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Partir
c’est mourir un peu



BESTE DORPSBEWONERS,

WANDELEN 
KAN 

ALTIJD
Door Mientje Kwinten

Muts op, jas aan, paraplu 
mee of ’n korte broek. Ieder 
jaargetijde heeft z’n mooie 
dingen. Nu in de herfst de 

gekleurde bladeren en de vele 
paddenstoelen. In de winter, 
de wind door de kale bomen 

en misschien wel sneeuw. Het 
voorjaar met zijn frisgroene  
kleuren. En dan de zomer, 
alles volop in bloei, met als 

hoogtepunt de mooie paarse 
heide. 

Vele mensen hebben de 
afgelopen tijd gebruik gemaakt 
van het “Ommetje”, dankzij de 
op tijd gemaaide brandnetels.

Het Sint Tunnis pééjke is 
minder bekend, maar hier 

komt verandering in!

In gedachte zit er al weer ‘n 
ander paadje aan te komen.

Hopelijk kunnen we hier in het 
nieuwe jaar van genieten.

De folder van het Sint Tunnis 
pééjke zit als bijlage bij dit 

drieluik. Veel wandelplezier!

Terwijl dit voorwoord geschreven wordt is het 
buiten al echt herfst geworden en lopen we 
langzaam maar zeker tegen het einde van een 
vreemd jaar aan.  Gelukkig hebben we in dit 
Drieluik weer voldoende te bieden om wat (lees)tijd 
binnen door te brengen. Belangrijk thema is zeker 
de ontwikkeling rond de school. Verder zijn er 
artikelen over de voortgang nieuwbouwprojecten, 
lezen we meer over het mooie initiatief MolenMarkt 
en uiteraard hebben ook de diverse verenigingen 
en werkgroepen binnen het Dorpsinitiatief weer 
van zich laten horen.

Verder zal het u zeker opvallen dat we de 
uitstraling van het Drieluik wat vlotter en frisser 
hebben gemaakt door de layout in een nieuw jasje 
te steken. 

Om er buiten lekker op uit te gaan treft u een 
folder aan over het Sint Tunnis Pééjke, met 
dank aan Mientje Kwinten. Ga in deze mooie 
herfstperiode zeker eens een wandeling langs dit 
pad maken!

En dan op de valreep hebben we nog een flyer 
bijgesloten over een erg leuk nieuw idee: Heel 
Borkel bakt. Zoek een lekker recept op, zet uw 
koksmuts op en bak een lekkere verrassing voor 
een dorpsgenoot.

Veel leesplezier, en blijf gezond!
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Met deze uitdrukking geven de Fransen 
aan dat het afscheid (moeten) nemen niet 
altijd licht valt. Dat geldt zeker ook voor 
Jac Spoorenberg, die na zeven jaar de 
voorzittershamer van de Werkgroep Zorg 
te hebben gehanteerd, ongewild afscheid 
moest nemen. Medische problemen noopten 
hem te stoppen. Hij deed dat met pijn in 
het hart. De redactie van het Dorpsdrieluik 
zocht de vertrokken voorzitter op om met 
hem samen terug te kijken en een korte 
voortuitblik te werpen.

Werken aan herstel
Gezeten in een rolstoel vertelt Jac wat hem 
is overkomen. Begin van dit jaar werd zijn 
rechterbeen geamputeerd. Sinds enige tijd is 
hij aan het revalideren en leert nu lopen met de 
voor hem ontworpen prothese. Hij is bepaald 
niet het type dat bij de pakken neerzit en zich 
wentelt in zelfmedelijden. Integendeel: hij is 
streng voor zichzelf en vol vechtlust om aan 
zijn herstel te werken. “Ik weet zeker dat het 
met mij weer helemaal goed komt”. Hij  gaat 
ervan uit dat hij binnenkort weer kan autorijden. 
Ook hoopt hij na zijn herstel zijn plaats in de 
Werkgroep Zorg weer te kunnen innemen.

