Nieuws van Dorpshuis d‘n Teut

Corrie Phiferons Beheerder Dorpshuis
Joke heeft ons als beheerder van het Dorpshuis verlaten. De
werkstage van Corrie is verlengd tot mei 2017. Afspraak met
de gemeente is dat we zullen bezien of we haar daarna voor
een aantal uren in dienst kunnen nemen maar dan moeten de
inkomsten van het Dorpshuis wel toereikend zijn. We zijn heel
blij met haar inzet.

houden met de huidige (krappe) bezetting van het bestuur.
Daarom een dringende oproep aan alle inwoners van Borkel en
Schaft!

Bijeenkomst gebruikers
In september hebben we een gebruikersoverleg gehad. We
hebben geconstateerd dat de gebruikers zich steeds meer
betrokken voelen bij het reilen en zeilen van het Dorpshuis.
Afrekening fondsen
Steeds vaker worden hun activiteiten zelfvoorzienend georganiWe zijn blij te kunnen melden dat de afrekening met de fond- seerd. Hierdoor wordt het steeds meer een Dorpshuis van, voor
sen naar tevredenheid is afgerond.
en door de mensen van Borkel en Schaft. Hiervoor zijn we hen
dan ook erg dankbaar. Ondanks dat zien we ook dat het aantal
Ontwikkeling bestuur
vrijwilligers terugloopt. We kunnen nog altijd vrijwilligers geRob Spit heeft begin dit jaar aangegeven zijn bestuursfunctie bruiken, op vaste momenten, incidenteel, maar ook voor hand
neer te leggen. We begrijpen zijn besluit, maar zullen zijn in- en spandiensten. Dus heb je wel eens een uurtje over en wil
zet erg missen. Met name zijn kennis en kunde op het gebied je dit inzetten voor het dorp? Meld je dan aan bij Corrie (info@
van het gemeentelijk gebeuren.
dorpshuisborkelenschaft.nl – tel 040-2068342)
Anke van de Ven kijkt sinds een maand mee met het bestuur
om daarna evt. toe te treden. Echter, we zijn nog maar met 3 Schoonmaak
personen... WE ZIJN DAN OOK DRINGEND OP ZOEK NAAR
Het begint een vragenAANVULLING IN HET BESTUUR.
uurtje te lijken, maar
we zijn ook nog op zoek
naar schoonmakers
tegen een geringe
vergoeding, een zogenaamde vrijwilligersvergoeding. Met de uitbreiding van de Teutenzaal zijn de
schoonmaakwerkzaamheden enorm toegenomen en is het
niet meer mogelijk om deze werkzaamheden met het huidige
vrijwilligersbestand uit te voeren.
We beseffen dat dit niet altijd het leukste vrijwilligerswerk is,
dus hebben we besloten om degene die schoonmaken een verMinimaal 2 personen, maar het liefst 4 personen. We merken goeding te geven. We maken hiervoor gebruik van regeling op
dat we door de krappe bezetting van het bestuur de laatde vrijwilligersvergoeding. Deze is belastingvrij tot een bedrag
ste jaren niet toekomen aan het verder opbouwen van het
van € 150,- per maand, en een maximum van € 1500,- per jaar.
Dorpshuis en de Teutenzaal. We zijn blij dat we het draaiende
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Beste medebewoners van Borkel & Schaft,
Voor u ligt de tweede uitgave van een 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.

