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� Er zijn kraampjes met zelfgemaakte spullen                  
� Hobbyisten en professionals laten hun spullen zien                               
� Er is een optreden van dansgroep M & M               
� Lekkere glühwijn  
� Mooie loterij: altijd prijs 
� Veel gezelligheid 

                                                                                        Louis Duisters 
 

 

    INFORMATIEBLAD VOOR ALLE DORPLEINERS 

Vaste Activiteiten: 
 

Maandagmiddag: HANDWERKEN 
Er is al volop gehaakt en gebreid. Dassen, 

truien, poppekleren, kerst-decoraties enz.  

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 
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. 

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 gemeenschaps- 
huis de Schakel 
* gratis reparatie van uw kapotte 
spullen; wel zelf nieuwe onderdelen 
meebrengen, zoals ritsen, fietsenband, 
enz. 

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



 
 
 
 
 
 

 
 

We zijn in januari vol nieuwe energie begonnen om de  Schakel open te houden voor ons Dorplein. 

Er is een nieuw bestuur op gestaan en samen met een hele groep vrijwilligers, is het ons gelukt de Schakel open 

te houden en daarnaast te gaan werken om een nieuwe Schakel voor elkaar te krijgen. 

Dit laatste is niet zo gemakkelijk als het lijkt.  

Het leek alsof het vorige bestuur al heel ver was. Maar dat viel tegen. 

We zijn nu met de oude stukken aan de slag gegaan.  

Het BTW beleid,  de nieuwe wetgeving van het stikstof beleid en de PFAS wet geven ons weer veel stof om over 

na te denken. 

Waar we in april beloofd hebben aan het dorp om na de vakantie met een update te komen, moeten we nu 

bekennen dat we dat niet kunnen nakomen. 

Er is nog teveel onduidelijkheid. En …. eigenlijk zijn we niet veel verder gekomen dan de laatste bijeenkomst van 

het dorp. En dat is een triest verhaal.  

Het bestuur heeft achter de schermen wel veel overleg gehad om te kijken wat we wel kunnen doen. 

En welke aanpassingen we moeten doen om het voor elkaar te krijgen maar we schieten er niet veel mee op.   

De gemeente werkt hierin niet mee.  

Dit is even hoe het er nu voor staat…. 
 

Een positief geluid is dat we een heel grote groep enthousiaste vrijwilligers hebben, die we op zaterdag 16 

november een verwendag hebben aangeboden.  

 

                                           

Namens het bestuur: Voorzitter: Rob Meurkens                                                  

                                       Secretaris: Wimke Houthuijzen 

                                       Penningmeester: Henk Hoeben         

                                       Lise Cuppens, Annemie Claassen, Christ Dirks 

 

 
Afgelopen zomer heeft de Schakel van juli t/m september op zondag het terras geopend. Dit 
konden we doen dank zij een groep enthousiaste vrijwilligers. 
Komend jaar gaan we dit weer doen. Vanaf mei t/m september zal het terras weer iedere 
zondag geopend zijn van 10.00 tot 17.00 uur. 
Ook de ruimte van Kempenbroek is dan open.  
Heeft u interesse om ook als vrijwilliger mee te draaien, dan bent van harte welkom.  
 

 
Wij kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij activiteiten in 
de Schakel. Bij het eetpunt op donderdag komen we nog 
handen tekort. Heb je interesse…. Bel of mail naar Wimke 
Houthuijzen, wimkehouthuijzen@gmail.com, of 06-22815596 



 

 

 

                    

Maandag: 18.45-20.00 uur kinderdansgroep M & M  
                   19.00 – 21.00 uur vrij biljarten 
 

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 
       

 
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.  
12 december om 18.00 uur (26 december vervalt) 
  9 januari om 18.00 uur 
23 januari om 12.00 uur 
 
 

 
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 zijn € 4,50 per les.  
Kom gerust een keertje vrijblijvend kijken en/of meedoen.  
 
 
 

 
 

• De cicerones van Dorplein flink aan de weg timmeren 
• Ze vanaf april al voor 400 personen een rondleiding hebben verzorgd 
• Ze wel 1000 flyers in de verre omgeving hebben achtergelaten om reclame te maken 

voor ons mooie Dorplein 
• Ze iedere laatste zondag van de maand klaarstaan om een rondleiding te geven. 
• De laatste rondleiding dit jaar om 14.00 uur op 29 december is 
• Het traject waar ze lopen ook rolstoel en rollator vriendelijk is 
• De rondleiding altijd doorgaat en € 2,- kost (kinderen tot 12 jaar gratis    
• De huiskamer op zaterdag 14 maart in 2020 een High Tea organiseert met NL Doet  
• Het buurtplatform, de Schakel, de huiskamervrijwilligers en de sociaal makelaar jullie 

allemaal gezellige Kerstdagen en een Goed, Gezond en Gelukkig Nieuwjaar wensen 
 

    VASTE ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL: 



   

 

                                                                     
 
Buurtplatform Dorplein Uniek  
Van de voorzitter: Theo Dubbeld 
 
 

2019 is snel om gevlogen. Aan het begin van dit jaar zijn we als secretariaat begonnen met een nieuwe formatie. 

