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In het najaar worden er verschillende cursussen opgestart in het Buurthuis. Ook hebben de eerste vergaderingen van 
de werkgroepen al weer plaatsgevonden. Het is mooi om te horen hoeveel nieuwe ideeën er leven bij de vele 
vrijwilligers. Graag wens ik eenieder veel inspiratie toe. Ook het bestuur zit niet stil. Na een overleg met wethouder 
Monica Slaets in augustus zal in september een gesprek plaats vinden met wethouder Tonny Meulensteen.  
Onderwerpen zijn o.a. wonen in Mariahout en initiatieven voor fietspaden.  
 
 
  

 
 

Do 6 sept. Werkgroep ‘Fietspaden’ 
Wo. 12 sept. Bestuur spreekt met weth. T. Meulensteen  
Zo. 16 sept.  Alleengaanden bezoeken ‘De Zwarte Ruiter’ in het Openlucht theater (ZOD-ledenactiebon) 
Ma. 8 okt. Overleg Buurtverenigingen met ZOD. U kunt vragen doorspelen aan het bestuur van uw ‘buurt’. 
 
 
 
Per direct kunt u zich opgeven voor diverse cursussen in het Buurthuis. 
1 Computercursus:  Leren omgaan met DigiD en websites van de overheid 
Bibliotheek De Lage Beemden start samen met Zorg om het Dorp  binnenkort met de cursus ‘Digisterker: werken met 
de elektronische overheid’. De cursus is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze hun DigiD moeten gebruiken 
voor internetdiensten van de overheid. Bij de overheid regel je met je DigiD steeds meer zaken digitaal. Op termijn 
wordt dat vermoedelijk zelfs verplicht. Denk hierbij aan het doen van  belastingaangifte, het aanvragen van Huur- of 
Zorgtoeslag, het declareren van ziektekosten bij de Zorgverzekeraar of het maken van een afspraak bij de gemeente.  
Veel mensen weten niet hoe dit moet of vinden dit moeilijk. Of, erger nog, soms geeft men de DigiD uit handen en dat 
is zeker niet de bedoeling. Voor hen is de cursus 'Werken met de e-overheid' ontwikkeld. Bibliotheken helpen hiermee 
mensen op weg met de digitale overheid. Een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken en vinden op 
overheidswebsites, het aanvragen van een toeslag en maken van een afspraak, het komt allemaal aan bod in de 
cursus. 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten die plaats vinden in het Dorpsservicecentrum (DSC) van het Buurthuis. Steeds 
van 9.30 tot 12.00 uur. De data zijn 2 oktober, 9 oktober, 23 oktober en 30 oktober. Er is plaats voor 6 deelnemers, 
dus tijdig aanmelden is gewenst. Cursisten moeten wel een beetje met de computer en internet kunnen omgaan. De 
kosten voor de cursus (4 bijeenkomsten) zijn voor bibliotheekleden € 25,- en voor niet-leden € 30,-. Leden van Zorg om 
het Dorp krijgen hierbij nog een korting van € 7,50.  Dit is inclusief het cursusboek en koffie/thee. Aanmelden kan 
vóór 15 september via e-mail  a.bardoel@zorgomhetdorp.nl . De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.  
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 start op 4 oktober. 
Informeren en opgeven kan bij Henk Hulsen: secretariaat@zorgomhetdorp.nl  

3 Cursus IPad  
- in het najaar start de cursus voor gevorderden. De huidige cursisten gaan 
hiermee door o.l.v. vrijwilliger Riny van Asten. 
- in het voorjaar (of laat in het najaar) kunnen er weer beginners starten.  Er 
wordt steeds gewerkt in cyclussen van 3 of 4 lessen. Deze vinden plaats op 
de woensdagmiddag in het DSC. U dient uw eigen IPad / IPhone mee te 
brengen.    
De kosten van uw cursus bedragen € 2,00 per keer. Inclusief koffie/thee. 
Informeren en opgeven kan via ger.aarts@gmail.com of het secretariaat. 
 
