kan bieden voor het oprichten van een nieuwe mast (totale
investering ca 2 ton Euro).
Na diverse mislukte pogingen om een gesprek te hebben
met Mabib (Maatschappij voor Breedband In Brabant) over
het leggen van glasvezel in ons buitengebied heeft een kleine werkgroep, ondersteund door de Gemeente, wél gesprekken gehad met KPN Reggefiber en een vertegenwoordiging
van het coöperatief initiatief Midden-BrabantGlas om ook
glasvezel aan te leggen in Zuid-Oost Brabant.
Meer informatie hierover is te vinden op: www.zo-brabantglas.nl, maar lees eerst even goed de informatie op de site
(i.v.m.kosten) voordat je je formeel als belangstellende
aanmeldt.
Ons gevoel tot dusver is dat het niet vanzelfsprekend is dat
er een glasvezelnetwerk komt, maar het is ook zeker niet
onmogelijk!
Initiatieven als KempenGlas en MiddenBrabantGlas hebben
aangetoond dat het wel degelijk kan. Duidelijk aangeven dat
er een behoefte ligt is wel een noodzaak! Wij houden u op
de hoogte.
Wij zijn nog steeds in gesprek met WoningBelang over het
toewijzingsbeleid. De wetgeving in Nederland beperkt de
mogelijkheden van WoningBelang om huizen toe te wijzen
aan mensen met een specifieke gezinssamenstelling (men
mag niet discrimineren). Ook hebben wij ondertussen
geleerd dat onze definitie van “starter” anders is dan de
betekenis die WoningBelang hier aan toekent (iemand die
momenteel geen eigen woonruimte heeft). Al met al denken
we wel dat er een constructieve dialoog is waar we uiteindelijk gezamenlijk beter van gaan worden..
Hoewel het niet de tijd is om je aan muggenoverlast te
storen, op 21 november zijn de resultaten van het muggenonderzoek bekend gemaakt. Voor de inhoud en conclusies
verwijzen we hier naar de site van het DorpsInitiatief.
De werkgroep Activiteiten is druk bezig! Na een drukbezochte filmmiddag in oktober (48 kinderen!) en een Sint Krans
Maken op 22 November volgt er nog een Lichtjesroute op 23
December, in nauwe samenwerking met EMOS, voorafgaand

aan het kerstconcert in de Teutenzaal
Zoals ook elders in dit Drieluik staat vermeld bestaat de
KBO Borkel en Schaft volgend jaar 60 jaar en wordt er een
symposium georganiseerd met als thema “Verleden, Heden
en Toekomst van ons Dorp”. Als DorpsInitiatief zijn wij ook
betrokken bij het vormgeven van een visie op de toekomst
van ons dorp. Echter, wij willen hier meer mensen bij
betrekken en doen daarvoor een beroep op de bevolking
van Borkel en Schaft. In het voorjaar van 2018 willen we een
workshop organiseren om een duidelijk beeld te krijgen van
wat er nodig is om ook in de toekomst een leefbaar dorp te
hebben. Dus wij doen een beroep op jou! Kun jij vertellen
wat er nodig is om ook in 2035 een mooi dorp te hebben,
meld je dan nu aan. Dan kunnen we in het voorjaar samen
een begin maken van de toekomst! Aanmelden kan bij
Guido Smolders (guidosmolders@msn.com).

ons dorpsdrieluik
Beste medebewoners van Borkel & Schaft,			
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Voor u ligt weer ons informatieblad waarin wij, het Dorpsinitiatief, Stichting Dorpshuis en de Werkgroep Zorg Borkel & Schaft,
u graag willen informeren over onze activiteiten en de stand van zaken daarvan.
Mocht u opmerkingen hebben of een bijdrage willen leveren dan bent u van harte welkom.
U kunt daartoe contact opnemen met een van de drie genoemde organisaties of met
Jac Spoorenberg, tel. 2068322.
Wij wensen u veel leesplezier toe!

Tot slot!

