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Beste Dorpleiners,
Wat is het toch heerlijk, nu ik dit aan het schrijven ben stel ik me voor dat u met een lekker kopje koffie of thee, in de 
tuin zit onder een mooie groene boom met een strak blauwe hemel. Het is weekend of misschien heeft u wel vakantie. 
Maar het is zeker even tijd om alles los te laten en tijd voor het Lezen van “ONS DORPLEIN”. Het staat weer vol met 
verschillende activiteiten die zijn geweest, maar ook staan er ook weer leuke activiteiten op de planning. We wensen u 
weer veel lees plezier.
Het volgende blad zal rond 21 oktober verschijnen. Bent u bij een van de activiteiten geweest in dorplein of wil je graag 
iets delen met andere dorpleiners stuur dan een stuk tekst of foto’s in voor 30 september, dan zullen we  het plaatsen.
Nogmaals veel lees plezier en een fijne vakantie of weekend gewenst.

Met vriendelijke groet, 
De redactie van Ons Dorplein
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Foto: © R. Sengers-de Groot

Kinderen van de Andreasschool gaven zelf aan behoefte te hebben om de school nog eens 
te laten zien. Er is natuurlijk een hele periode geweest waarbij de schooldeuren gesloten 
waren vanwege Corona. Aan deze behoefte is gehoor gegeven. Op woensdagmiddag/ 
avond mochten de kinderen zelf gasten uitnodigen die ze rond wilde leiden. Aan de drukte 
was te merken dat de behoefte om een kijkje te komen nemen ook bij de ouders/ 
grootouders aanwezig was. Het was een gezellig drukke middag/ avond op de Andreas-
school. Naast het vol trots rondleiden door hun school, mochten ze hun gasten ook een 
drankje en een -door hunzelf gebakken- plakje cake aanbieden.
Dit kijkje in de school was enkel voor 'genodigden'. Graag willen we jullie als 
buurtgenoten van de school ook een beeld geven waar de kinderen mee bezig zijn.

Een kijkje op de Andreasschool

Natuur
We zijn afgelopen tijd veel bezig geweest met het thema natuur. Samen met alle kinderen 
hebben we tot 2 keer toe kuikentjes gehad op school. Samen het proces doorlopen van ei 
tot kuiken. De eieren in de broedmachine leggen, iedere 5 dagen schouwen, temperatuur 
reguleren... Alle stappen hebben de kinderen meegekregen. Na al deze voorbereidingen en 
heel veel spanning was het dan eindelijk zover: de kuikentjes. Kinderen hebben ze letterlijk 
uit het ei zien komen. De kinderen zijn er helemaal gek mee.
Ook hebben we de levenscyclus van een vlinder flink onder de loep genomen. Alle fases zijn 
te zien geweest. Eitjes die uitkomen tot rupsen, rupsen die eten en vervellen, rupsen die 
zich verpoppen en uiteindelijk vlinder worden. Ook de laatste stap, het leggen van eitjes, 
hebben de kinderen met eigen ogen kunnen bewonderen.
Naast de schattige kuikentjes en tedere vlinders, hebben we ook geleerd over een heel ander dier: de uil. Beter gezegd: 
de Afrikaanse Oehoe. Wat eet een uil, hoe jaagt hij, wat kun je uit de kleur van de ogen afleiden... De kinderen hebben 
ondervonden wat een uil doet met onverteerbare delen van een prooidier. Onder het toeziend oog van een echte uil 
mochten de kinderen uilenballen pluizen. Vol enthousiasme hebben de kinderen geleerd over de uil en zijn prooien.
“Zien, ervaren en meemaken is de beste manier om te leren.”