 

Nieuwsflits sept. 2018 
Jaargang 4  nr. 6 

 

Van de voorzitter  

Cursussen in het Buurthuis 

Data voor in de agenda  

 

mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/
mailto:a.bardoel@zorgomhetdorp.nl
mailto:secretariaat@zorgomhetdorp.nl
mailto:ger.aarts@gmail.com


 

  

Op zondag 16 september kunt u zich aansluiten bij de alleengaanden die naar het Openluchttheater Mariahout gaan. 
Om 14.30 uur vindt daar het toneelstuk plaats van De Zwarte Ruiter. Als u zich opgeeft dan wordt er een plaats voor u 
vrijgehouden. De kosten bedragen €10,50 en met de ZOD-ledenactiebon krijgt u € 7,50 korting. Indien u deze nog niet 
opgehaald heeft dan kan dat op woensdagochtend in het Buurthuis van 10.00 tot 11.30 uur. 

Op zondag 21 oktober is er een gezellige bijeenkomst in het Buurthuis.  
Op zondag 18 november is er weer een etentje in het Buurthuis, verzorgd door de ZOD-werkgroep ‘Koken voor …’. 
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 
 
 
 

Graag wil Zorg om het Dorp toneelvereniging Mariahout 
feliciteren met haar 45-jarig jubileum. Na de prachtige 
jeugdproductie ‘De Kleine Zeemeermin’ kan iedereen zich nu 
verheugen op ‘De Zwarte Ruiter’. De voorstellingen zijn in de 
avond te zien om 20.30 uur en wel op 8, 15, 21 en 22 sept. In de 
middag bent u welkom op zondag 16 sept. om 14.30 uur. Van 
harte aanbevolen. 

Heeft u uw ZOD-ledenactiebon nog niet gebruikt of afgehaald? 
Deze is nog te verkrijgen op woensdagen tussen 10.00 en 11.30 
uur in het Buurthuis. Hiermee krijgt u € 7,50 korting. 
 

 
 

In de loop van 2018 heeft ZOD weer nieuwe werkgroepen en projecten opgestart. 
1 Werkgroep ‘Toegankelijke Vennenroute’, onderdeel van Natuur en Recreatie. Het doel van deze werkgroep is het 
realiseren van begaanbare paden voor mensen met buggy’s en rolstoelen, rondom ‘t Torreven e.a. Er wordt uitgegaan 
van onverharde, bredere paden. Binnenkort heeft het bestuur een gesprek met gem. Laarbeek en De Bosgroep. 

2 Werkgroep ‘Etalage tentoonstelling’, onderdeel van Centrumvisie,  
ter bevordering van de leefbaarheid op het Oranjeplein. 
Deze werkgroep organiseert kleinschalige tentoonstellingen in de 
etalage van een gesloten pand op het Oranjeplein. Er hebben inmiddels 
al drie tentoonstellingen plaats gevonden. De eerste tentoonstelling in 
2018 is georganiseerd door ZOD-werkgroep ‘Foto/filmarchief Mariahout 
vanaf 1933’. Met dank aan Jacques Lukassen. Vervolgens tentoonstelling 
‘Juni Watermaand’ met subsidie van de gemeente Laarbeek en inzet van 
de werkgroep. En momenteel is er een overzichtstentoonstelling van 
’45- jaar Toneelvereniging Mariahout’. Met dank aan Helmie Segboer. 
De ZOD-werkgroep bestaat uit: Jan Jansen, Dennis van Kaathoven, 
Regine Wijnen, Helmie Segboer en Ria Lindeman. 

3 Werkgroep ‘Fietspaden’. Deze werkgroep heeft als tweeledig doel het woonwerk-schoolverkeer van Mariahout 
(Lieshout) naar Son & Breugel veilig te maken voor fietsers en de aanleg van toeristische fietspaden met 
cultuur/historische waarde te stimuleren. De werkgroepleden zijn: Steef de Jong, Maria Eeuwes, Jacqueline van Strien, 
Peter Bekkers, Ria Lindeman en dorpsondersteuner Manita Herregraven. Binnenkort wordt er een voorstel ter 
beoordeling bij het college ingediend. ‘t Doel is samen met gemeente en verenigingen tot mooie fietsroutes te komen.   
 
 
 
Wilt u ons volgend jaar steunen bij de Rabo-clubkas-campagne dan kan dat alleen als u geregistreerd staat als lid van 
Rabobank Peel-Noord. Bij een ‘en/of’ Rabo-rekening kunt u ieder apart lid worden en dus stemmen met 2 personen!  
 