Inmiddels staat de decembermaand weer voor de deur. Een
maand waarin we het allemaal erg druk hebben maar ook
een maand waarin we weer met elkaar kunnen genieten van
gezellige feestdagen. U allen fijne feestdagen en een heel
goede jaarwisseling toegewenst door:
•
•
•
•

.

Het Dorpsinitiatief
De werkgroep Zorg
Zuidzorg Extra
Het bestuur van het dorpshuis

Wist u dat?
•
Wanneer er bij u in de buurt iemand ziek is, u dit
kunt melden in dorpshuis “D’n Teut”, 2068342?
Onze ziekendienst gaat dan namens ons allen de zieken
bezoeken en beterschap wensen.
•
Wanneer u bezoek krijgt van iemand die slecht
ter been is, u voor korte tijd een rolstoel kunt lenen in
dorpshuis “D’n Teut”?
U dient dan wel een borg te betalen van € 10,00. Hebt u in
het weekend een rolstoel nodig houdt er dan rekening mee
dat het dorpshuis vrijdag, zaterdag en zondag gesloten is.
•
Er elke donderdagmiddag in het dorpshuis vanaf
13.30 uur gelegenheid is om in het zogenaamde huiskamerproject gezellig met elkaar bezig te zijn?

•
U in het dorpshuis gratis leesboeken kunt lenen
en eventueel door u gelezen boeken kunt afgeven zodat
anderen deze ook kunnen lezen? Er staan twee kasten met
boeken klaar om door u gelezen te worden.
•
Tot nu toe had Gonny Schrijvers elke donderdagmiddag spreekuur in het dorpshuis. Omdat Gonny tijdelijk
elders een taak heeft gekregen vervalt dit spreekuur. U kunt
Gonny altijd voor een afspraak bereiken op haar telefoonnummer 06-52 44 46 32.
•
Wanneer u met de gemeente een zogenaamd
“keukentafelgesprek” hebt dan kunt u hierbij ondersteund
worden door een gecertificeerde cliëntenondersteuner. U
kunt daarvoor contact opnemen met Walter Mertens: 0402025132 of Magriet Akkermans : 040-2017472

Nieuws van de werkgroep Zorg
Enige tijd geleden hebben wij van het CBS en de GGD de
resultaten ontvangen van hun recentelijk onderzoek m.b.t.
eenzaamheid. De uitkomst hiervan was zodanig dat wij als
werkgroep zorg het nodig vinden om hier aandacht aan te
schenken.
Signaleren van eenzaamheid
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is van alle leeftijden en komt voor onder
alle lagen van de bevolking. Al loopt de één meer risico op
eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in
zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden. Onder
eenzaamheid wordt in het algemeen verstaan het je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met
andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard
met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet,
angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische
klachten. Overigens is eenzaamheid niet hetzelfde als alleen
zijn; het kan wel samenvallen. Eenzaamheid komt veel voor.
Nu denkt u misschien dat in een klein dorp als het onze, waar
bijna iedereen iedereen kent, eenzaamheid niet voorkomt.
Helaas hebt u het mis. Uit recent onderzoek blijkt dat in de
doelgroep van 65 plus, bestaande uit 190 bewoners, zich niet
minder dan 92 eenzaam voelen. Voor de Zorggroep, die acteert onder de vleugels van het Dorpsinitiatief, aanleiding om
hier de komende periode nader aandacht aan te besteden.
Eenzaamheid kan iedereen overkomen
Eenzaamheid is iets dat je ervaart. Dit betekent dat je pas
eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Natuurlijk beschikt
iedereen over zijn eigen graadmeter. In het hiervoor bedoelde onderzoek, dat door het CBS werd uitgevoerd, werd
echter voor het vaststellen van eenzaamheid de navolgende
criteria aangehouden:
– sociale eenzaamheid ( zich alléén voelen binnen een
groep)
– emotionele eenzaamheid (partner verloren)
Eenzaamheid is geen schande. Iedereen kan zich in zijn
leven een periode eenzaam voelen. In sterke of lichte mate.
Dit kan bijvoorbeeld komen door veranderingen in je leven
zoals verhuizen, met pensioen gaan, of het krijgen van
een fysieke beperking. Mensen die zich langdurig en sterk
eenzaam voelen, ervaren vaak een gevoel van ongeluk. Ze
voelen zich niet verbonden met anderen en kampen met
een negatief wereld- en zelfbeeld. Ze bewegen minder, eten
minder gezond en lopen een grotere kans op verslaving.