Oprichting Werkgroep Zorg
Als lid van het KBO bestuur vroegen Jac en 
enkele andere bestuursleden zich in 2013 af, 
wat wij als dorp doen als mensen in onze

directe omgeving zorg nodig hebben. “Door 
de ligging van ons dorp op enige afstand van 
Valkenswaard en Eindhoven zijn we in dit 
opzicht voor een belangrijk deel op onszelf 
aangewezen.” Deze constatering vormde 
voor de KBO, de toenmalig Dorpsraad en 
KVO aanleiding om met elkaar beraad te 
voeren en te bezien wat zij met eendrachtige 
samenwerking zouden kunnen bereiken. “Het 
was zeker niet de bedoeling het wiel opnieuw 
uit te vinden, maar te bezien welke van de 
initiatieven die in andere kleine kernen waren 
ontwikkeld, al of niet met kleine aanpassingen, 
konden worden overgenomen”. Hij noemt als 
voorbeeld koffiebijeenkomsten in de ochtend, 
praatgroepjes, ziekenbezoek en het betrekken 
van professionals zoals Valkenhof, Lunetzorg 
en Zuidzorg Extra bij onze activiteiten.

Tal van projecten
Een van de eerste projecten was het opzetten 
van een ziekendienst; het bezoeken van de 
wat meer langdurige zieken. “Het ging om het 
uitbouwen van reeds bestaande activiteiten 
van KBO, VO en kerk. In 2014 ging het 
project Eigen Voordeur van start. De kern 
van het project bestond er uit aanpassingen 
in de woning te realiseren, zodat het kunnen 
blijven bewonen van het eigen huis tot de 
mogelijkheden bleef behoren. We slaagden er 
in een ergotherapeut te mobiliseren om te laten 
uitzoeken welke aanpassingen in de woning 
nodig waren. Omdat bleek dat lang niet altijd 
een aanpassing tot de mogelijkheden behoorde 
werd het idee opgevat woningen te bouwen

Geschreven door Frans van Vonderen
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die van specifieke (zorg) voorzieningen waren 
voorzien. We kregen zelfs de medewerking 
van een bouwonderneming en de Financiering 
Maatschappij van ZuidZorg. Omdat er bij 
de betrokken doelgroep een te geringe 
belangstelling bestond is dit project stopgezet. 
Meer succes hadden wij met het project Buren 
voor Elkaar, wat in 2015 van start ging. ZuidZorg 
Extra bood professionele ondersteuning. De 
opzet van het project was een afgeleide van 
Accent op ieders talent, dat in een aantal wijken 
van Valkenswaard succesvol bleek te zijn. Ook 
de oprichting van de huiskamer in 2016 bleek 
een gouden greep. Om het Dorpshuis meer 
een intiem karakter te geven, waar mensen 
graag vertoeven, bleek een interieuraanpassing 
gewenst. Dankzij het betere lobbywerk kregen 
wij het vereiste budget van € 25.000 bijeen. 
Sponsoren waren de gemeente, het Dorpshuis, 
het Dorpsinitiatief, KBO en ZuidZorg. Op dit 
moment maken gemiddeld tien mensen elke 
week gebruik van de huiskamer. In 2018 was 
ZuidZorg Extra genoodzaakt zijn activiteiten 
voor ons te stoppen.

Met een subsidie van de gemeente slaagden 
wij er in continuering van professionele 
ondersteuning te verwerven en wel in de 
persoon van Nikki van de Moosdijk, die 
na alweer twee jaar met veel succes als 
dorpsondersteuner opereert.

Hoop voor de toekomst
Gevraagd naar wat Jac voor de komende 
tijd hoopt en verwacht geeft hij aan: “Een 
gemeenschap die open staat voor elkaar en 
bereid is te helpen waar dat nodig is”. Hoewel 
Jac, die jarenlang het gezicht vormde van de 
Werkgroep Zorg, in februari van dit jaar moest 
stoppen, hoopt hij het woord stoppen straks te 
kunnen vervangen door ‘tijdelijke afwezigheid”. 
Zijn ultieme doel is binnen afzienbare tijd te 
kunnen terugkeren in de gelederen van de 
Werkgroep Zorg.

