deze manier helpen om de “stille periode” gezellig door te
komen. U bent van harte welkom! Natuurlijk wensen wij alle
anderen een heel fijne vakantie toe en hopen dat u weer
gezond en goed uitgerust terugkomt na deze welverdiende
vakantie.

Verbouwing Dorpshuis d’n Teut

Na een voorbereiding van ruim een jaar was het net voor de
Kerst zover. Het hele Dorpshuis werd leeggemaakt en we
konden beginnen aan een grote schilderbeurt, vervangen
van de vloer, het opnieuw bekleden van het koepeltje en
nog veel meer klusjes. Vrijdagmorgen werd met een club
enthousiaste vrijwilligers begonnen met het afwassen van
de muren en het afplakken van het plafond. Eduard Maas
bezorgde ons een rolsteiger, wat het werken op hoogte aanzienlijk vergemakkelijkte. Er werd gepoetst, schoongemaakt
en de eerste wand werd gekleurd en daardoor zagen we direct resultaat van onze werkzaamheden. Al doende kwamen
we erachter dat we meer klusjes aan moesten pakken dan
we in eerste instantie in onze planning opgenomen hadden.
Het schilderen van de radiatoren was een klus die we niet
zelf konden doen en daarom hebben we daarvoor professionele hulp gekregen van Ronnie, die ons tegelijk van goede
adviezen kon voorzien! Woensdag na Kerst werd de vloer in
no time verwijderd en konden we verder. Het schilderen van
de koepel was een behoorlijke uitdaging, vooral omdat dit
boven op de rolsteiger staande moest gebeuren. Gelukkig
heeft Gerard geen hoogtevrees en nam hij dat klusje op
zich. De koepel moest voor zaterdag klaar zijn omdat toen de
nieuw beklede panelen weer teruggehangen werden door
Theo van de Gevel. En ondertussen schilderden we maar
weer door, want het waren toch heel wat vierkante meters.
Maar met de hulp van diverse vrijwilligers van het Dorpshuis
en ook uit het dorp hebben we het gered! Net na Nieuwjaar
kwam Theo Daris de vloer egaliseren en de nieuwe vloer
leggen. Wat een mooi gezicht was dat om het Dorpshuis
steeds verder te zien veranderen in een warm thuis, waar
mensen zich welkom zouden voelen. Het plaatsen van glas
in de toegangsdeur tot de huiskamer heeft het Dorpshuis
“toegankelijker” gemaakt, er is nu een verbinding tussen hal
en huiskamer. Op zaterdag na Nieuwjaar waren we zover dat
er gepoetst kon worden zodat de meubels teruggeplaatst
konden worden waaronder ook de nieuwe tafels. Zaterdag 6
januari konden we moe maar met een trots gevoel terugkijken op de afgelopen twee weken waarin het Dorpshuis een
metamorfose had onder gaan . In de weken die erop volgde
kwamen de banken, de nieuwe stoelen, gordijnen, lampen
en de aankleding van de tussenwand. We zijn nog niet
helemaal klaar maar zijn super blij dat we dit met alle vrijwilligers hebben kunnen bereiken en dat we binnen het door
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de werkgroep Zorg bijeengebrachte sponsorgelden hebben
kunnen realiseren. Zonder deze inspanning van hen hadden
we dit nooit kunnen realiseren. Er staat
nu weer een vernieuwd Dorpshuis met
een gezellige huiskamer waar we met
zijn alleen weer vele jaren van kunnen
genieten.

Handig om te weten
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Iemand ziek in uw omgeving? Meld
het bij dorpshuis “D’n Teut” of via 0402068342? 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.
Gezellig een middagje eruit? In het dorpshuis is elke donderdagmiddag vanaf 13.30 uur gelegenheid om in het zogenaamde huiskamerproject gezellig met elkaar te zijn.
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.
Iedere dinsdag om 12.00 uur is in dorsphuis “D’n Teut” de
mogelijkheid om gebruik te maken van een warme maaltijd.
De kosten hiervoor zijn € 7,50. U dient zich voor 11.00 uur
aan te melden bij het dorpshuis (040-2068342).
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 “keukentafelgesprek” 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)
Als u als mantelzorger vragen hebt, kunt u van ma t/m vrij
van 9.00-17.00 uur terecht bij Mantelzorg Verlicht (0880031168).
Valkenswaard heeft een digitale sociale kaart: de “Welzijnswijzer”. Deze kunt u vinden via www.valkenswaard.nl/welzijnswijzer
Inleveren kopij Dorpsdrieluik voor 31 oktober 2018 via dorpsdrieluik@gmail.com. Ook voor vragen of opmerkingen over
het Dorpsdrieluik kunt u hier terecht.

