april 2019

INFORMATIEBLAD VOOR ALLE DORPLEINERS
Op donderdag 28 maart werd er een dorpsavond georganiseerd door het bestuur van de Schakel.
Het doel was om o.a. de plannen voor de nieuwbouw te presenteren en iedereen op de hoogte te stellen van
de huidige gang van zaken.
Bijna 100 geïnteresseerden waren aanwezig. GEWELDIG, zo veel belangstellenden.
Tijdens de presentatie konden er ook volop vragen gesteld worden en iedereen
werd uitgenodigd om hun vragen op papier te zetten, waar het bestuur vervolgens
verder mee aan de slag kan gaan.
Op 7 mei zal een vervolg gegeven worden aan het uitwerken van de plannen met
inbreng van de inwoners van Dorplein en is de volgende dorpsavond om 20.00 uur
in de Schakel.
De totale presentatie kunt u bekijken op www.dorpleinuniek.nl

Het doel voor ons gemeenschapshuis is,
dat het een THUIS VAN DORPLEIN wordt.
•
•
•
•
•
•

Een drempelloze, open en toegankelijke plek voor iedereen
Een thuis waar iedereen terecht kan voor ontmoeting
Alle inwoners zijn welkom
In de eerste plaats ga je ernaar toe voor gezelligheid
Er is ruimte voor een praatje, een spelletje of een kopje koffie
Inwoners, vrijwilligers, verenigingen en professionals helpen en
ondersteunen elkaar

Namens het bestuur: Voorzitter: Rob Meurkens
Secretaris: Wimke Houthuijzen
Penningmeester: Henk Hoeben

Er zijn nog wel vrijwilligers nodig in de
Schakel:
• om het terras te bemannen.
• Op woensdag
Aanmelden kan in de Schakel.

Bloemstuk voor Moederdag
Dinsdag 7 mei van 13.30 tot 16.00
uur in de Schakel.
Opgeven vóór 3 mei via
hetdorpelke@gmail.com
Onkosten € 25,- (incl. consumptie)

ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL:
Maandag: 18.45-20.00 uur kinderdansgroep M & M
Woensdag: 9.30 uur Bloemschikken After All
13.30-16.30: biljarten senioren
19.00-22.00 uur: schilderen
19.00 uur: vrij biljarten
Donderdag: 9.30 uur Bloemschikken After All
13.30 - 17.00 uur: kaarten en biljarten Seniorenvereniging
Vrijdag: 9.00-10.00 uur: fifty-fitgym o.l.v. fysiotherapeut Adie Meeuwissen

Eetpunt:
Om de 14 dagen is er in de Schakel een eetpunt,
d.w.z. een warme maaltijd.
Op de 2de donderdag van de maand is het om 18.00
uur, iedere 4de donderdag is het om 12.00 uur.
Onkosten zijn € 8,50 per persoon.
Er wordt vers gekookt door een team vrijwilligers.
Opgeven voor de maaltijd kan bij Henk Hoeben, tel.:
519933, graag 1 week van te voren.
25 april om 12.00 uur
9 mei om 18.00 uur; 16 mei om 12 uur
13 juni om 18.00 uur; 27 juni om 12.00 uur
11 juli om 18.00 uur; 25 juli om 12.00 uur

Kempenbroek
Onthaalpunt in de
Schakel

FIFTY-FIT GYM:
Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur o.l.v.
fysiotherapeut Adie Meewis. Na afloop wordt er gezellig
voor eigen rekening samen koffie gedronken.
Onkosten € 4,50 per les.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kom gerust een keertje
vrijblijvend kijken en/of meedoen.
Voor info en opgeven: Riek van der Aalst, tel.: 518378.

Vaste Activiteiten:

Openingstijden van de huiskamer:
* Maandag t/m donderdag
van 14.00 tot 16.00 uur
* Vrijdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur

Ideeën voor in de huiskamer:
Heeft u nog ideeën of wensen om in de
huiskamer te doen, laat het ons weten.
Een briefje in de brievenbus bij de huiskamer of kom het binnen even voorleggen.
We zijn telefonisch te bereiken via 0657693952 tijdens de openingstijden van
de huiskamer.

Maandagmiddag: HANDWERKEN
Er is al volop gehaakt en gebreid. Dassen,
truien, poppekleren, kerst-decoraties enz.
Voor Pasen staan er eierwarmers op het
programma.
Dinsdagmiddag: RUMMIKUPPEN
De drukst bezochte dag van de week want
rummikuppen is een gezellig tijdverdrijf. Nog
nooit gedaan? Kom gerust eens kijken: het is
echt niet moeilijk en KEIGEZELLIG!
Woensdagmiddag: CREATIEF
KNUTSELEN voor volwassenen
Om de 14 dagen is er ook knutselen voor
kinderen vanaf 6 jaar. Onkosten € 1,50 per
kind, voor materialen en wat lekkers. Datum
voor het kinder-knutselen: 17 april.
Vanaf mei is er geen kinderknutselen meer.
Donderdagmiddag: SPELLETJES
Kaartspellen, rummikup, mini-bingo….
Uiteraard kunt u zelf ook iets mee-brengen
om te doen. Geen zin om te spellen, gezellig
buurten kan ook altijd.
Vrijdagmorgen: KOFFIEUURTJE
Gezellig koffie drinken, wie wil doet een

8 april bezoek van de burgemeester aan
Dorplein: in de huiskamer even mee
gerummikupt: LEUK…..