Nieuws vanuit BurenVoorElkaar
Wist u dat?
•
Gonny Schrijvers, dienstenbemiddelaar in Borkel & Schaft, voor enkele
maanden een ander project gaat uitvoeren, waar zij in het verleden al veel
ervaring mee heeft opgedaan, maar
daarna zeker weert terugkomt? In die
periode zal Gonny vervangen worden door
Annette Pompe. Zij is te bereiken via a.pompe@zuidzorg.nl of
06-46704045. U zult ook haar regelmatig zien in Borkel &
Schaft en kunt haar altijd aanspreken met vragen, problemen
en ideeën.
•
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.
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•
Er elke donderdagmiddag in het dorpshuis vanaf
13.30 uur gelegenheid is om in het zogenaamde huiskamerproject gezellig met elkaar bezig te zijn? Op dit moment
nemen 8 dorpsbewoners deel aan de activiteiten. De entree is
vrij.
•
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.
•
We in ons dorp een VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur) hebben, die u graag de weg wijst als u concrete vragen
hebt op het gebied van (WMO) voorzieningen en andere regelingen? Ook op het gebied van de zorgverzekeringen, energie,
vervoer, woonvorm e.d. kan hij u waar nodig op weg helpen.
U kunt onze VOA, Bernard Baken, bereiken via tel.nr. 062386358.
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Werkgroep Zorg Borkel & Schaft
In 2013 hebben vertegenwoordigers van de KBO, de KVO en
de toenmalige Dorpsraad besloten om de Werkgroep Zorg
Borkel & Schaft op te richten. Deze werkgroep Zorg werkt
inmiddels als een zelfstandige groep onder de vleugels van
het Dorpsinitiatief. De kosten worden gedragen door de
KBO, de VO (Vrouwenorganisatie = vroegere KVO) en het
Dorpsinitiatief.De samenstelling is als volgt:
Annie Roothans en Frans van Vonderen (voormalige
Dorpsraad)
Petra van Kuijk (VO)
Frans van der Mierden en Jac Spoorenberg (werk		
groepvoorzitter) (KBO)
Marianne Ahrens (namens bestuur Stichting 		
Dorpshuis)
Agnieszka Spit (ouderenarts).
Het doel is dat inwoners met een beperking, zowel jong als
oud, zo lang mogelijk in ons dorp kunnen blijven wonen
en zo goed mogelijk aan het maatschappelijk gebeuren
kunnen deelnemen. Hiervoor is aandacht en belangstelling
voor onze medebewoners een eerste vereiste.
In 2014 heeft de werkgroep daarom een ziekendienst
geformeerd die aangemelde zieken van ons dorp bezoekt
en ook op regelmatige tijden overleg heeft met de wijkverpleegkundige.
In 2015 is een samenwerking aangegaan met Zuidzorg
Extra. Dit heeft geresulteerd in twee projecten:
1) Een bescheiden opzet van het zg. Huiskamerproject.
Iedere donderdagmiddag is in het dorpshuis gelegenheid
om deel te nemen aan allerlei activiteiten, zoals handwerken, kaarten maken, sjoelen, schaken, enz. - wat u maar wilt
- en natuurlijk buurten en gezellig samenzijn. Deelname
hieraan is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening.

2) De start van het project BurenVoorElkaar.
De spil van dit project is
onze dienstenbemiddelaar Gonny Schrijvers.
Zij houdt elke donderdagmiddag spreekuur in
het dorpshuis. Bij haar
kunt u terecht voor een
vraag om hulp en ook als u hulp wilt bieden. Dit heeft inmiddels al 11 geslaagde bemiddelingen opgeleverd.
De werkgroep heeft begin oktober van dit jaar in een bijeenkomst met de besturen van de buurtverenigingen aan hen
gevraagd om per buurt iemand te zoeken die als contactpersoon voor de dienstenbemiddelaar wil fungeren. Is dit soms iets
voor u?
Inmiddels hebben vier buurten toegezegd hieraan te zullen
meewerken.
Wij als leden van de Werkgroep Zorg kunnen onze doelstelling
niet alleen waar maken. Voor het grootste deel moet dit door
ons samen, als inwoners van ons dorp, worden gedaan.
Omdat we graag wilden weten of we op de goede weg zijn,
hadden we vorig jaar als target gesteld:
- 50% van de inwoners heeft van BurenVoorElkaar ge
hoord
- 25 % weet wat het project inhoudt
- Er zijn 10 hulpvragen succesvol bemiddeld.
Een meting, die in de vorm van een enquête werd uitgevoerd,
leert dat wij bovenstaande targets op duidelijke wijze gehaald
hebben
Een resultaat waar we als werkgroep samen met u als inwoner
graag mee verder gaan!

Nieuws van het Dorpsinitatief
Graag willen we u als DorpsInitiatief weer eens informeren
over de projecten waar we de afgelopen maanden bij betrokken zijn geweest. Meer informatie is uiteraard ook te vinden
op www.dorpsinitiatiefbes.nl of op onze facebook pagina.
Nieuwbouw Biestven
Afgelopen periode zijn er diverse gesprekken geweest over
nieuwbouw op het Biestven. Qua bestemmingsplan zouden
hier tot 10 (starters)woningen gebouwd kunnen worden. De
belangstelling vanuit ons eigen dorp is tot nu toe beperkt
gebleken. Gesprekken met WoningBelang om sociale huur-

nieuwsbrief klaar.indd 2

woningen te bouwen zijn afgeketst omdat het project volgens
WoningBelang te klein voor hen is. De Gemeente is inmiddels
begonnen met het peilen van de belangstelling van een paar
kleinere projectontwikkelaars
om te bouwen op de kavels waar
geen directe kopers voor zelfbouw
voor zijn. Wij willen iedereen
aanraden die belangstelling
heeft dit kenbaar te maken bij de
gemeente!