Tot slot hecht Jac Spoorenberg er aan 
iedereen langs deze weg te bedanken voor 
alle steunbetuigingen, kaarten, bloemen en 
fruitmanden tijdens zijn ziekte. Hij is hier allen 
zeer erkentelijk voor.
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Wat een half jaar…. we zijn ondertussen al 
zo’n 6 maanden verder na de avond dat  we 
de onheilsmelding van SKOzoK kregen. De 
huidige onderwijsaanbieder maakte bekend 
dat onderwijs in de huidige vorm na de zomer 
van 2021 niet meer geleverd kan worden. 
Direct ontstond een enorme beweging om 
de school te behouden. En er gloort licht aan 
het einde van de tunnel. Er is goede hoop dat 
de school voor de toekomst behouden kan 
blijven.

Na de eerste golf van verbazing, boosheid en 
frustratie was er vooral direct veel actie om 
aandacht te vragen voor het belang van de 
school. Vanuit het DorpsInitiatief en de MR en 
oudervereniging van school hebben we samen 
met de gemeente Valkenswaard gekeken hoe 
we dit probleem aan konden pakken. Want voor 
iedereen was meteen duidelijk dat het kwijtraken 
van de school een serieuze bedreiging vormt voor 
de leefbaarheid van ons dorp. Zeker als andere 
scholen op grote afstand liggen.

In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan 
naar alle mogelijkheden voor toekomstbestendig 
behoud van de school. Verschillende mensen 
uit Borkel en Schaft zijn hard bezig geweest 
met overleggen, doornemen van stukken en 
besprekingen met de regie- en projectgroep. 
Daarbij werd afgesproken om totale 
geheimhouding te bewaren. Het zou niet in ons 
voordeel zijn, wanneer geruchten een eigen leven 
zouden gaan leiden.
 
Licht aan het einde van de tunnel?
Na het nieuwsbericht van eind oktober kan nu 
eindelijk een tip van de sluier worden opgelicht. 
In het kort: er is hoop! SKOzoK onderzoekt 
momenteel op basis van het bevindingenrapport 

en de gesprekken met de MR of ze wel of niet 
onderwijs kunnen blijven geven in Borkel en 
Schaft. Daarnaast zijn er serieuze overleggen 
met een ander schoolbestuur om te kijken of zij 
de school kunnen overnemen. Er kan nog geen 
zekerheid worden gegeven, maar de voortekenen 
voor het vinden van een oplossing zijn goed! We 
zijn er nog niet, maar we zien het positief in. 

Eind november laat SKOzoK weten of zij toch 
kans ziet om het onderwijs voort te zetten. Zo niet 
dan weten we eind 2020 of de plannen van het 
andere schoolbestuur doorgezet gaan worden. 
Het blijft nog even spannend dus, maar we blijven 
ons inzetten voor de goede zaak! Geen basis 
zonder school…

Goede hoop dat de school 
kan blijven bestaan!

Werkgroep school
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WERKGROEP WONINGBOUW
Uit de dorpsenquête in 2018 kwam het al 
duidelijk naar voren: er is de laatste 20 
jaar veel te weinig gebouwd in ons dorp 
en dat heeft gezorgd dat in die tijd veel 
Borkelse jongeren hun toekomst elders zijn 
gaan opbouwen. Gelukkig zijn er positieve 
ontwikkelingen te melden op het gebied van 
woningbouw. Zo zijn er begin dit jaar 11 mooie 
nieuwe woningen opgeleverd in Biestven 
waar de nieuwe bewoners inmiddels ook zijn 
ingetrokken.

Maar met die 11 woningen zijn we er niet. 
Een constante groei in het woningaanbod is 
essentieel om de leefbaarheid in ons dorp 
ook in de toekomst op peil te kunnen houden. 
Als Werkgroep Woningbouw hebben we dan 
ook regelmatig overleg met de gemeente 
Valkenswaard hoe we dit vorm kunnen geven. Zo 
zijn we bezig met het opstellen van een matrix 
waarin we alle potentiële nieuwbouwlocaties in 
beeld brengen en zo een pad proberen uit te 
stippelen voor de korte, middellange en lange 
termijn. 