Gastvrouw worden in de huiskamer?
Dat kan…..
Kom eens kijken en doe ook mee…..
Je kunt zelf aangeven welk dagdeel
jou het beste uit komt, een morgen of
een middag; bijv. 1 keer per week of 1
keer om de 14 dagen, alles is
mogelijk. De huiskamer is er blij mee.

Repair café: “Wegsmiéte is sund,
as ge ut nog maake kunt……….!”
*iedere eerste zaterdag van de maand
van 10.00 tot 12.00 uur
*in de huiskamer bij gemeenschapshuis de Schakel
* gratis reparatie van uw kapotte
spullen; wel zelf nieuwe onderdelen
meebrengen, zoals ritsen, fietsenband,
enz.
* Data: 4 mei, 1 juni, 6 juli

(in augustus vakantie)

Buurtplatform Dorplein Uniek
Van de voorzitter: Theo Dubbeld
Vele Dorpleiners zijn al op de hoogte van de wisseling die heeft plaats
gevonden in het bestuur van buurtplatform Dorplein Uniek. Als
bestuur hebben we ons al voorgesteld tijdens de eerste platform
vergadering op 18 februari 2019. Tijdens dit overleg is er ook al een
klein beetje verteld welke koers wij willen gaan varen met het platform. Maar voor diegene die wij die avond
niet gesproken hebben, grijpen we deze kans aan om zo veel mogelijk mede dorpleinbewoners te informeren
wat er allemaal speelt en gaande is rondom platform Dorplein Uniek.
Als nieuw bestuur willen we nogmaals onze dank uitspreken voor de oude bestuursleden die met veel passie
en liefde hun vrijwilligerstaak als bestuurslid hebben gedragen en uitgevoerd.
Om zo veel mogelijk tijd te steken in ons eerste speerpunt, namelijk: verbinden en versterken hebben er
diverse gesprekken plaats gevonden en zullen er nog gesprekken plaats gaan vinden.
Deze gesprekken hebben als doel om zoveel mogelijk kennis te vergaren, want we wonen in een dorp met
veel kennis, kunde en motivatie.
Zo zijn we als voorzitters van: De Parels, De Schakel en Buurplatform Dorplein Uniek om de tafel gaan zitten
om de onderlinge banden aan te halen en een route te bespreken om praktische oplossingen-, dan wel
samenwerking aan te gaan. Het resultaat van dit gesprek is dat we elkaar makkelijk kunnen vinden en open
staan voor een nauwere samenwerking. Om dit kracht bij te zetten hebben we afgesproken om elkaar één
keer per drie maanden te spreken over zaken die elkaar raken.
Op het programma van het Buurtplatform staat het bezoek van de burgemeester aan Dorplein op 8 april waar
we enthousiast naar uitkijken.
Het tweede overleg van het Buurtplatform met het nieuwe bestuur staat gepland op maandag 15 april. De
vergadering zal in kleine mate een andere opzet kennen en als bestuur verwachten, maar hopen we ook op
een grote opkomst, zoals we deze ook hebben mogen zien tijdens het overleg rondom de Schakel op 28 maart
2019.
We verwachten niet alleen een grote opkomst maar ook een ieders mening om antwoorden te krijgen op de
verschillende vraagstukken die er besproken gaan worden.
Graag zien wij jullie verschijnen op een van de platform overleggen op de volgende data:
Maandag 17 juni / maandag 16 september / maandag 18 november.

Dorpsondersteuner/ sociaal makelaar
Mariëtte Claessens is te bereiken op tel.nr. 06 - 82 66 21 79
of per email sociaalmakelaar@cranendonck.nl
Inloopochtend: iedere donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur
in ’t Dörpelke.
Hulp gezocht voor een vervoer probleem in het Dorp!
Ben jij een prima chauffeur?
Vind jij het geen probleem om iemand uit het eigen dorp een keer ergens naartoe te brengen?
Voor enkele dorpsbewoners is het een grote uitdaging om van A naar B te komen voor een
afspraak of hobby, dit door beperkte mobiliteit. Deze dorpsinwoners zijn erg geholpen met
iemand die hen zo af en toe eens naar een ziekenhuisafspraak of club wil brengen. Je kunt
iemand bijvoorbeeld met de auto vervoeren naar een clubje zodat we samen zorgen dat onze
inwoners niet in een sociaal isolement komen.
Ben jij graag onderweg, wil je een dorpsgenoot helpen en heb je een of twee keer per week
even tijd? Dan is sociaal makelaar Mariëtte op zoek naar jou.
Bel 06-82662179, Email: sociaalmakelaar@cranendonck.nl