 

Alleengaanden activiteiten 

De Zwarte Ruiter 

Nieuwe ZOD-werkgroepen 

Rabo-clubkas-campagne 
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Onlangs heeft deze buurtvereniging 
haar 50-jarig bestaan gevierd. Zorg 
om het Dorp wil het bestuur van de 
Bernadettebuurt dan ook van harte 
feliciteren. Al 50 jaar is gebleken 
dat inwoners in de zelfde buurt veel 
voor elkaar kunnen betekenen. 
Naast het organiseren van vele 
activiteiten voor jonge gezinnen 
worden ook de ouderen en de 
tieners niet vergeten. Er is een zeer 
divers programma, bestemd voor 
alle doelgroepen. Heel actief is men 
tijdens de jaarlijkse vlooienmarkt 
met Pinksteren. Een traditie waar 
jong en oud, leden en oud-leden al 
veel jaren met plezier aan 
bijdragen.  
Onlangs heeft men intensief 
overleg gehad met de gemeente 
Laarbeek over de herinrichting van 
een deel van de Bernadettestraat. Dankzij het brede netwerk binnen de buurtvereniging is dit naar ieders wens 
verlopen. Foto: Start feestdag: Na het neerhalen van de oude vlag door Tonnie Aarts, wordt de nieuwe vlag in 
gereedheid gebracht om,  door de jeugd, naar de top gehesen te worden.  
 
 
 
Zorg om het Dorps vergadert 2x per jaar, in een gezamenlijk overleg, met contactpersonen van alle Mariahoutse 
buurtverenigingen. Heeft u iets te melden, te vragen of nog inspirerende ideeën dan kunt u deze melden bij uw 
bestuur en worden ze op 8 oktober tijdens het buurtverenigingenoverleg besproken. Vaste bespreekonderwerpen zijn 
St. Nicolaas, Kermis en zaken waar ZOD zich actief voor inzet zoals wonen, Centrumvisie (Oranjeplein, Processiepark 
enz.). Regelmatig wordt er een apart thema behandeld. Deze keer ‘Buurtidee’ en ‘Stichting Leergeld’. Contactpersonen 
namens Zorg om het Dorp zijn Anton van Strien, Henk Hulsen en Miriam Berkvens. Ook dorpsondersteuner Manita 
Herregraven is aanwezig. Tijdens de vergadering wordt de ‘Activerend huisbezoek-map’ up-to-date gemaakt. Deze 
map wordt gebruikt als naslagwerk voor inwoners vanaf 75 jaar die door werkgroepleden ‘activerend huisbezoek’ van 
ViERBINDEN, bezocht worden. Ook de buurtverenigingen zijn in het bezit van deze map. Zij kunnen deze info-map 
uitlenen of gebruiken om buurtgenoten te adviseren bij hulpvragen.  
 
Welkomsttas 
Zorg om het Dorp verstrekt een ‘welkomsttas’ aan nieuwe inwoners van Mariahout. Dat geldt ook voor jongeren uit 
Mariahoutse gezinnen die zich zelfstandig vestigen in ons dorp. Deze tas wordt bij u thuisgebracht door de 
buurtvereniging. In deze tas zit veel informatie over verenigingen, bedrijven en instanties die te maken hebben met 
Mariahout. Ook wordt, aan de nieuwe inwoners, een gratis lidmaatschap van ver. Zorg om het Dorp aangeboden, voor 
1 jaar. Geef daarom uw emailadres door aan de afgevaardigden van de buurt, dan kan ZOD u op de hoogte houden 
met ZOD-nieuwsbrieven en ZOD-nieuwsflitsen. U kunt bovendien mee profiteren van de ZOD-ledenactie, waarvoor u  
een bon met €7,50 korting ontvangt, bestemd voor Mariahoutse activiteiten. In 2018 nog te gebruiken voor ‘De 
Zwarte Ruiter’ en het ‘Alleengaandendiner’ in het Buurthuis, verzorgt door ZOD-werkgroep ‘Koken voor …’’. 
  
Mocht u deze welkomsttas de afgelopen 2 jaar niet ontvangen hebben, laat het dan weten bij het ZOD-secretariaat of 
via a.bardoel@zorgomhetdorp.nl . Het kan ook zijn dat u uw (email)adres niet doorgegeven heeft en/of geen 
toestemming heeft gegeven om de adresgegeven te verstrekken aan Zorg om het Dorp. Bent u alsnog geïnteresseerd 
in de Nieuwsflits en Nieuwsbrief, geef dan, als nieuwkomer,  uw gegevens door aan het bestuur van Zorg om het Dorp 
of wordt lid van Zorg om het Dorp, een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid in Mariahout.  
 
 

Bernadettebuurt 50 jaar  

8 oktober: Buurtverenigingenoverleg 
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