Voor de korte termijn zijn er positieve 
ontwikkelingen te melden voor nieuwbouw 
achter de Oude School. Van Gisbergen (ook de 
aannemer van Biestven II) heeft hiervoor een 
mooi plan ontwikkeld dat mogelijkheden biedt 
om flexibel te kunnen bouwen voor verschillende 
doelgroepen. De onderhandelingen met de 
gemeente zijn in een vergevorderd stadium 
en wij volgen dit uiteraard op de voet. De 
verwachting is om uiterlijk begin volgend jaar een 
informatieavond hiervoor te kunnen organiseren. 

Daarnaast zijn er ook concrete plannen voor 
de bouw van een woonvorm, welke uitermate 
geschikt is voor (alleenstaande) jongeren en 
ouderen. Ons doel is om dit initiatief ook tijdens 
dezelfde informatieavond te kunnen presenteren.

Inmiddels hebben we ook een lijst van 
geïnteresseerden in toekomstige nieuwbouw, 
die we periodiek per e-mail op de hoogte 
houden van vorderingen. Wil jij hiervan op de 
hoogte blijven, stuur dan een mail naar info@
dorpsinitiatiefbes.nl

Op zaterdagochtend 17 oktober 2020 vond een 
enorm leerzame workshop kinder-EHBO en 
-reanimatie plaats in de Teutenzaal, verzorgd 
door SweetBabie. Een groep van 13 deelnemers 
leerde alles over mogelijke gevaren in en 
rond huis en hoe te handelen bij huis- tuin- 
en keukenongelukken, zoals brandwonden, 
insectenbeten, vergiftiging en verslikking. Ook 
werd aandacht besteed aan koortsstuipen, 
ernstige allergische reacties, bewusteloosheid en 
adem- en hartstilstand. Daarnaast werd – geheel 
volgens de huidige corona richtlijnen – geoefend 
met reanimeren en het gebruik van een AED bij 
baby’s en kinderen.

Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar wat 
is het fijn dat je kunt handelen als zich een 
noodsituatie voordoet!

Op vrijdagavond 20 en 27 november vinden 
nog twee workshops plaats. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Heb je interesse om deze workshop 
ook te volgen? Laat het ons weten via info@
dorpsinitiatiefbes.nl. Bij voldoende animo kunnen 
we een extra workshop organiseren.

W O R K S H O P
KINDER -EHBO EN -REANIMATIE



Wist je dat...
 ● Fanfare EMOS op zaterdag 10 

oktober de Koninklijke Erepenning 
in ontvangst mocht nemen 
uit handen van burgemeester 
Ederveen?

 ● Fanfare EMOS op die dag ook haar 
100e verjaardag vierde?

 ● Dit in enorm afgeslankte vorm 
plaatsvond in d’n Teut, maar dat zij 
in 2021 groots zullen uitpakken op 
hun 101e verjaardag op 9 en 10 
oktober 2021?

 ● Bij alle EMOS-huishoudens de 
speciale jubileumvlag de gevels 
sierde? En dat ook aan alle hoge 
vlaggenmasten in het dorp de 
jubileumvlag werd gehesen, zoals 
bij de molen en bij de basisschool?

 

 ● Er een aantal jubilarissen gehuldigd 
werd en dat wij Piet Smets (65 
jaar lid), Diny Schenkels (40 jaar 
lid), Tiny Bannenberg (40 jaar 
lid), Bernard Baken (25 jaar lid), 
Henriëtte Huibers (12,5 jaar lid), Wil 
Gerritsen (12,5 jaar lid), Nol Kuijken 
(12,5 jaar lid) en Charlotte Smiggels 
(12,5 jaar lid) feliciteren met hun 
jubileum?

 ● Zo’n 100 leden en andere 
dorpsgenoten deze huldiging via 
live-stream volgden?

