Voor in de agenda

zondag 1 april: paaseieren zoeken
vrijdag 27 april: koningsdagactiviteit
zaterdag 5 mei: 75-jarig jubileum KV Omhoog
zondag 13 mei: 1e heilige communie
26 & 27 mei: 60-jarig jubileumweekend KBO Borkel & Schaft
9 t/m 12 juni: Borkel & Schaft kermis

Handig om te weten
Iemand ziek in uw omgeving? Meld het bij
dorpshuis “D’n Teut” of via 040-2068342? Onze ziekendienst gaat dan namens ons allen de zieke bezoeken en
beterschap wensen.
Kortdurend een rolstoel nodig? Tegen een borgsom van € 10,- kunt u er één lenen in het Dorpshuis. Het
dorpshuis is geopend van ma t/m vrij.
Houd u van lezen? In het Dorpshuis staat een grote
kast met boeken klaar om door u gelezen te worden. Tevens
kunt u ook boeken terugbrengen die u niet meer nodig
heeft
Onze wijkagent Robert Moers heeft elke dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur een inloopspreekuur in het
Dorpshuis.
Het spreekuur van Gonny Schrijvers op donderdagmiddag vervalt. U kunt Gonny nog wel bereiken voor een
afspraak via 06-52444632
Als u met de gemeente een zogenaamd “keuekentafelgesprek” hebt, kunt u hierbij ondersteund worden door
een gecertificeerde cliëntenondersteuner. U kunt daarvoor
contact opnemen met Walter Mertens (040-2025132) of
Magriet Akkermans (040-2017472)
Valkenswaard heeft een digitale sociale kaart: de
“Welzijnswijzer”. Deze kunt u vinden via www.valkenswaard.
nl/welzijnswijzer
Inleveren kopij Dorpsdrieluik voor 10 juni 2018 via
dorpsdrieluik@gmail.com. Ook voor vragen of opmerkingen
over het Dorpsdrieluik kunt u hier terecht.
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ons dorpsdrieluik
Beste medebewoners van Borkel & Schaft,			

Jaargang 3 - nummer 1 - maart 2018

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!

Van wie bende gij der inne?

Een nieuwe rubriek in het Dorpsdrieluik: “van wie bende gij
der inne?”. Door middel van een estafette interview, leren we
inwoners van Borkel beter kennen. De jongste telg van het
Dorpsinitiatief trapt af: Mariëlle Schellekens (27 jaar) en
woonachtig aan de Dorpsstraat.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Na het afronden van mijn opleiding ergotherapie in 2012
wist ik: dit is niet wat ik wil. Een half jaar later ben ik gestart
met de opleiding tot verpleegkundige, waarna ik ben gaan
werken in het MSVT team van ZuidZorg. Daar werd mijn
interesse voor wondzorg en complexe zorg thuis gewekt. Na
verschillende re-organisaties werk ik inmiddels bij
Expertisecentrum Wondzorg BBeterzorg. Samen met mijn
collega’s behandelen we complexe wonden op onze poli
of bij de patiënten thuis. Daarnaast volg ik de opleiding tot
wondverpleegkundige aan het Erasmus MC in Rotterdam.
Verder ben ik sinds dit jaar actief bij het Dorpsinitiatef en
maak ik muziek bij Fanfare Emos en de B&S Bloazers. Om
nog een beetje gezond bezig te zijn, bootcamp ik bij Bruce
en fiets ik graag een rondje.
En als er dan nog tijd over is, ga ik graag naar feestjes. Kortom: me vervelen doe ik eigenlijk nooit!
Wat vind je het fijnste aan wonen in Borkel?
Dat het zo dicht bij de Schaft is, haha! ;-) Nee dat zou flauw
zijn. Het fijne aan het wonen in Borkel vind ik de gemoedelijkheid van de mensen en sfeer die er is op activiteiten en

evenementen. Die echte ons-kent-ons-mentaliteit heerst hier
nog écht.
Wat is het schônste plekje in Borkel & Schaft?
De Scha.. Uhm.. de Malpie. Ik woon tegen de Malpie en het
is een kei mooie plek om te wandelen en te fietsen. Het is
er lekker rustig en de natuur is hartstikke mooi. Al zou ik er
nooit alleen doorheen lopen of fietsen. Dan verdwaal ik..
Wat is je favoriete Borkelse evenement?
We hebben vele leuke evenementen in ons dorp, elk met
hun eigen sfeer en karakter. Maar als ik toch iets moet
kiezen: de kermis!
Aan wie geef je het stoje door?
Aan mijn nieuwe schuin-over-buurvrouw: Miriam Bots.
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Digi-sterker