Voor in de agenda
•
•

Zaterdag 29 september: Jubileum drumband EMOS 60
jaar
Zaterdag 6 oktober: Symposium KBO

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!

Nieuws van het Dorpsinitiatief

Op 31 maart hebben we de leden van de nieuwe Gemeenteraad ontvangen in ons Dorpshuis. Tijdens deze bijeenkomst
hebben we hen geïnformeerd over wat het Dorpsinitiatief
(en voorgangers) hebben gerealiseerd en wat er momenteel aan lopende projecten is. Tevens hebben we duidelijk
gemaakt dat er gezamenlijk moet worden nagedacht en
opgetrokken om de toekomst van ons dorp veilig te stellen.
Hierin is zeker op een aantal gebieden specifiek beleid nodig, waar Borkel en Schaft speciale aandacht én maatregelen
krijgt. We gaan hier in de loop van het jaar op terug komen.
Het project Glasvezel buitengebied blijft in beweging: Momenteel zijn we met Glasvezel Buitenaf (voorheen Mabib)
en de Gemeente in gesprek over de voorwaarden voor een
eventuele aanleg door Glasvezel Buitenaf in het volledige
buitengebied van Valkenswaard. Naar aanleiding van een
stukje in de krant hebben zich tot nu toe circa 25 gezinnen
aangemeld (van de totale 400 adressen). Aanmelden kan
nog steeds via info@dorpsinitiatiefbes.nl. Wij hopen op een
eerste bewonersinformatieavond in het derde kwartaal.
Ook het project Nieuwbouw Biestven II maakt gestaag voortgang: Wij richten ons met aannemersbedrijf van Gisbergen
op een huis aan huis te verspreiden brochure voorafgaand
aan de verkoop die gaat starten in juni. Het zo breed uitzetten van dit aanbod lijkt gezien de lijst van serieus geïnteresseerden misschien wat overdreven, maar we willen hiermee
een goed beeld krijgen hoe groot de belangstelling is, om

hiermee een goede basis te hebben voor verdere plannen
na Biestven II. Verdere groei van ons dorp is namelijk essentieel!
Er zit ook schot in het dossier Mobiele Telefonie. In juni gaat
Vodafone kijken waar op Sportpark de Brug het beste een
extra mast geplaatst kan worden en hoe de verdere projectplanning er uit kan gaan zien. Hoewel voorzichtigheid nog
steeds geboden is, zijn wij optimistisch over de kans van
slagen om de grote ongemakken die de slechte mobiele
ontvangst met zich meebrengt achter ons te kunnen laten.
Nadat eerder dit jaar al vanuit particulier initiatief een plan
werd opgestart om een extra AED in ons dorp te realiseren, is
dit initiatief overgenomen door de Gemeente. De Gemeente
is voornemens om niet 1 maar zelfs 2 extra AED’s in ons dorp
te gaan hangen. Hiermee wordt onze kern ruim bedeeld in
vergelijking met de andere kernen in de Gemeente. Laten
we hopen dat dit goede voorbeeld op meerdere fronten
gevolgd zal worden!
Inmiddels zijn de eerste welkomstasjes uitgereikt aan nieuwe
inwoners van Borkel & Schaft. De
goodiebag bevat onder andere
een boekje met informatie van
verenigingen uit ons dorp, een
Nipperke, een tegoedbon voor
een kop koffie en de Borkelse
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vlag.
Woont u in Borkel, maar heeft u nog geen vlag? Ze zijn te
koop via het Dorpsinitiatief voor € 12,50.
Laten we hopen dat we dit jaar weinig overlast van de muggen zullen hebben. Het rapport van het onderzoek wat vorig
jaar in opdracht van de Gemeente is uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen is gereed. Het Dorpsinitiatief heeft
de Gemeente gevraagd om een informatiebijeenkomst te
organiseren. Naast de conclusies uit het rapport willen we
ook van de 3 gebiedsbeheerders van het Dommeldal (Bosgroep als beheerder namens Gemeente, het Waterschap en
Natuurmonumenten) horen wat zij gaan veranderen in hun
beleid om het risico op herhaling te verkleinen.
Op 23 mei hebben we met 24 dorpsbewoners een discussie avond gehad om in beeld te
krijgen wat volgens de bewoners
de belangrijkste voorwaarden
zijn om te garanderen dat we
de komende 30 jaar ook van
een leefbaar Borkel en Schaft
kunnen genieten. De input
rondom de thema’s Wonen
en Leefomgeving, Gemeenschapszin, Uitstraling Dorp, Buitengebied, Voorzieningen en Werken
zal worden gebruikt voor een breed in het dorp uit te zetten
enquête. Met de conclusies van deze enquête willen we
vervolgens aan de slag met de Gemeente en de bewoners.
Wij willen iedereen vragen om serieus tijd te besteden aan
deze enquête; het is van groot belang dat iedereen aangeeft
wat er belangrijk is voor de toekomst van ons dorp!
Kijk ook eens op www.dorpsinitiatiefbes.nl en onze facebook
pagina.