Eenzaamheid kan mensen belemmeren in hun functioneren. Zij gaan sociaal contact uit de weg. Daardoor kunnen
ze vriendschappen kwijtraken, werk verliezen, zorg gaan
mijden uit beeld raken bij instanties en in een isolement
terechtkomen. Eenzaamheid zet mogelijk een zichzelf versterkende negatieve spiraal in werking. Onderzoek wijst uit
dat eenzaamheid leidt tot verminderd welbevinden en een
gevoel van algemene ontevredenheid over het leven. Gevolg
kan zijn dat mensen de neiging hebben ongezond te gaan
leven. Dan bestaat het gevaar dat problemen zich opstapelen. Denk aan zelfverwaarlozing, slaapproblemen, gezondheidsklachten, verslaving en schulden. Dat heeft weer een
negatieve uitwerking op de zelfwaardering en tevredenheid
met het leven in het algemeen.
Gevolgen van eenzaamheid
Eenzaamheid is óók iets wat een beetje bij het leven hoort.
Eenzaamheid kan in lichte of sterke mate voorkomen; incidenteel gevoeld worden of langdurig aanhouden. Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare, echtscheiding, ernstig
gezondheidsverlies maar ook door ingrijpende veranderingen zoals ontslag. Eenzaamheid is vooral een probleem
voor mensen die het sterk of langdurig voelen. De invloed
van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt,
kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s, minder
meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of
geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op
voortijdig overlijden. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan
waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken. Een goede
reden om op tijd te handelen! Eenzaamheid kan ertoe
leiden dat je je terugtrekt. Omdat je weinig sociale contacten
hebt, of denkt dat anderen je niet leuk vinden. Waardoor je
sociale gelegenheden uit de weg gaat. Of je weet niet wie je
kan vragen om samen iets te ondernemen. Misschien heb je
door je eenzaamheidsgevoelens simpelweg geen zin om de
deur uit te gaan.
Werken aan bewustwording
Naar het oordeel van de Zorggroep is het probleem van
eenzaamheid te groot om er aan voorbij te gaan. Het voornemen bestaat dan ook een project te starten om op deze
wijze de omvang van de eenzaamheid in ons dorp terug te
dringen. Als startpunt van het project zal de focus komen te
liggen op het bewust maken van het probleem, met name
in de doelgroep van ouderen. De aanpak zal in nadrukkelijke samenwerking met de plaatselijke KBO van start gaan.
Daarnaast is het van belang dat betrokkenen zelf aan de slag
gaan en zich met hulp van anderen inzetten om de eenzaamheid te doorbreken. Belangrijk is daarbij te kijken naar

de (mogelijke) oorzaken en persoonlijke situatie. Wat is het
probleem en waar komt het vandaan? Gaat het om emotionele eenzaamheid of sociale, of misschien van beide wel.
Eenzaamheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben
of een combinatie van meerdere oorzaken. Dan kun je kijken
wat voor activiteit mogelijk kan helpen eenzaamheid te
doorbreken of verminderen. Duidelijk is dat de aard en de
oorzaak van eenzaamheid van mens tot mens verschilt. Dat
geldt dan ook voor de oplossingen. Dat maakt eenzaamheid
tegengaan echt maatwerk. Ondanks alles mogen we niet uit
het oog verliezen dat eenzaamheid helaas niet altijd is op te
lossen. Soms is het te verminderen. Ook is het verdedigbaar
je als doelstelling te richten op het leren beter met eenzaamheidsgevoelens om te gaan.