Dit was een hele uitdaging maar uiteindelijk hebben we onze draai weten te vinden. Afgelopen jaar heeft veel in 

het teken gestaan om elkaar te vinden en om bestaande paden te inspecteren. Maar ook om te kijken wat er in 

de toekomst hetzelfde, verbeterd of anders zou kunnen.  
 

Terugkijkend op afgelopen jaar zijn lopende projecten door alle vrijwilligers en deelnemers aan het platform in 

orde gebracht. Denk hierbij aan: de Insectenmuur, de zonnewijzer, het machientje en andere zaken. Daarvoor 

spreken wij als inwoners en ook als secretariaat van het platform onze dank uit dat dit enthousiasme vertaald 

wordt in de realisatie van mooie projecten die na de plaatsing ook goed worden onderhouden.  
 

Hierin moeten we ook zeker niet vergeten dat we als besturen van de Schakel, De parels en het Platform slagen 

hebben gemaakt om toenadering naar elkaar te vinden. Door elkaar op kort termijn op de hoogte te brengen is 

de eerste horde genomen.  

We moeten dan ook nog de cicerones noemen die dit jaar weer fantastisch goed hun best hebben gedaan om 

Budel-Dorplein op de kaart te krijgen.  
 

Hierbij willen we iedereen op de hoogte brengen van de volgende activiteiten:  

- Er zal een anti-inbraak avond gehouden worden in de Borgh in de Budel waar alle geïnteresseerden naar 

toe kunnen gaan op: 30 januari 2020. 
 

Vacatures:  

- Op 01-01-2020 zal onze penningmeester Hennie Kwant haar functie neerleggen wat wij erg betreuren, 

maar heb jij affiniteit en zin om voor het secretariaat deze functie op je te nemen. Neem dan even 

contact op met secretaris@dorpleinuniek.nl  
 

We kunnen nog meer zaken benoemen maar wij willen jullie liever uitnodigen om eens aan te schuiven bij een 

platform overleg waar we jullie input zeker kunnen gebruiken.  

Na dit gezegd te hebben wil ik dan ook alle deelnemers, vrijwilligers en andere mensen die een bijdrage hebben 

geleverd bedanken voor een geweldig 2019 en op naar 2020!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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.       
 

2019. We hebben niet stil gezeten in Dorplein. 

Als sociaal makelaar van dit dorp ben ik dan ook trots om te melden dat ik samen met actieve dorpsgenoten 

weer veel hulpvragen heb kunnen oplossen. Ook rondom vervoer, want als je niet meer auto mag of kunt rijden, 

dan ligt eenzaamheid op de loer! Een inwoner heeft door lichamelijke beperkingen hiervoor om hulp gevraagd. 

Samen hebben we naar een oplossing op maat gezocht en met actieve dorpsgenoten een mobiliteitsnetwerkje 

opgezet. Hierdoor kan deze inwoner toch blijven deelnemen aan zijn hobby. Echt geweldig. Maar er gebeurt 

meer in het dorp. Maar liefst 13 “buren” hebben bij de Schakel met Burendag de buitenboel weer  netjes 

gemaakt. Zo kan een groot team van vrijwilligers de Schakel gelukkig open houden zodat deze toegankelijk blijft 

voor verenigingen en inwoners van het dorp. 

Sinds het project Sociaal Makelaarschap in 2016 in de gemeente is gestart hebben we samen al veel bereikt. Op 

dit moment wordt door de gemeente samen met inwoners geëvalueerd of het sociaal makelaarschap een 

belangrijke bijdrage levert bij het versterken van de sociale cohesie, het bestrijden van (verborgen) eenzaam-

heid en het bevorderen van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van onze inwoners. EN….of ze de 

verbindende schakel tussen zorg, welzijn en inwonersparticipatie is. 

Wat 2020 ons te bieden heeft weet ik nog niet. Hier kijk ik wel naar uit, want ik geloof dat we samen in Dorplein 

nog meer kunnen bereiken. Ik wil jullie bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij als sociaal makelaar. Rest 

mij jullie fijne feestdagen en alle goeds voor 2020 te wensen.  Groetjes Mariëtte Claessens, sociaal makelaar. 