Eindtoets
In april heeft groep 8 de welbekende eindtoets gemaakt. Tijdens het maken hebben zij enorm hun best gedaan. Dat is 
het allerbelangrijkste. Ze hebben laten zien dat ze hard kunnen werken, serieus bezig kunnen zijn met een taak en dus 
hun eigen ontwikkeling. Allemaal eigenschappen die ze in de loop der jaren geleerd hebben. Na de toets, was de stres 
verdwenen, maar de spanning van het lange wachten gekomen. Op de uitslag kan iedereen super trots zijn. Daar waar 
in Nederland een gemiddelde score van 80,0 behaald is, hebben de kinderen van St. Andreas een gemiddelde score van 
92,0 behaald. Proficiat, groep 8!
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Techniek
Techniek is ook een item geweest afgelopen periode. Kinderen uit de hogere groepen hebben
samen met een techniekdocent van Het Kwadrant in Weert op een leuke manier kennis
gemaakt met techniek. De kinderen mochten een afwasborsteltje moderniseren. Ze hebben
een elektromotortje gemonteerd en aangesloten, waardoor hun afwasborstel zelfstandig
aan de slag kon met de vaat. Tussentijds pauze nemen, zat er niet in. De kinderen wilden 
heel graag doorwerken. Naast de vaat, hebben de gemotoriseerde afwasborsteltjes nog een 
functie gekregen; kunst. Bij elk borsteltje werd een kleur verf aangebracht, wat geleid heeft
tot een kleurrijk kunstwerk. De kinderen hadden hierbij direct eer van hun eigen werk.
Naast het project in samenwerking met Het Kwadrant, hebben de kinderen ook kennis 
mogen maken met een 3D printer. Zelf een sleutelhanger met hun naam erop tekenen op
de computer en die uiteindelijk door de 3D printer laten maken. Technisch talent is zeker aanwezig bij de kinderen!

Ontspanning
Naast het harde werken is er ook tijd voor ontspanning. Zo hebben de kinderen een heel mooi
zomerfeest gekregen. Samen -in de hitte- feesten kun je wel toevertrouwen aan de kinderen!
Op dit feest mochten de kinderen een optreden verzorgen. Groep 1/2 had een prachtige dans
ingestudeerd. Ook groep 3 danste de sterren van de hemel. Groep 4 t/m 8 hadden gezamenlijk 
een dans ingestudeerd. Je had ze moeten zien shinen op het podium. Wat een kanjers allemaal!
Het schoolreisje was ook een groot succes. Daar waar groep 1 t/m 3 samen met de kinderen van de Wereldwijzer naar Toverland 
zijn geweest, mochten de kinderen van groep 4 t/m 8 naar de Efteling. Samen plannen in welke attracties ze gaan, samen 
herinneringen maken en samen bukken als de bus bijna bij school is. Een schoolreisje, zoals een schoolreisje hoort te zijn!

Wandeling door Budel-Dorplein
We hebben nóg een uitje gehad. Dit keer niet naar de Efteling, maar in ons eigen dorp. De
Cicerones uit Dorplein in samenwerking met het IVN-Cranendonck trakteerden de kinderen
van groep 4 t/m 8 op een informatieve, maar vooral pakkende wandeling door eigen dorp.
"Wat hebben wij toch een bijzonder mooi dorp." was de reactie van een leerling nadat zij 
een rondleiding had gekregen door Dorplein. Dat de geschiedenis van het dorp de kinderen
aanspreekt is wel duidelijk. Zo werd er al op eigen initiatief een spreekbeurt over Dorplein
gehouden in de klas. Ook worden er familiale banden besproken tussen de kinderen en 'belangrijke mensen uit de 
geschiedenis van het dorp' en zijn iconische monumenten uithet dorp regelmatig onderwerp van gesprek. Bij de kinderen 
heeft het verhaal van het Mariakapelletje veel indruk gemaakt. Dit verhaal is voor hen makkelijk te spiegelen op hun eigenleĄ
ven. Ook het grafmonument achter het Kerkplein met de bijbehorende vijver werd achteraf veel besproken. Dit zijn voor de 
meeste kinderen iets minder bekende verhalen. Deze nieuwe weetjes sprak ze aan. "Ik vond het heel leuk om mee te mogen 
wandelen en heb veel geleerd van de gidsen die heel veel weten van vroeger in Dorplein." Dit was precies de doelstelling 
van deze wandeling. Kinderen op een boeiende en aansprekende manier kennis laten maken (of hun kennis uitbreiden) 
met de geschiedenis van ons eigen mooie dorp. Volgens de Cicerones, IVN-Cranendonck en de Andreasschool is dit een 
geslaagd project! De kennis van ons mooie dorp, wordt op deze manier overgedragen aan een nieuwe generatie.