In 2017 zijn bibliotheek Valkenswaard verschillende trainingen gegeven over het gebruik van de DigiD. Na overleg
tussen bibliotheek De Kempen en KBO Borkel & Schaft is de
bibliotheek bereid gevonden om deze training ook in Borkel
& Schaft te geven, mits er voldoende deelname was.
Toen er één schaap over de Digi-dam was, volgden er snel
meer. Op vrijdag 19 januari is de eerste training in het
gebruik van de DigiD van start gegaan. Overleg tussen KBO
en gemeente heeft ertoe geleid dat de gemeente bereid was
de kosten voor deze training voor haar rekening te nemen,
waarvoor wij de gemeente dankbaar zijn. Op vrijdag 9
februari is de eerste training met goed gevolg afgesloten en
zijn door wethouder Tindemans de certificaten aan de cursisten uitgereikt. De training was bij de deelnemers zo goed
bevallen, dat via mond-tot-mondreclame al snel een tweede
groep de training wilde volgen. Deze is inmiddels van start
gegaan.

een gezellig praatje bent u van harte welkom. Tevens is de
huiskamer ook erg geschikt om mantelzorgers enigszinds
te ontlasten. Tijdens een gezellige middag in de huiskamer,
heeft de mantelzorger een momentje voor zichzelf om
bijvoorbeeld boodschappen te doen. Als u als mantelzorger
hier ook gebruik van wil maken, kunt u vooraf contact opnemen met de vrijwilligers van de huiskamer.

Jubileum toneelvoorstelling i.v.m. het 60-jarig
jubileum.

Zoals u waarschijnlijk in het jubileumboekje van de KBO
hebt gelezen wordt er speciaal voor het KBO-jubileum het
komische toneelstuk ”Onze Tinus” opgevoerd door toneelgezelschap Westerhoven. De uitvoering vindt plaats op
woensdag 11 april om 19.30 uur in de Buitengaander in
Westerhoven. Ook u als inwoner van Borkel & Schaft bent
hierbij van harte welkom. Indien u bij dit komische toneelstuk aanwezig wilt zijn dan kunt u toegangskaarten à € 3,00
per stuk kopen bij Frans van der Mierden, tel. 2068630 of
per e-mail frans.vd.mierden@gmail.com. Let wel, het aantal
plaatsen is beperkt dus wees er snel bij!

Nieuws van het Dorpsinitiatief

In December hebben we voorafgaand aan het door Fanfare
EMOS georganiseerde Kerstconcert voor de kinderen, een
Lichtjesroute uitgezet. Beide activiteiten waren mede door
de samenwerking een groot succes. De Teutenzaal was zelfs
te klein!

Steunpunt mantelzorg

Tot 1 februari was het steunpunt matelzorg ondergebracht
bij Cordaad. De gemeente Valkenswaard heeft besloten om
dit per 1 februari 2018 onder te brengen bij Mantelzorg
Verlicht. Dit steunpunt speelt een centrale rol bij de ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente Valkenswaard.
Mantelzorg Verlicht is een onderdeel van GGD Brabant
Zuidoost en heeft veel ervaring met het informeren en ondersteunen van mantelzorgers. Dit steunpunt is gevestigd in
Eindhoven, maar een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Mantelzorg Verlicht is te bereiken van ma t/m vrij
van 9.00-17.00 uur via 088-0031168.

De huiskamer in een nieuw jasje

Misschien hebt u het al gemerkt, maar sinds kort is de verbouwing van de huiskamer afgerond. Het ziet er erg gezellig
en uitnodigend uit! De moeite waard om zelf eens een kijkje
te komen nemen. Het doel van de huiskamer is om mensen
bij elkaar te brengen en onder begeleiding van vrijwilligers
gezellig met elkaar activiteiten te ondernemen. Ook voor
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Tussen Kerst en Nieuw zijn door vele vrijwilligers de handen
uit de mouwen gestoken om het Dorpshuis een nieuw en
weer fris gezicht te geven. Wij hebben al veel positieve feedback hierover gehoord. Als regelmatige gebruikers van het
Dorpshuis willen wij het bestuur en vrijwilligers feliciteren
met het prachtige resultaat.
In januari vond alweer de 3e editie van de nieuwjaarsreceptie voor het dorp plaats. Mede door de goede samenwerking met een aantal buurtverenigingen was het een
prima opkomst en een gezellig samenzijn. Wij hopen dat
nog meer buurtverenigingen zich bij dit gezamenlijk initiatief aansluiten. Tijdens deze receptie hebben we afscheid
genomen van Johan van Houts en hebben we Mariëlle
Schellekens ingehuldigd als opvolger (weer iemand van de
Schaftse kant van de Dommel…).
Binnenkort komt de Gemeente langs om te praten over de
veiligheid van de Dorpsstraat. Ook zal een aanvang worden
gemaakt met het frequenter controleren op snelheid. Dus

