehad met het weer.
PPember

Wat waren er veel mensen aanwezig en actief; actief in de horeca, actief i.v.m. 75-jaar Bevrijding en de
opening, actief op het Open Podium, actief om op te bouwen en om af te breken, actief als
gastvrouw/heer, actief voor de jeugd en … ‘actief’ als belangstellende. Jong en oud zorgden zo samen
voor een geslaagde dag. Graag wil ik de werkgroepleden van commissie Centrum i.o. bedanken voor
hun inzet. Zij trokken de kar om deze dag zo bijzonder te maken. Dat geldt ook voor de presentatoren
die de gehele dag aan elkaar hebben gepraat.
Werkgroepleden Centrum
v.l.n.r.
Henk Hulsen
Ria Lindeman
Regine Wijnen
Natascha Vermeulen
Frans Daniels
Miriam Berkvens
Jan Egelmeers (afwezig)
Presentatoren van de dag
Diek Lukassen
Joan Aarts
Hein Gilsing
B&W, jeugdraadsleden van
Mariahout en jeugdburgemeester hartelijk
dank voor het officieel
onthullen en openen.

Werkgroep ‘Koken voor …’ - Alleengaanden
Op zaterdag 31 augustus is er weer gekookt voor
de alleengaanden van Zorg om het Dorp. Bijna 40
personen schoven aan om zich te laten
verwennen. Het was wederom zeer de moeite
waard. Hartelijk dank voor jullie inzet Toos van
Lieshout, Marieke Hulsen, Annemiek Verbakel,
Truus Kuijten, Jo Leenders, Maria Eeuwes en
Gerda Sanders.
Activiteit Alleengaanden
Zaterdag 2 nov. (13.30 u.) kan men jeu-de-boulen
in de hal op de Heibunders. Graag opgeven bij
Gerda van den Heuvel, Marietje van der Linden,
Lies Berkvens of secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Cursus Engels op donderdagmiddag in het Buurhuis
Heeft u ook Engels gehad op het voortgezet onderwijs en wilt u het wat bijspijkeren? Heeft u ook Engels
via boeken/cursussen geleerd en wilt u het nu ook proberen te spreken? Dit alles kan heel dicht bij huis.
Op donderdag 24 oktober start de eerste Engelse les van dit seizoen. De cursus vindt plaats in de periode
van de wintertijd. Ongeveer eind april is de cyclus weer afgelopen.
Het accent van de cursus ligt op samen Engels praten over allerlei onderwerpen. Daarnaast wordt er ook
grammatica uitgelegd. Vaak sluit dit aan bij de onderwerpen die besproken worden.
Er is nog plaats vrij bij de cursus die van 14.15 tot 15.45 uur plaats vindt. Een ervaren docent begeleidt de
groep. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Het is mogelijk om een proefles te volgen.
Informeren en/of opgeven kan via secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Instructie op de computer, laptop, tablet of smartphone?
Tijdens het ZOD service-uurtje op donderdagmiddag (14.00-15.00 uur) kunt u komen voor vragen over
het gebruik van de computer of tablet. Er zijn zes computers beschikbaar om zaken samen met
vrijwilligers uit te proberen. Loop gerust binnen in het Dorpsservicecentrum (DSC) van het Buurthuis.
Bij voldoende aanmelding bestaat de mogelijkheid om een cursus te volgen.
Ook gaat na de herfstvakantie de tablet/smartphone-cursus weer van start onder leiding van Riny van
Asten. Riny behandelt de werkwijze/toepassing bij tablets en telefoons als Samsung (Android-besturing).
Mocht u een iPhone of iPad hebben, kom dan naar het ZOD service-uurtje met uw vragen. Bij genoeg
aanmeldingen kunnen we wederom een IPad-cursus starten.
Meldt u aan via secretariaat@zorgomhetdorp.nl of via team Zorg & Welzijn op de woensdagmorgen.

Sponsoren en subsidieverstrekkers bedankt
Het runnen van onze dorpsvereniging en het realiseren van grote projecten vraagt om ondersteuning.
Deze hebben we bij de realisering en opening van het Oranjeplein als ook bij het bevrijdings-monument
mede via externe verstrekkers verkregen. We waren daarom erg blij met de vele kleine en grotere
sponsoren die alles met betrekking tot het (openen van het) Oranjeplein mogelijk hebben gemaakt.
Hartelijk dank hiervoor.
Graag willen we een paar grote sponsors nog met name noemen.
Herinrichting Oranjeplein: gemeente Laarbeek
Bevrijdingsmonument:
Gemeente Laarbeek, Segeren Poorten, Twee-en-20 en Zorg om het Dorp
Beweegtoestellen voor jong en oud in de speeltuin op Oranjeplein:
Rabobank Peel Noord, Stichting Steun Welzijnszorg, Fysiotherapie
Kemps/Maas, Leefbaarheidssubsidie Laarbeek en Zorg om het Dorp
Picknick op het Plein: Ondernemersfonds Laarbeek, ZLTO Laarbeek,
gemeente Laarbeek, Twee-en-20 en Zorg om het Dorp
Verplaatsen en aankleden van pinautomaat:
Rabobank Peel Noord en gem. Laarbeek

Bewegen op het Oranjeplein onder deskundige begeleiding

De Beweegtuin op het Oranjeplein
Laarbeek Actief en Fysiotherapie Kemps & Maas nemen het initiatief om op woensdagmiddagen van
13.15-14.15 uur een gezamenlijk beweeg-uurtje voor kinderen en volwassenen te organiseren in de
beweegtuin op het Oranjeplein. Deze activiteit gaat van start op woensdag 9 oktober; na afloop is er
koffie tegen een kleine vergoeding en ranja is gratis.
Na een warming-up op muziek wordt er op de toestellen geoefend onder professionele begeleiding. De
deskundigen passen het beweegaanbod aan op ieders persoonlijke niveau. Belangstellenden zijn van
harte welkom.
Kom vrijblijvend op woensdagmiddag langs of neem voor vragen contact op met:
* Laarbeek Actief, Jaccy van den Enden, sportcoach,
jvdenden@vierbinden.nl tel. 06-50120096
* Fysiotherapie Kemps/Maas; Laurens Helmes, fysiotherapiekempsmaas@planet.nl tel. 0499-422199
Vereniging Zorg om het Dorp en KBO Mariahout bevelen dit initiatief van harte aan!