Schoolverlaters
Voor de kinderen van groep 8 is het een bijzondere periode geweest. Zij moesten afscheid nemen van 'hun basisschooltje'. 
Met een tal van mooie herinneringen staan ze aan het begin van een nieuw avontuur. Ze hebben het op een mooie manier 
afgesloten met onder andere het kamp en de musical. We gaan jullie missen groep 8, maar hopelijk zien we jullie nog 
regelmatig terug op jullie ‘oude school’!

Voor u allen een fijne zomervakantie en wellicht tot ziens bij ons op school!

Bijeenkomst toekomst onderwijs Dorplein en Schoot 

Vanuit de gemeente en Skozok werd 23 juni een bijeenkomst gehouden voor inwoners uit Budel-Dorplein en Budel-Schoot, 
om ons op de hoogte te brengen hoe het ervoor staat met de toekomst van de school. Er komt naar voren dat de voorkeur 
vooral uitgaat naar een school tussen beide kernen. Door de gemeente wordt gegeken wat de mogelijkheden zijn,  daarvoor 
wordt een ruimtelijke projectleider aangesteld die zich met dit vraagstuk gaat bezighouden. Ook is toestemming van de 
provincie nodig, er zijn dus nog geen de�nitieve besluiten genomen, maar er is zeker ambitie om deze school uiteindelijk 
realiteit te laten worden! Voor SKOzoK is het van belang kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Op weg naar één 
school wordt gekeken naar de verschillende visies die de huidige scholen hebben.
Verder was er deze avond ruimte om vragen te stellen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Een uitgebreider verslag is te 
lezen op www.samendorplein.nl en  www.dorpleinuniek.nl.

denkbaar en voorstelbaar vanuit ruimtelijke ordening, maar daarin zijn we afhankelijkheid van de provincie. Zij zal hierin mee 
moeten gaan, vooral uit het oogpunt van leefbaarheid/vitaliteit. Er is  dan ook nog geen zicht op een speci�eke locatie. Vanuit 
de gemeente  wordt een ruimtelijke projectleider aangesteld die zich met dit vraagstuk gaat bezighouden. Van het schoolbe-
stuur wordt gevraagd om de tussenliggende periode vanuit kwalitatief goed onderwijs samen te blijven werken met 
gemeente en ouders zodat onze kinderen ook vanuit de juiste redenen, gevoel en motivatie graag naar school blijven komen. 
Vanuit de gemeente verwacht u en het schoolbestuur dat zo snel alsmogelijk zicht gegeven wordt op de voortgang van de 
ontwikkelingen en de realiseerbaarheid. En van oudersen inwoners van Dorplein en Schoot, mede-vertegenwoordigd in de 
werkgroepen en de MR’en, om in gesprekte blijven met elkaar en te blijven werken aan de vitaliteit van de eigen en elkaars 
gemeenschap. 
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Tjeu Cox Lid in de Orde van Oranje Nassau
Dinsdag 26 april 2022 reikte burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck 
een Koninklijke Onderscheiding uit aan o.a. Tjeu Cox uit Budel-Dorplein.
Cox is voorgedragen vanwege zijn vele vrijwillige activiteiten in Budel-Dorplein. 

Tjeu is getrouwd met Bets, is vader van 
twee kinderen en trotse opa van twee kleinkinderen.
In de gemeente Cranendonck kregen nog drie andere 
inwoners een lintje. De heren Ronnie Ras en Harrie van 
Horne en mevrouw Lies Staals.