Muziekles op school

Sinds januari is Fanfare EMOS in samenwerking met de
muziekschool een traject begonnen om muzieklessen op
basisschool Sint Servatius te geven. Eens per maand op
donderdag heeft groep 4/5 en groep 6/7/8 een uur muziekles. De fanfare wil de leerlingen op deze manier kennis laten
maken met muziek. Muziek is belangrijk in de ontwikkeling
van een kind. Met behulp van de muziekschool is het ons
gelukt om muziek weer in de klassen te krijgen. De muzieklessen zijn elke keer anders, waar bij elke les een ander
muziekinstrument centraal staat. Zo kunnen de leerlingen
kennis maken met de diverse instrumenten die er binnen
een fanfare zijn. Daarnaast werken ze toe naar een optreden
dat met het terrasconcert van Fanfare EMOS gaat plaats
vinden op dinsdag 3 juli om 19.30 uur op het plein.
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Van wie bende gij der inne?

Een vaste rubriek in het Dorpsdrieluik. In deze editie niet
één, maar drie mensen aan het woord! We vroegen Geert,
Christel en Ellen – leerkrachten van Basisschool St. Servatius
– het hemd van het lijf.

Hoe zijn jullie in Borkel & Schaft terecht gekomen?
Ellen van den Dungen (28 jaar, geboren in Dommelen,
wonend in Valkenswaard) heeft jaren geleden een periode
met veel plezier gewerkt als vervangster op de St. Servatiusschool. Toen vorig jaar een vacature vrij kwam, aarzelde ze
geen moment. Ze solliciteerde en werd aangenomen voor de
groepen 4-5-6.
Geert (30 jaar) is geboren in Leende en tegenwoordig woonachtig in Eindhoven. Hij is enkele jaren geleden voorgedragen als Jonge Talentvolle Leerkracht. Hierdoor kreeg hij kans
op een baan zonder daarvoor te hoeven solliciteren. En zo
kwam hij terecht in groep 6-7-8 in Borkel & Schaft. Hij zag
het als uitdaging om de combinatieklas zelf vorm te gaan
geven. Dit is hem uiteindelijk goed gelukt. Zo goed zelfs, dat
directeuren van andere scholen graag van hem willen leren
hoe hij dit heeft aangepakt.
Christel (36 jaar uit Overpelt) staat van hen drie het langst
voor de klas. Begonnen in 2005 als invaller en later met een
vaste aanstelling voor verschillende groepen, zoals 3-4, 3-45. Groep 3 heeft altijd centraal gestaan. Tegenwoordig staat
ze voor groep 1-2-3.
Wat maakt de St. Servatiusschool zo’n leuke plek om te
werken?
De sfeer die er hangt! Zowel tussen de leerkrachten onderling, als met de kinderen en hun ouders. Wij kennen alle
kinderen en zij kennen ons. En onderling kennen de kinderen elkaar ook allemaal. De kinderen voelen zich hier vrij.
Het werken met het onderwijssysteem “kansrijke combinatiegroepen” werkt voor ons heel prettig. Zo kunnen we
lesdoelen van de individuele groepen met elkaar combineren. Heeft een kind wat meer moeite? Dan luistert het nog
eens mee met de instructie van zijn jongere klasgenootjes
en pikt zo weer extra informatie op. We streven ernaar dat als
kinderen uitstromen naar het voortgezet onderwijs, dat ze