112 Dag

Half oktober hebben we in
ons dorp op een zondag
een mensenstroom gezien
je normaal alleen met de
Pinksterrit of Kermis ziet. Zeker
ook met dank aan het goede
weer werden Garage sale en
112 Dag een geweldig succes.
Beide initiatieven zijn door het
DorpsInitiatief ondersteund, maar zijn absoluut een voorbeeld hoe het initatief en de uitvoering ook voor een groot
deel door mensen uit het dorp gedaan worden! Tijdens de
112-dag hebben we alle kinderen voorzien van een setje
fietslampen, want goede verlichting is een absolute must
voor de veiligheid van onze kinderen!
Film in het dorpshuis
In de Herfstvakantie hebben we samen met het Dorpshuis
een filmochtend georganiseerd voor de basisschool kinderen. De entree was gratis en tijdens de film hebben de
kinderen gratis drinken en iets lekkers gekregen
Bereikbaarheid
Goede communicatieve voorzieningen zijn essentieel in
deze tijd. Met betrekking tot mobiele telefonie wordt er veel
geklaagd in het dorp. Terwijl dit toch van groot belang kan
zijn als je denkt aan allerlei alerts (bv reanimatie) en andere
alarmeringen. We zijn al een tijd bezig om van het kastje
naar de muur gestuurd te worden, maar ondertussen heeft
ook de gemeente zich aan onze zijde geschaard en gaat zich
ook inzetten voor de goede zaak. Een van de oplossingen
waar aan gedacht wordt is aan het plaatsen van extra antennes in de galmgaten van de kerktoren. Inmiddels heeft ook
Omroep Brabant in een uitzending aandacht geschonken
aan deze problematiek in Borkel en Schaft.
Een andere vorm van communicatie is uiteraard internet;
De stichting Mabib gaat aan de gang om glasvezel aan te
leggen in het buitengebied van Noord-Brabant. Op www.
Mabib.nl kunt u checken op uw postcode binnen de plannen
van Mabib valt. Wij onderhouden als DorpsInitiatief momenteel geen actieve communicatie met Mabib maar dachten
dat het toch goed is om te weten dat dit eraan lijkt te gaan
komen.
Ommetje
Een van de ideeën van dit jaar was om van het pad vanaf
Houtindustrie Smolders tot aan de Dommel bij de Sportparkdreef een mooi en goed toegankelijk wandelpad te
maken. Wij hebben ondertussen met mensen van Natuurmonumenten gesproken. Inmiddels zijn er op het bruggetje
bij de Sportparkdreef maatregelen genomen om motorcros-

sers te weren, waarna een aanvang gemaakt kan worden met
ophogen van de natte stukken en het goed snoeien van m.n.
bramen en brandnetels. Daarnaast loopt er een gesprek met
natuurmonumenten om dit pad of andere paden op te nemen
op de wandelkaarten / bewegwijzering (“ommetje”).
Crossbaantje
Een ander idee uit het dorp was om bij het trapveldje aan de
Sportparkdreef een crossbaantje te maken. Ook hier zijn inmiddels voorzieningen getroffen om de brommers de toegang
onmogelijk te maken. Een team enthousiaste en doortastende
dorpsbewoners is aan de gang
gegaan om, met het door de
gemeente al lang geleden
beschikbaar gestelde zand, een
paar goed gepositioneerde bulten en bochten te leggen, zodat
hier vanaf binnenkort wellicht
toekomstig olympisch talent
gekweekt kan gaan worden.
Borkelijntje
Dat niet alles tot een onverdeeld succes kan leiden, mag blijken
uit de discussie over het openstellen van een derde dagdeel
van onze Peuterspeelzaal Borkelijntje. Ondanks een gedetailleerde inventarisatie van de (weer groeiende) behoefte aan
Peuterspeelzaaluren en lang gesteggel over de juiste aantallen
heeft de gemeente, die een groot deel van de financiering
doet van Peuterspeelzaalwerk in Valkenswaard, besloten dat de
terugkeer van het 3e dagdeel voorlopig niet aan de orde is. Als
reden wordt toch aangegeven van een groepsgrootte van minder dan zes peuters niet rendabel is, en dat Peuterdorp naast op
de peuters ook enorm op de kleintjes moet letten. We hebben
er met de ouders alles aan gedaan om het 3e dagdeel terug te
krijgen, maar tegen een steeds kleinere subsidiering was in dit
geval niet op te boksen.
Vertrektijden Buurtbus aangepast op schooltijden Were Di
In de ideeënbus kwam het verzoek binnen om te kijken in
hoeverre een betere aansluiting van de buurtbus op de schooltijden van Were Di mogelijk was: Kinderen die de bus willen
nemen naar Were Di komen nu structureel 10 minuten te
laat! Hierover is inmiddels overleg geweest met gemeente en
Hermes en in de nieuwe dienstregeling zal de buurtbus eerder
vertrekken om ervoor te zorgen
dat kinderen die de bus willen
gebruiken op tijd op school
kunnen zijn.
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