Hij was een van de oprichters van carnavalsvereniging de 
lolboksen. Hiervan is hij ook bestuurslid geweest. Hij heeft 
jarenlang in het schoolbestuur van basisschool St. Andreas 
gezeten. In die hoedanigheid heeft hij ook in de ouderraad 
gezeten. Tjeu was verder secretaris van de werkgroep LeefĄ
baar Dorplein, de voorloper van Platform Dorplein Uniek. Met 
name de bestuurlijke brieven werden door Tjeu geschreven. 
Om deze kwaliteiten werd hij ook gevraagd zitting te nemen 
in de werkgroep verbouw Gemeenschapscentrum de SchaĄ
kel. Verder is hij lid geweest van de werkgroep GebiedsontĄ
wikkeling Kempenbroek waar hij o.a. (mee)geschreven heeft 
aan de gebiedsvisie.
Tjeu is actief lid bij Buurtplatform Dorplein Uniek. Hier staat 
hij bekend als iemand die beslagen ten ijs komt en zijn standĄ
punt goed kan onderbouwen.
Als lid van de werkgroep Openbare Ruimte Recreatie en 
Natuur van Dorpleinuniek is hij actief bij zowat alle projecten.
Hij was ook de bedenker en mede uitvoerder van de Dorplein 
puzzel die onlangs met succes werd uitgebracht.

CROBD:  Wat is dat nu weer?
Om het kort te houden: CROBD staat voor Commissie Regionaal Overleg vliegveld Budel. 
Deze commissie is ingesteld door de Provincie Noord-Brabant om samen met vertegenwoordigers uit de omgeving en de 
Directie van Kempen Airport overleg te hebben hoe overlast van vliegverkeer zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. 
De Provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag voor de kleinere vliegvelden in de Provincie en organiseert dit overleg twee 
maal per jaar. Voor de omwonenden van Cranendonck/ Dorplein was Chester Stibbe vanuit het Buurtplatform Dorplein Uniek 
deelnemer. Omdat hij na twee termijnen van 4 jaar niet meer herkiesbaar was is het stokje overgenomen door Tjeu Cox, 
eveneens lid van genoemd Buurtplatform.
Er is een website (www.cro-budel.nl) waarop vergaderstukken, verslagen en relevante documenten kunnen worden 
geraadpleegd. Daar kun je ook rapportages zien van de vliegbewegingen in aantallen en categorie. Zo ook ingekomen 
klachten en de afhandeling daarvan.
Momenteel speelt een probleem over de voorgenomen plaatsing van het zonneveld Nyrstar II. De directie van KA waarĄ
schuwt dat het gevolg daarvan zal zijn dat piloten dit zonneveld zullen mijden en meer richting Dorplein de start of landing 
zullen inzetten. Dorplein zal dan meer geluidsoverlast te wachten staan is hun boodschap. Via CROBD is Nyrstar gevraagd 
af te zien van de locatie van het zonneveld zoals dat nu wordt voorgesteld. Zie de website voor de vergaderstukken van 
29 juni a.s , waar dit onderwerp weer op de agenda staat.
Vragen/opmerkingen kun je ook stellen via tjeu.cox@gmail.com of 06-12433534. 
www.dorpleinuniek.nl
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    Buurtvereniging Wijk 4+5 blikt terug 
    op 2 geslaagde jubileumactiviteten
  

      18 juni gingen 71 leden mee met onze jaarlijkse busreis. Deze keer naar Phantasialand,  
   het was een warme maar erg leuke dag. Er was genoeg te doen voor jong en oud, rustige 
                              en gedurfde attracties, niet te lange wachtrijen, er waren voldoende terrasjes met schaduw 
en anders kon je altijd nog even afkoelen bij de ijsshow. Iedereen ging moe, maar voldaan naar huis.
Zaterdag 9 juli werd er een barbeque georganiseerd, ook deze viel goed in de smaak! Er hadden zich 
maar liefst 135 leden aangemeld. Voor de jonge gasten was er een springkussen en ballonnenclown, die 
ook nog eens heel mooi kon schmicken, dus de jeugd liep er gekleurd bij. D.J. Bas zorgde voor de muziek en 
de meiden van M&M dance, onder leiding van Mikki Martens, hebben 3 spetterende optredens gegeven. 
Verder vond iedereen het erg fijn om bij te buurten. Dankjewel allemaal voor de geweldige opkomst!

