
Dorpsservicecentrum Bernadettestraat 43      E. secretariaat@zorgomhetdorp.nl  www.zorgomhetdorp.nl    

 
 
 
 

Het is alweer bijna herfstvakantie en nog steeds mooi weer. Hopelijk zet het nog even door. De eerste weken na de 
zomer zijn er al diverse activiteiten opgestart en dat betekent dat veel vrijwilligers van ZOD actief zijn. U leest hierover 
in de Nieuwsflits. Graag wijs ik op de cursus Tablet/smartphone voor beginners die mogelijk na de herfstvakantie start. 
Geef u daarom snel op. (Dit keer dus niet voor IPad en iPhone). Ook is de DigiD-cursus van start gegaan die zeer 
enthousiast ontvangen is. Zeer de moeite waard. Mocht u met de volgende cyclus mee willen doen, geef u dan op bij 
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl  
 
 
  
 
 

Wo. 10 okt.  Vergadering werkgroep Etalage-tentoonstelling 
Wo. 17 okt. Verkeersveiligheid met buurtverenigingen en weth. R. van der Zanden 
Ma.  22 okt.  Vergadering bestuur ZOD 
Di.  23 okt.  Computercursus DigiD 
Wo. 24 okt Tablet/Smartphone cursus bij voldoende deelname  
Do. 25 okt Vergadering Sinterklaascomité 
 
 
 

1 Cursus Tablet en Smartphone 
Voorheen werd alleen de cursuscyclus IPad en IPhone aangeboden (besturingssysteem van Apple). Nu is er dus de 
mogelijkheid om de cursus voor het Androidsysteem te volgen. Deze cursus is bestemd voor mensen met bijv. een 
Samsung. De cursus wordt gegeven door Riny van Asten en zal plaatsvinden op woensdagmiddag (of in overleg op een 
ander dagdeel) in het Buurthuis. Dit alles bij voldoende deelname. U dient uw eigen tablet mee te nemen. De kosten 
van uw cursus bedragen voor een ZOD-lid € 2,00 per keer. Inclusief koffie/thee. U betaalt voor de hele cyclus van 4x. 
Informeren en opgeven kan via ger.aarts@gmail.com, het secretariaat@zorgomhetdorp.nl of woensdagochtend of 
donderdagmiddag in het Dorpsservicecentrum van het Buurthuis. De cursus start meteen na de herfstvakantie.  
2 Cursus ‘Engelse les’ 
Er is nog plaats vrij in de groep bij de cursus engels. Voorwaarde is dat u al vaker cursussen ‘engels’ gevolgd of op het 
voortgezet onderwijs gehad heeft. Het doel is: het ophalen van de grammatica en het oefenen van spreken in een 
groep. Deze cursus vindt plaats op donderdagmiddagen van 14.15 – 15.45 uur. De cursus is in oktober van start 
gegaan; u kunt nog aansluiten. Informeren en opgeven kan bij Henk Hulsen: secretariaat@zorgomhetdorp.nl  . 
 
 
 
 

Vol trots kunnen we melden dat Helmie Segboer-Verbrugge na de laatste uitvoering 
van De Zwarte Ruiter door de Koning onderscheiden is. Wat een mooie verrassing en 
wat verdiend! De toneelvereniging als ook de bewoners van ons dorp Mariahout 
kunnen trots en blij zijn dat het zulke actieve en creatieve mensen in haar midden 
heeft. Helmie is creatief met kostuums en decors, betrokken bij zowel de jonge als ook 
de volwassen acteurs, bestuurslid van de toneelvereniging en een krachtige 
coördinator bij vele producties. Ook actief voor ZOD.  Van harte proficiat! 

 

 
 

Kosten € 18,00 . Opgeven kan 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 
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Van de voorzitter  

ZOD-cursussen in het Buurthuis 

Vergaderingen en activiteiten  

 

Koninklijke onderscheiding Helmie Segboer-Verbrugge 

Alleengaanden: Zo. 11 nov. High Tea bij Stout 
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In de Mooilaarbeekkrant van 13 sept. kon u zich 
laten informeren over de voortgang van de werk-
zaamheden op het Oranjeplein en de consequenties 
voor de werkzaamheden in de Bernadettestraat. 
https://www.mooilaarbeek.nl/reader/24623#p=14  

 

 
In de maand oktober heeft het bestuur van ZOD, namens de werkgroep Fietspaden, 2 Conceptaanvragen aangaande 
fietspaden ingestuurd naar de gemeentesecretaris van Laarbeek en de fractievoorzitters van alle politieke partijen. 
- Conceptaanvraag 1 omvat de aanvraag van een fietspad langs de Sonseweg en de inzet van de gem. Laarbeek ook 
buurgemeente Nuenen hiervoor te interesseren en stimuleren. Belangrijk is dat dit fietspad in het Bereikbaarheids-
akkoord wordt opgenomen. Het fietspad zal een belangrijke, snelle en veilige verbinding moeten worden voor 
woonwerk- en woonschoolverkeer, geschikt voor E-bikes en in hoge mate bij kunnen dragen aan een duurzame 
omgeving.  
- Conceptaanvraag 2 heeft als doel de huidige wandelroute ‘D’n Erpse Pad’ om te zetten in een fietspad van ± 20 km. 
welke door en langs de Laarbeekse natuur loopt. Dit pad is een cultuurhistorische verbindingsroute tussen Son en Erp 
dat al in de Vroege Middeleeuwen vervoer mogelijk maakte. Het liep over de hoger gelegen Middenbrabantse Dek-
zandrug, waar nu onze Mariahoutse bossen (Lieshouts bossen/heide) en de Boerdonkse Kampen liggen. Ook heeft er 
tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw een fietspad gelegen dat nog zichtbaar is bij De Lange Pad en liep er een 
fietspaadje achterlangs de beuken aan het Torreven. Een groot deel van deze 20 km. is al verhard en dus goed te 
fietsen. De vraag van ZOD is om de zandpaden te optimaliseren en bovendien een aansluiting te maken richting de 
Rijtvenweg, welke de historische aanvoerroute vanuit Son was. Zo wordt de oorspronkelijke functie hersteld. 

Deel Oranjeplein wordt momenteel afgegraven 

Conceptaanvragen Fietspaden 

Het voorstel wordt ondersteund door Heemkundekring ’t Hof van Liessent, die in 2016 de wandelroute heeft uitgezet  
i.s.m. met de gemeente Laarbeek.  http://www.zorgomhetdorp.nl/projecten/huidige_projecten/natuurfietspaden 
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