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Agenda 

Doel: Informeren en betrokkenheid vergroten 
 
20.00 uur:  opening door Rob Meurkes (voorzitter) 
 
4 thema’s:  Wat doen we al 
  Wat willen we / waar staan we voor 
  Wat hebben we nodig van het dorp 
  Wat zijn de plannen voor de nieuwe Schakel 
 
21.30 uur: sluiting en napraten aan de bar 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/-/media/AA2810628CD54D5DB83EB2890876F829.jpg
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/-/media/AA2810628CD54D5DB83EB2890876F829.jpg


Opening 

Afspraken vandaag 

•   We kijken vooruit vanaf 1 januari 2019 

• Geen eenrichtingsverkeer 

• Vragen en ideeën welkom  

• Positief praten 

• Wij willen het samen doen 

•   

•   

•   

•   
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• Op donderdagmiddag is de seniorenvereniging aan 
het kaarten en biljarten 

• Biljartclub op woensdagmiddag 

1 Wat doen we al 



• De huiskamer ‘t Dörpelke is op maandag tot en met 
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open en 
op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

• Maandag: handwerken 

• Dinsdag: rummikuppen 

 

1 Wat doen we al 



 

• Op woensdag knutselen 2x per maand voor 
volwassenen en 2x per maand voor kinderen 

1 Wat doen we al 



• Op donderdag: spelletjes 

• Op vrijdag: koffieuurtje 

• regelmatig verzorgen de gastvrouwen een lunch bv. 
Een indische lunch met gado-gado salade en 
spekkoek 

 

 

1 Wat doen we al 



• Schildersclub op woensdagavond 

• Dansgroep voor kinderen op maandagavond 

• Fifty fit op vrijdagochtend 

• Eetpunt 2x per maand 

 

1 Wat doen we al 



Diverse eenmalige activiteiten 

• Body en Soul beurs 

• Informatieavonden 

• Vergaderingen van het dorpsplatform 

• Vergaderingen van verschillende verenigingen 

• Verjaardagen van dorpsgenoten 

• Bingo, wandelen, etc. 

1 Wat doen we al 



En wat gebeurt er nog meer 

• Drie dagen in de week is After all bij ons te 
gast. Zij verzorgen vakopleidingen 
bloemschikken 

• Daarnaast doen wij jaarlijks mee 

    met NL doet en Burendag 

• Kempenbroek 

 

1 Wat doen we al 
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2 Wat willen we  

Onze visie 
 
De stichting Gemeenschapscentrum Dorplein wil een 
gemeenschapshuis realiseren en exploiteren voor de 
burgers en gemeenschap van Dorplein. De visie van de 
stichting is o.a. dat het gemeenschapshuis van de burgers 
is en dat de stichting deze maatschappelijke voorziening 
beheert namens de burgers en gebruikers. 
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2 Wat willen we  

De Schakel is een: 
 ontmoetingsplaats voor alle burgers:  
 dit betekent dat het gebruik laagdrempelig moet zijn.  
 
 thuis voor verenigingen en groepen:  
 de stichting faciliteert zodanig dat verenigingen en 
 groepen gebruik kunnen maken van het gebouw.  
 
 huiskamer voor mensen:  
 Het gemeenschapshuis moet voor onze inwoners een 
 vertrouwde omgeving bieden, waarin mensen terecht 
 kunnen voor een kopje koffie, een ontmoeting of 
 gewoon om even te zitten. 
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2 Wat willen we  

Dat kan alleen  
 
 Als het dorp/de verenigingen gebruik maken van de 
 Schakel 
 Als er enthousiasme is om activiteiten/evenementen te 
 organiseren 
 Als er voldoende mensen de handen uit de mouwen 
 steken 
 Als er voldoende middelen binnenkomen 
 Als we elke dag open kunnen zijn 
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2 Wat willen we  

het dorp is aan zet sinds 1 januari 
 
 Deels nieuw bestuur  
 Sleutel in handen van dorp 
 Veel nieuwe vrijwilligers (ook van de gebruikers) al 
 gevonden en we hebben nog veel vrijwilligers nodig 
 Prijzen aangepast  
 Gebruikers zijn tevreden 
 Vrijwilligersavond gehouden 
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2 Wat willen we  