Foto: © J. Roosen
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UW ADVERTENTIE OP DEZE PLEK?
MET BEHULP VAN SPONSORING BETALEN 

WIJ DE KOSTEN VOOR HET DRUKKEN 
VAN ONS BLAD, “ONS DORPLEIN”,  

NEEM CONTACT OP MET DE REDACTIE 
VOOR DE MOGELIJKHEDEN: 

onsdorplein@gmail.com
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Presentatie enquête resultaten
  Op 20 juni zijn de resultaten van de enquête  
  gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het  
  Cantine Theater. Wij vanuit Samen Dorplein 
kijken terug op een geslaagde avond, met 76 dorpsgenoten, 
die nieuwsgierig waren naar de resultaten. We bedanken 
onze vrijwilligers en sponsoren (Gastouder Cientje, SEBU 
Tegelwerken, Rens-x-ontwerp en Praktijk de weerspiegeling) 
die deze avond mede tot een succes hebben gemaakt.
We hebben een ontzettend goed gevoel overgehouden aan 
het verspreiden- maar ook aan het ophalen van de enquêtes. 
Tijdens beide activiteiten zijn we in contact gekomen met 
veel mede dorpleiners, dat de datapresentatie een kers op 
de taart zou zijn en dat werd het ook! 
Er was een grote opkomst en veel enthousiastelingen wilde 
de data al vooraf hebben maar dat hebben we niet gedeeld, 
we hebben gewacht tot aan de presentatie. 
In de presentatie is er aangegeven dat de verschillende 
onderzochte thema’s dieper uitgewerkt moeten gaan worden. 
Oftewel, we willen met jullie als mede Dorpleiners gaan kijken/ 
spreken over de cijfers van het onderzoek en dit vertalen naar
een dorpsvisie waar we de komende 10 jaar mee aan de slag 
kunnen.
De aanwezigen zijn uitgenodigd om bij een van de hangtafels het 
gesprek met elkaar aan te gaan, onder het genot van een drankje. 
,

Het vervolg is, dat we op 4 juli de eerste (maar zeker niet de laatste) 
bijeenkomst gepland hadden voor de themabesprekingen.

 
Dit zal een proces zijn waarin we met elkaar in gesprek moeten 
blijven over de verschillende thema’s die leefbaarheid vormen. 
Dus we roepen dan ook alle Dorpleiners op om met elkaar in 
gesprek te gaan en te blijven. Het eerste moment was op 
maandag 4 juli in de Schakel maar de volgende thema bijeen-
komsten zullen daar rap op volgen. Wil je graag mee praten/ 
denken. Neem dan contact met een van ons op, zodat we 
jullie op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen. 

Vergeet niet, dit gaat over ons dorp! We zijn toch 
immers trots om hier in dit mooie dorp te wonen, dus 

zullen we er ook voor moeten zorgen.  
Voor vragen n.a.v. de presentatie of het aanmelden voor deel-
name aan de vervolg bijeenkomsten rondom één of meerdere 
thema's, kun je mailen naar info@samendorplein.nl of zoek 
gerust persoonlijk contact op met één van ons. Ben je benieuwd 
naar Samen Dorplein en wat we al gedaan hebben, zie dan: 
www.samendorplein.nl 
Tot snel, Samen Dorplein.

!

