WMO-Commissie Dorpsplatform Budel Dorplein, www.dorpleinuniek.nl,
email: info@dorpleinuniek,nl , september 2015
Vrij inloopspreekuur bij wijkverpleegkundigen
van Budel-Dorplein.

Gemeente faciliteert burgerinitiatieven

Op woensdag 29 april 2015 was het zover:
initiatiefnemers van in totaal 18
burgerinitiatieven kwamen samen in de raadzaal
van het gemeentehuis om te horen op welke manier
hun initiatief vanuit de gemeente ondersteund
wordt.

Heeft u vragen over thuiszorg, het aanvragen van
een indicatie of vragen over zorg voor u, uw
familie of bekenden of over
mantelzorgondersteuning?
Of wellicht maakt u zich zorgen over het welzijn
van uw buurman of buurvrouw? Komt u dan eens
naar het gratis inloopspreekuur van Leonie en
Annette, uw wijkverpleegkundigen van Zuidzorg
in Budel-Dorplein.Zij helpen u graag, gratis en
zonder indicatie.

De WMO-commissie Dorplein had ook vier
initiatieven ingediend, waarvan er drie werden
gehonoreerd. We kregen subsidie voor de
huiskamer, het repaircafé en het jeugdhonk.
Nicole Hompes, voorzitter van de commissie, nam
de cheques in ontvangst.

Waar & wanneer?
 Iedere vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
vanaf 1 september 2015 van de
vrijdagmorgen naar de
donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00
uur.


De Schakel, St. Barbaraweg 1 Budel-Dorplein.

Voor een vrijblijvende afspraak met de
wijkverpleegkundige kunt u ook bellen met 040-2
308 408 of mailen naar
wijkverpleegkundigen@zuidzorg.nl

Een succes en nu verder met de uitvoering van de
plannen..

Repaircafe Dorplein
Vanaf september zal er op de eerste zaterdag van de
maand een repaircafe zijn in de Schakel, d.w.z. op 5
september, 3 oktober, 7 november en 5 december ’s
morgens van 10.00 tot 12.00 uur.

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel
040-2 308 408

Huiskamer/dorpssteunpunt

Februari:
9-02: Kaartverkoop bonte avonden: 10.30 uur
13-02: Eetpunt 18.00 uur
24-02: Vergadering Dorplein Uniek 20.00 uur
27-02: Eetpunt: 12.00 uur
28-02: Schoolcarnaval

Maart:
4-03: Sluitingsbal de Heiknuuters: 20.11 uur
6-03: Kinderbingo van 13.30 tot 15.30 uur
13-03: Eetpunt: 18.00 uur
23-03: Rommelmarkt Wijk 4+5
27-03: Eetpunt: 12.00 uur
29-03: Arrangement: “bezoek aan de Zink”
30-03: Voorjaarstoernooi Jeu de boules

April:
7-04: Vergadering Dorplein Uniek: 20.00 uur
10-04: Eetpunt: 18.00 uur
12-04 Solistenconcours Harmonie
13-04
24-04: Eetpunt: 12.00 uur
26-04: KONINGSDAG: 13.30 uur

Mei:
8-05: Eetpunt: 18.00 uur
11-05: KERMIS
22-05: Eetpunt: 12.00 uur

woensdagavond is de Schakel open vanaf 19.00
uur. Gezellig biljarten, een kaartje leggen of
gewoon gezellig aan de bar. Kom ook eens
kijken.

Wekelijkse activiteiten:
* Mezoc repetitie Kinderkoor: 18.00 tot 19.30 uur
Voor meer info zie www.mezoc.nl
* Volksdansen (MBvO):
Maandagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur
*Jeu de boules: Dinsdag- en donderdagavond
van 19.00 tot 22.15 uur
*Schilderles:
Woensdagavond:19.00 tot 21.30 uur
*Seniorenvereniging:
Kaarten en Biljarten: iedere
Donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
*De Dancing Diamonds:
Donderdagavond: 18.30-20.00 uur
Zaterdagmorgen: 10.00-11.00 uur
*Fifty-fit:
Vrijdagmorgen 9.00 – 10.00 uur
*Harmonie:
Vrijdagavond 20.00 uur

Juni:
3-06: Vergadering Dorplein Uniek: 20.00 uur
12-06: Eetpunt: 18.00 uur
26-06: Eetpunt: 12.00 uur

Aan alle inwoners van Dorplein,
Zoals jullie inmiddels allemaal wel weten zijn er plannen om de Schakel te verbouwen. In de
begroting van de gemeente is daarvoor € 400.000,- opgenomen.
De Projectgroep en het bestuur van de Schakel zijn echter van mening dat er meer geld nodig is
om de verbouwing tot een succes te maken. Hiervoor zijn we in samenwerking met de gemeente
bezig de plannen goed op papier te zetten en daarmee een goede financiele onderbouwing te
krijgen om zodoende in maart (als het mogelijk is) een raadsvoorstel klaar te hebben waarbij dan
gevraagd wordt de nodige financiën ter beschikking te stellen. Dan komt er ook een informatieavond voor de inwoners van Dorplein en andere belangstellenden.
Er zijn al gesprekken geweest met de verenigingen die in de Schakel hun onderkomen hebben
en ook met de direct omwonenden zijn de plannen doorgesproken. Hierbij kwam o.a.
parkeergelegenheid en mogelijke geluidsoverlast bij grote evenementen ter sprake.
Uitslag enquete:
140 personen hebben de enquete over de Schakel ingevuld. In het kort samengevat:

Het gebouw krijgt geen complimenten: het is oubollig en saai, niet kind-vriendelijk, ruikt muf, heeft
slechte openingstijden, maar heeft wel een mooie ligging in de natuur.
Complimenten waren er o.a. voor de vele activiteiten die er georganiseerd werden en worden en
voor de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
Er werden veel suggesties gegeven, o.a.: speelgelegenheid voor kinderen, opvrolijken met kleur
en licht, babyverschoonplank, terras met overkapping, gezellig aankleden ook het interieur, meer
parkeerplaatsen, vaker open, fatsoenlijke biljartzaal.
Werkgroep Dorpsactiviteiten Dorplein zoekt versterking:
De dames van de werkgroep zijn een beetje uitgedacht m.b.t. nieuwe activiteiten.
We zoeken dan ook dames en heren die de werkgroep komen versterken en als het kan ook met
nieuwe ideeën komen. DE ZOMER VOORBIJ was ook zo’n geweldig nieuw idee voor Dorplein.
Heb je nog wat vrije tijd en wil je die in onze gemeenschap steken laat het dan even weten.
Vergaderingen worden altijd samen gepland dus dat kan geen probleem zijn.
Creatieve avonden:
Vanwege het gebrek aan verdere leuke creatieve activiteiten stoppen we met de maandelijkse
bijeenkomsten. Als er ideeën zijn wordt dit via de Grenskoerier, het HAC en via flyers bekend
gemaakt.
Bestuur van de Schakel:
Voorzitter: Henk Hoeben
Secretaris: Gerdie van Deurzen
Penningmeester: vacature
Leden: Jan Hendriks
Wim Cremers
Tonnie van Kessel
Christ Dirks
Beheerder: Rob Ploum

Werkgroep Dorpsactiviteiten Dorplein:
Riek van der Aalst
Wimke Houthuijzen
Sjaan Kursten
Gerdie van Deurzen
Liesbeth van der Kruijs

De Schakel kan nog dames en/of heren gebruiken die willen helpen met koffietafels,
feesten e.d. Belangstelling? Informeren bij Rob Ploum, tel. 06-22215106.
Zie ook: www.deschakeldorplein.nl