 ● Dit niet de verjaardag was waar we 
als vereniging op hoopte, maar dat 
het wel een bijzondere dag was met 
een feestelijk tintje?

 ● We onze ivoren verjaardag 
natuurlijk niet zomaar voorbij gaan 
en dat we in 2021 de skaoi-j dubbel 
en dwars zullen inhaole?

FANFARE EMOS
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Van Wijkraad en Dorpsraad naar Dorpsinitiatief. 
In 1970 werd in Borkel en Schaft de stap gezet 
om tot een Wijkraad te komen. Borkel en 
Schaft kreeg zo een stem binnen de Gemeente 
Valkenswaard. Een aantal jaren geleden 
ontstond het idee om de geschiedenis en de 
werkzaamheden van de Wijkraad in Borkel en 
Schaft te beschrijven en vast te leggen. Dit om te 
voorkomen dat deze geschiedenis verloren gaat.

Totstandkoming
De auteur, Bert van Meijl, heeft alle gegevens 
met betrekking tot de Wijkraad bewaard en 
systematisch opgeslagen. Hij maakte daaruit 
een strenge selectie om tot een overzichtelijk 
verhaal te komen. Allemaal met de bedoeling 
om dit deel van de historie van Borkel en Schaft 
niet verloren te laten gaan. Het resultaat is een 
prachtig boek: “Betrokken Burgers Borkel en 
Schaft”. 

Het boek
Het boek telt ruim 150 pagina’s, full colour en 
heeft een hardcover. Kosten zijn € 20,-, exclusief 
verzenden.

Bestellen en betalen
U bestelt het boek bij de auteur;

Bert van Meijl, 
Schafterdijk 4, 5556 VK  Valkenswaard, 
Telefoonnummer: 040-2068486 
E-mail: e.van.meijl@hetnet.nl      

Betaling kan contant of op rekeningnummer 
NL46RABO 0108 2030 18 onder vermelding van 
‘boek dorpsraad’.

Betrokken Burgers 
Borkel en Schaft

De prikpost in Dorpshuis d’n Teut, die wekelijks 
op maandagochtend geopend was, verdwijnt 
definitief. De prikpost is al een tijdje dicht in 
verband met corona. Recent overleg heeft 
uitgewezen dat de prikpost definitief niet 
meer terugkomt. In de hele regio verdwijnen 
tientallen prikposten, waaronder die in ons dorp. 
Diagnostiek voor U, die de prikpost faciliteerde, 
is bezig om een aantal grotere prikposten te 
openen, ten koste van de kleinere posten. 
Momenteel is de prikpost in de Winnenpoort in 
Dommelen de meest dichtstbijzijnde voor ons. 
Diagnostiek voor U heeft verzekerd dat op korte 
termijn een prikpost in Valkenswaard geopend 
zal worden. Ze zijn momenteel druk bezig met 
het vinden van een geschikte locatie.

Moet u bloed laten prikken en bent u niet in 
staat om naar een prikpost te gaan? Neem dan 
contact op met Diagnostiek voor U of uw huisarts 
om u thuis te laten prikken.

Kijk voor meer informatie op www.
diagnostiekvooru.nl/afspraak-maken-
bloedafname.

P R I K P O S T
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NatuurHELP DE 

EN  WIN  EEN  VOGELVERWENPAKKET!

Veel is dit jaar anders dan anders, en 
anders dan we ons voorgesteld hadden. 
Gelukkig gebeuren er dichtbij ook mooie 
dingen: de paddenstoelen schieten uit de 
grond, de bladeren verkleuren, en het bos 
ruikt naar herfst. Het bodemleven draait op 
volle toeren om de plantenrestanten van de 
zomer op te ruimen en weer om te toveren in 
voedingsstoffen. 

Ook in de herfst kun je de natuur dichtbij huis 
een handje helpen, soms juist door heel weinig te 
doen (en vooral niet te veel op te ruimen):

 ● Laat de stengels van uitgebloeide bloemen 
staan tot in de lente, zodat insecten eitjes, 
rupsen en poppen kunnen overwinteren

 ● Laat waar het kan de bladeren liggen, of hark 
ze onder een struik, daar vormen ze een warm 
laagje voor de winter en een jachtgebied voor 
vogels

 ● Laat als je een tuin hebt een hoekje 
verwilderen. Een hoopje takken kan 
een paradijs voor insecten zijn, of een 
overwinteringsplaats voor egels.