   Het Cantinetheater is gevestigd aan de Hoofdstraat 80 in Budel-Dorplein. Oorspronkelijk was het theater  
   een ontspannings- en eetzaal, als onderdeel van "Hotel Saint Joseph", ook wel De Cantine genoemd.   
   Arbeiders van de Kempensche Zinkmaatschappij waren gehuisvest In "Hotel Saint Joseph” met daarbij  
   allerlei voorzieningen waaronder dus de ontspannings-en eetzaal. Bij de entree van het huidige theater 
is op een levensgrote foto te zien hoe de zaal er begin 1900 uitzag. In 1954 is de zaal verbouwd tot een theater annex filmzaal 
en jarenlang als zodanig gebruikt. In de jaren 80 sloot de Cantine de deuren en het gebouw werd verkocht.
Het theater heeft nadien lange tijd ongebruikt leeggestaan. In 2015 is de stichting "Parels van Dorplein” opgericht om het theater 
in volle glorie te herstellen zodat de zaal weer te gebruiken is voor optredens, films en voorstellingen van diverse aard. Vanaf 
2016 werden er weer voorstellingen en films gepresenteerd. Door de corona-epidemie moest het Cantinetheater dicht en die 
periode is aangegerepen om het theater een flinke opknapbeurt te geven. Er werd geschilderd, een nieuwe bar gebouwd en het 
theater kreeg een professionele licht- en techniekinstallatie. 
Op 12 september 2021 werd het Cantinetheater op feestelijke wijze heropend en ging het nieuwe programma van start. En dat dat 
weer volop leeft is te zien aan de reeks van activiteiten die het afgelopen seizoen de revue zijn gepasseerd: Van arthouse films tot cabaret, 
van klassieke muziekoptredens tot PUBquiz, van een dansfestijn tot optredens van diverse bands, van een kinderfilm tot de uitzending 
van VPRO's radioprogramma OVT. We hebben Brabaret comedy en Theo Maassen, beide keren in een uitverkochte zaal mogen verwel-
komen. CINE DOR, filmavonden met iets extra's: muzikale omlijsting, een inleidend praatje vooraf en niet te vergeten de podcast 
die zowel voor als na het zien van de film te beluisteren is. We hebben van diverse bands en (muziek)optredens mogen genieten: 
Tigre Blanco, JW Roy, Floris and the Flames, Bandnight met Rum for Breakfast, Suitcase Rebel en Highway Orange, Inspiro flamenco, 
Brassta met DuoVreemd. De 2 pub-quizzen waren drukbezocht en ook het dansfestijn "Alors on Danse" was een groot succes.
Het nieuwe seizoen gaat in september weer van start en op  zondag 11 september houden we een feestelijke open dag met diverse 
activiteiten. We zijn druk bezig om opnieuw een fantastisch theaterprogramma voor het komende seizoen te presenteren. 
Het Cantinetheater is te volgen op Facebook en Instagram en heeft natuurlijk een website: www.cantinetheater.nl  Ook in het HAC 
weekblad verschijnen geregeld berichten over de programmering.
 

Via de website of  QR-code kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief, 
zodat u altijd op de hoogte wordt gehouden van het actuele programma.   
Het Cantinetheater: een 'parel’ van een zaal, met een ongeëvenaarde akoestiek en waar een nostalgische, 
intieme sfeer hangt. We hopen u te zien in (misschien wel) het mooiste vintagetheater van Nederland. 



De kroeg, het café, het dorpscafé of gewoon 
 “D’n Dor’stige hei”!
Tijdens verschillende bijeenkomsten van Samen Dorplein is er al meerdere keren gesproken over het hebben van een café 
in het dorp. Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en waar de beste ideeën ontstaan. Ook uit de enquête kwam naar 
voren dat dit gemist wordt.. maar verder dan dit is het nog niet gekomen. 
Verschillende andere activiteiten zijn ook gekscherend maar toch ook wel met een serieuze ondertoon benoemd. En nu dan? Zou 
je denken. Ja, bij een idee blijft het nooit en daarom moeten we op een gegeven moment toch ergens door gaan pakken,maar 
dan niet onder de vlag van een bepaalde groep of vereniging maar gewoon vanuit ons als enthousiaste Dorpleiners. Samen Dorplein 
is de plaats en de bron waarvan de inspiratie vandaan komt, maar uiteindelijk willen we het idee van maandelijks dorpscafé samen 
gaan doen. Want uiteindelijk maken we gezelligheid samen. Samen met een aantal enthousiaste dorpleiners hebben we hier verder over 
gesproken, is er een naam bedacht en op 26 augustus 2022 is het  zo ver, de eerste keer dat we de schakel omtoveren tot ons dorpscafé!  