wees gewaarschuwd! Voor vragen en/of opmerkingen hieromtrent, kun je je richten tot Peter Franken
(gemeente@valkenswaard.nl, t.a.v. Peter Franken).
Sinds december zijn we begonnen met het uitreiken van
welkomstpakketten aan nieuwe bewoners. Naast een set aan
flyers over alle mooie verenigingen en instanties die ons
mooie dorp te bieden heeft, zitten er ook een aantal Borkelse
goodies bij van lokale sponsors. Het DorpsInitiatief zorgt
ervoor dat een mooie Borkelse vlag niet ontbreekt. Deze is
overigens ook te koop bij het DorpsInitiatief voor € 12,50.

toekomst. Dit zal gaan dienen als input voor een enquête die
we later in het jaar willen gaan houden om jullie gericht te
bevragen over wat er belangrijk is voor de toekomst.
Je vrijwillig aanmelden om hieraan mee te werken kan
uiteraard ook nog steeds.
Ten slotte willen we iedereen oproepen om mee te denken
wat voor ons dorp verbeterd kan worden. Bij onze start ruim
2 jaar geleden ontvingen we een boel ideeën die we ondertussen opgepakt en (deels) gerealiseerd hebben. Blijf jullie
ideeën met ons delen via de brievenbus in het Dorpshuis of
via onze website! Ons dorp behouden is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Het project Glasvezel buitengebied blijft in beweging. Momenteel is het Reuselse Brofiber bezig een concreet voorstel
uit te werken. Brofiber is een jong bedrijf dat nu begonnen is Kijk ook eens op onze website www.dorpsinitiatiefbes.nl of
om glasvezel aan te leggen in het buitengebied ten zuiden
onze facebookpagina.
van Eersel. Maar ook Mabib heeft de Gemeente benaderd
om te kijken of na de aanleg in Cranendonck doorgestoten
kan worden naar het buitengebied van Valkenswaard.
Het DorpsInitiatief heeft tijdens het in februari gehouden
lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraads-verkiezingen een
column voorgelezen over Borkel en Schaft. Volgens velen was
dit het beste deel van het evenement. Dus daar hebben we
ze in Striepersgat toch nog voor kunnen doen hoe het moet!
Zie ook https://youtu.be/Xfth9cFufB8 voor dit prachtige
stukje promotie.
Ook qua nieuwbouw Biestven gaan we de goede kant op.
De gemeente is tot een verlaagde grondprijs gekomen en
neemt een deel van de parkeerinrichting voor haar rekening.
Op basis hiervan ziet aannemersbedrijf van Gisbergen kans
om een haalbaar plan uit te werken. Door een uitgekiende
mediacampagne (Betaalbaar wonen met je achtertuin in de
Natuur!) was er op 28 februari in het Dorpshuis een opkomst
van ca 80 mensen op de informatiebijeenkomst. Als DorpsInitiatief hebben we er bij de gemeente ook op aangedrongen om de buurtbewoners van het Biestven goed te blijven
informeren.

Oproep: Borkel Kiekske

Regelmatig zien we op facebook mooie foto’s van ons dorp
verschijnen. Om de mooiste stukjes Borkel extra te belichten,
gaan wij deze mooie kiekjes publiceren. De mooiste foto(‘s)
zullen in het volgende Dorpsdrieluik verschijnen. Het thema
voor de volgende keer is “Voorjaar in Borkel”. Uw inzending
kunt u sturen naar dorpsdrieluik@gmail.com.
In deze uitgave enkele carnavalskiekjes van Fred de Krom.

Last but not least willen we nog even aandacht vragen voor
de toekomst.
In het vorige Dorpsdrieluik hebben we een oproep gedaan
om je te melden als je mee wil praten over de toekomst van
ons Dorp. We hebben de mailbox gecheckt of ie niet kapot
was, nog eens in de ideeënbus gekeken of die misschien
ondertussen vol zat, maar dat was beiden niet het geval.
Daarom gaan we samen met de KBO mensen benaderen om
hen te vragen mee te praten over wat belangrijk is voor de
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