Toekomst 
 
 Samen optrekken met Dorpsplatform Dorplein 
 Uniek en Parels (Cantine): sterker nog 
 samenwerken/gaan 
 Samen optrekken met gebruikers 
 Nieuwe plannen voor de Schakel verder ontwikkelen 
 Meer activiteiten: school, jongeren, nieuwe gebruikers 
 Meer vrijwilligers 
 Nog meer betrokkenheid van de inwoners 
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3 Wat hebben we nodig  

Vrijwilligers vormen de spil/het hart van het 
gemeenschapshuis. 

• Een gemeenschapshuis zonder vrijwilligers is niet 
denkbaar.  

• Het bestuur dicht de vrijwilligers een belangrijke 
taak toe bij de realisatie en het uiteindelijke beheer 
van het gemeenschapshuis.  

• Het bestuur wil in samenspraak met de vrijwilligers 
een plan opzetten. 

• Elke hulp is welkom.  
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3 Wat hebben we nodig  

• Het beoogde vrijwilligerswerk is op te delen in 
werkgroepen, die ieder weer hun eigen 
aandachtsgebieden hebben. Het gaan specifiek om 
de volgende werkgroepen: 

– Bestuurszaken 

– Werkgroep beheer (bardiensten etc) 

– Werkgroep gebouw (onderhoud etc) 

– Werkgroep financiën (i.s.m. penningmeester) 

– Werkgroep activiteiten (nieuwe ideeën) 

– Bouwcommissie Nieuwe Schakel 
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3 Wat hebben we nodig  

Betrokkenheid van het dorp: denk- en doekrachten 

• Bij het exploiteren van de Schakel.  

• Bij het vormgeven van Nieuwe Schakel 
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4 De nieuwe Schakel  

Wat we beogen 

• we doen het zoveel mogelijk zelf 

• Alle huidige gebruikers moeten terecht kunnen 

• De school moet erop vooruit gaan 

• Mogelijkheden bieden voor extra activiteiten 

• Energieneutraal (scheelt veel kosten) 

• Mooi in landschap liggen 

• Horizon: doel september 2020 open 

•   

•   

•   
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Waarom bouwen aan de overzijde van de weg. Naast de School. 
 
• Door naast de school te bouwen kunnen we gedurende de 

bouw de Schakel openhouden voor onze inwoners 
• De plaats naast de school heeft al een bouwbestemming en is 

eigendom van de gemeente, dus geen extra kosten 
• Voor de school een pre. Zij kunnen gemakkelijker voor de 

groepen 1 t/m 3 naar de gymruimte. Bergruimte en extra 
activiteiten 

• Ook betere mogelijkheden voor de voorschoolse en 
naschoolse opvang. Kinderen hoeven dus geen drukke straat 
over te steken 

• Op de huidige locatie kunnen we als de Schakel klaar is 
woningen gebouwd worden. Hierdoor kunnen we de kosten 
van de nieuwe Schakel voor een deel bekostigen 
 

4 De nieuwe Schakel  



4 De nieuwe Schakel 

Tekeningen (het huidig plan) 

• Presentatie Henk Hoeben 

• Waarom en met wie? 
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Gemeenschapshuis  
de Schakel 

Miel Davits 







Miel Davits 







Miel Davits 







Miel Davits 





Miel Davits 









Miel Davits 



Sluiting  

Betrokkenheid vergroten 

• Tekeningen komen in Schakel te hangen 

• We zoeken nog andere manieren om inwoners te 
informeren en te betrekken 

• Alle meningen tellen: graag ideeën 

• Nieuwe grote bijpraatbijeenkomst plannen 

• Voorstel 2e week van mei (dinsdag 7 mei om 20.00 
uur) 

•   

•    
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