een richting op gaan die bij hen past.
Waarom gun je elk kind een plek op deze school?
Ellen: “Het mooie van ons onderwijssysteem is dat kinderen
veel van elkaar kunnen leren. We hebben hier te maken met
een klassiek voorbeeld van samen werken en samen leren”.
Christel: “We vinden het belangrijk om de kinderen echt
te leren kennen om hen vervolgens in hun kracht te zetten.
De kinderen doen veel succeservaringen op, wat voor hen
positief werkt. Ze helpen elkaar spontaan en dat is leuk om
te zien”.
Ellen noemt een mooi voorbeeld, waarbij alle kinderen
spontaan begonnen te klappen toen één van hun klasgenoo
tjes een stukje foutloos had voorgelezen.
Geert vult aan: “of als kinderen zeggen: ‘ik kan dit niet, ik
kan dit niet’. Dan vraag ik de kinderen uit de groep boven
hen: ‘konden jullie dit vorig jaar al wel?’. Ik laat ze zien dat
de grotere kinderen het een jaar geleden ook nog niet wisten of konden, maar nu wel”.
Wat willen jullie nog kwijt aan de Borkelse mensen?
Christel: “Nieuwsgierig? Kom gerust eens bij ons kijken bij
ons op school!”
Geert: “We zijn erg dankbaar dat de ouders van de kinderen
zich zo inzetten voor onze school. Ze komen helpen met de
musical, met handvaardigheid of als we vervoer nodig hebben. Maar ook als het schoolplein aangepakt moet worden.
We hebben ze hard nodig en zijn ontzettend blij met hun
inzet”.
Ellen: “Het is mooi om te zien dat hier zo’n groot saamhorigheidsgevoel aanwezig is. We zijn ons bewust van het
belang van de school in dit dorp en vinden het dan ook fijn
om te zien dat we van alle kanten ondersteund worden door
initiatieven en verengingen uit het dorp”.

verschijnen. Om de mooiste stukjes Borkel extra te belichten, gaan wij deze mooie kiekjes publiceren. Uw foto(‘s) in
de volgende Dorpsdrieluik? Het thema voor de volgende
keer is “Zomer in Borkel”. Uw inzending kunt u sturen naar
dorpsdrieluik@gmail.com.

Hiep, hiep, hoera de vakantie komt er weer aan!

Inderdaad de vakantieperiode staat weer voor de deur. Koffers
worden weer gepakt, de caravans worden in gereedheid gebracht
en voor de verre reizen worden de tickets weer geboekt, als dat al
niet gebeurd is. Wij wensen u allen een heel fijne welverdiende
vakantie toe met een goede heen- en terugreis.
Natuurlijk zijn er in de periode juli-augustus ook weer de thuisblijvers, het vertrouwde thuisfront.
Waarschijnlijk zijn er bij de thuisblijvers mensen, ook mensen die
toch wel tegen deze periode opzien. Zo helemaal alleen zonder de
kinderen en de drukte van de kleinkinderen. Natuurlijk is dit wel
lekker rustig. Maar wij kunnen ons voorstellen dat er momenten
zijn dat “de muren op u afkomen”.
De werkgroep zorg heeft bij verschillende verenigingen in ons
mooie dorp nagevraagd of er gedurende deze vakantieperiode
activiteiten zijn waar u eventueel aan zou kunnen deelnemen.
Helaas hebben we moeten ervaren dat vrijwel alle verenigingen
hun activiteiten gedurende deze periode stilleggen. Toch zijn er
activiteiten waar u eventueel aan kunt deelnemen:
•
•

•

Borkels Kiekske
•

•

Het Borkels Kiekske is gemaakt door Maarten Moonen!
Regelmatig zien we op facebook mooie foto’s van ons dorp

Onze molen is iedere zaterdagmiddag en woensdag de
gehele dag geopend.
Op dinsdagmiddag om 13.30 uur kunt u deelnemen aan het kaarten van de KBO in het
dorpshuis. Er wordt voornamelijk gejokerd
en gerikt. Als u van de partij wilt zijn, kunt
u vooraf even contact opnemen met Petra
van Kuijk (040-7800211).
Op de woensdagmorgen wordt er van 9.3012.00 uur jeu de boules gespeeld op de baan bij
de
molen. Ook hierbij bent u van harte welkom. Hiervoor kunt
u contact opnamen met Bert van Meijl (040-2068486).
Ook kunt u gezellig komen kijken en van een kopje koffie
genieten.
Op de woensdagmiddag gaat de KBO fietsen. Wilt u mee?
Dan kunt u vooraf contact opnemen met Bert van Meijl (0402068486) om aan de weet te komen waar men start en op
welk tijdstip.
Op de donderdagmiddag bent u vanaf 13.30 uur van harte
welkom in de huiskamer in het dorpshuis, ook tijdens de
vakantieperiode. Alles kan, maar niets moet! U kunt er

gezellig met de aanwezigen een praatje maken, deelnemen aan een van de vele spelletjes of
aan de slag met handwerken.
• Op dinsdag 3 juli wordt om 13.30
uur in het dorpshuis gekiend. U bent
van harte welkom.
Graag willen wij de thuisblijvers op
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