De naam is een woord speling en het heeft een knipoog naar ons mooie dorp waar we ontzettend trost op kunnen 
en mogen zijn. De naam is: “D’n Dor’stige hei!” (D’n Dor, van familie Dor en ’stige hei, van de oude en nieuwe hei)

Het idee is dat we starten met 1 keer in de maand “D’n Dor’stige hei” te openen. De groep enthousiastelingen en u hebben 
ideeën genoeg om “D’n Dor’stige hei” bruisend te houden met leuke activiteiten. De bar wordt aangevuld met een groter scala 
aan biertjes en andere drankjes, er zal goede muziek gedraaid worden, natuurlijk zullen er wat versnaperingen worden geser-
veerd en de gezelligheid dat moeten we zelf maken. “Het leven is als een frikandel, je moet hem alleen zelf speciaal maken!”
Kom allemaal naar “D’n Dor’stige hei!” op vrijdag 26 augustus (1eAvond) en 23 september (2eAvond) vanaf 19.30 in de Schakel.
Tot dan! 
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Agenda: (onder voorbehoud)
• 26 augustus - Opening Café “D’n Dor’stige hei” 19.30 u, de Schakel
• 7 september - Etentje met muziek de Schakel, Seniorenvereniging
• 11 september - Opendag Cantine Theater
• 18 september - Fietstocht, Buurtevereniging Wijk 4+5
• 23 september -  Café “D’n Dor’stige hei” 19.30 u, de Schakel
 

Er was een hele grote opkomst van de leden, met een 
heerlijk warm en koud buffet, lekkere biertjes en andere 
drankjes, een optreden van de Lollypops uit Someren. 
Dit alles maakte dat dit een onvergetelijke avond werd.

We hebben met zijn allen genoten met een grote G!
Seniorenvereniging Dorplein wenst iedereen een hele 
fijne, zonnige zomer.
Vanaf september vinden er weer activiteiten plaats. 
Bent u 55+? Wilt u meer weten over onze vereniging en onze 
activiteiten of een keer 1 van onze activiteiten bijwonen?
Neem dan contact op met ons secretariaat: 
seniorenverenigingbd@hotmail.com

 

Seniorenvereniging
Bowlen
Wij als seniorenvereniging Dorplein hebben met onze leden op 
woensdagmiddag 20 april gezellig bij de Sluis te Weert onder het 
genot van koffie, thee en natuurlijk een lekker stuk vlaai en later op 
de middag met een drankje gebowld. We hebben er zelfs een wed- 
strijdje van gemaakt en natuurlijk ontbraken de kleine prijsjes niet.
 

Fietstocht en BBQ
Op woensdag 18 mei zijn we om 13.00 uur met 18 leden vanuit de 
Schakel vertrokken om een mooie fietstocht van 43 km te fietsen, 
daarna hebben we om 18.00 uur bij de Schakel met 37 leden een 
gezellige BBQ genoten die verzorgt was door Slagerij Neeskens 
uit Soerendonck. Het was een gezellig samen zijn die tot laat op 
de avond duurde.
65-jarig jubileum
Dinsdag 28 juni was de seizoensafsluiting van de Seniorenvereni-
ging Dorplein in de Schakel. Het was een super gezellige avond, 
ook omdat we het 65-jarig jubileum van de vereniging vierden. 
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  Dinsdagmiddag 5, 12 en 19 juli is de huiskamer  
  van Dorplein geopend van 14.00 tot 16.00 uur. 
  Daarna hebben ook de gastvrouwen vakantie. 
Dinsdag 6 september zijn we weer open van 14.00 tot 16.00 uur. 
In de maanden juli en augustus is er géén Repaircafé, dat begint 
weer op zaterdag 3 september in de huiskamer in gemeen-
schapshuis de Schakel.

Foto’s: ©  M. Rutten en G. Wilens
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