2018 een bijzonder jaar voor KBO Borkel en
Schaft!

Volgend jaar viert de Seniorenvereniging KBO Borkel &
Schaft haar 60-jarig jubileum. Wij zijn niet van plan om dit
jubileum in alle stilte voorbij te laten gaan. Onze jubileumcommissie is al volop bezig plannen te maken.
Wij starten in januari met een feestelijke jaarvergadering
waarmee een eerste stap gezet wordt in het jubileum jaar.
Natuurlijk blijft het niet bij de jaarvergadering maar wordt er
voor de leden ook een feest georganiseerd.
Graag willen wij ook alle inwoners van ons dorp bij ons jubileum betrekken. Het plan is om voor onze medebewoners
van ons dorp een speciale feestdag te organiseren.
Voor de kinderen van de basisschool zullen aparte activiteiten georganiseerd worden. Wij zijn van plan om het jubileumjaar af te sluiten met een symposium met als titel:
“Verleden, heden en toekomst van ons dorp”
Natuurlijk is het leuk om te horen en zien hoe het was en
is. Belangrijker is om met elkaar vast te stellen hoe wij met
elkaar de toekomst van het dorp zien. Bij dat laatste is ook
uw mening van groot belang, immers samen vormen wij ons
dorp.
Op dit moment zijn wij nog volop bezig om onze plannen
verder vorm te geven, daarom kunnen wij nu nog niet
veel meer bekend maken, maar wij zullen u op de hoogte
houden.

Van het Dorpsinitiatief

Graag willen we u als DorpsInitiatief informeren over de
projecten waar we de afgelopen maanden bij betrokken zijn
geweest. Meer informatie is uiteraard ook te vinden op

www.dorpsinitiatiefbes.nl en op onze facebook pagina.
Wij hebben bij Burgemeester, Wethouders en de gehele
gemeenteraad aangegeven dat wij bezorgd zijn over de
toekomst van ons dorp. Als er niet méér inwoners komen,
dan zien wij het voortbestaan van ons dorp ernstig in het
gedrang komen. Er moeten nu maatregelen worden getroffen om (nieuwe) inwoners te behouden / aan te trekken voor
Borkel en Schaft. Een van de zaken waar we met spoed om
actie vragen is om een reëele grondprijs voor ons dorp vast
te stellen. De volledige tekst van de brief is te lezen op onze
website.
Met betrekking tot nieuwbouw op het Biestven hopen wij u
binnenkort concreet nieuws te kunnen geven. Momenteel
zijn wij in afwachting van de vaststelling van de grondprijs
(zie ook bovenstaand punt). Met deze prijs als uitgangspunt
verwachten wij dat er binnenkort een aantal concrete (inclusief prijs) concepten van woningen uitgewerkt zullen zijn die
als basis dienen voor het inventariseren van de specifieke
belangstelling en behoefte.
Wij herhalen dus: Laat iedereen die belangstelling heeft
zich kenbaar maken bij de Gemeente!!!
(lou.van.gerven@valkenswaard.nl)
De herinrichting van de speeltuintjes is bijna een feit. Nog
een paar laatste aanpassingen aan de toestellen, de picknick
set en de omheining, en dan kan de beplanting worden
afgemaakt. Wij hopen dat de jeugd uit ons dorp veelvuldig
gebruik zal maken van de nieuwe toestellen en voetbalgoaltjes.

Met betrekking tot mobiele telefonie is er op 28 september
een gesprek geweest op het Gemeentehuis met vertegenwoordigers van Vodafone, KPN, Tele@ en T-Mobile.
Vodafone geeft aan dat onze problematiek in hun plannen
(tot 2020) is opgenomen.
KPN heeft aangegeven dat ze in Nederland 99% dekking
geven, en ook Tele2 en T-Mobile geven aan dat ze op meer
urgente plekken focussen….
De Gemeente gaat richting de providers aangeven wat zij