 ● Laat dode bomen als ze niet gevaarlijk zijn 
staan en omgevallen stammen liggen, dat 
helpt schimmels en ander bodemleven 

 ● Als je nog plek in je tuin hebt, plant dan 
tussen november en maart een inheemse 
boom, klimplant, struik of haag, voor bloemen 
in het voorjaar en vruchten in het najaar.  
Daar zijn vogels en insecten dol op (voor 
tips over plantensoorten, zie https://www.
vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/
populaire-bessenstruiken-bij-vogels). 

 ● Plant bloembollen voor vroege bloeiers in de 
komende lente

 ● Vogels zijn op zoek naar voerplaatsen voor de 
winter, dus voer ze gerust nu al, dan weten ze 
straks waar ze moeten zijn.

Ben je aan de slag gegaan met deze of 
andere ideeën? Stuur vóór 15 december 
een foto die laat zien hoe jij de natuur deze 
herfst helpt naar info@dorpsinitiatiefbes.nl
De beste inzending verdient een 
vogelverwenpakket.
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Als werkgroep buitengebied hebben 
we diverse werksessies bijgewoond die 
gehouden worden als onderdeel van het Plan 
Dommelland. Deze werksessies hebben als 
doel om de inbreng van burgers op te halen. 
Wij hebben als werkgroep besloten om een 
visiedocument te schrijven ten aanzien van de 
diverse onderwerpen die in dit masterplan zijn 
benoemd. Daarmee komt de inbreng van de 
inwoners van Borkel en Schaft duidelijk vast te 
liggen. 

Dit visiedocument beperkt zich niet tot het 
buitengebied, maar we willen ten aanzien van 
alle benoemde onderdelen kort maar krachtig 
benoemen wat we belangrijk vinden, wat we 
willen maar ook wat we niet willen. Iedereen 
die een bijdrage in de discussie wil leveren is 
van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij 
Guido Smolders (guidosmolders@msn.com). 
Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat 
zoveel mogelijk inwoners deel nemen aan de 
werksessies die worden georganiseerd door de 
Gemeente.

Het doel is uiteindelijk om een breed gedragen 
visiedocument aan de gemeenteraad en college 
van B&W aan te bieden. Daar komen dan de 
volgende onderwerpen aan bod:

 - Natuurpoort de Malpie
 - Groene entree (Natuurpoort Achterste Brug)
 - Borkel & Schaft
 - Leisurezone 
 - Boulevard & Paardenzone

Daarnaast willen ook een aantal algemene 
zaken benoemen, met name de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie

Dus als jij je mening wil laten horen ten 
aanzien van één of meerdere van 
bovengenoemde onderwerpen, neem 
dan contact met ons op.

BUITENGEBIED
WERKGROEP

Ze staan er al vele jaren: de drie grote groene 
informatieborden bij de molen. Zijn ze je al eens 
opgevallen?

Functioneel zijn ze in ieder geval: één bord 
heeft informatie over de geschiedenis van 
Borkel en Schaft, één bord bevat wat info 
over fiets- en wandelroutes en dan is er nog 
een bord waar plaatselijke informatie hangt. 
Ondertussen zijn we misschien wel 20 jaar 
verder, en is er D’n Teut waar plaatselijke info 
is, maar hebben we ook facebook en internet 
met de laatste nieuwtjes. Ook staan er op 
verschillende plekken in Borkel en Schaft 
mooie borden met wandel- en fietsroutes. 
Ja, de historische info is nog even actueel en 
heeft mooie pentekeningen. En er zijn nog 
steeds heel wat toeristen die even van hun fiets 
stappen en langs de borden lopen. Wij vonden 
echter dat ze aan nieuwere uitstraling toe zijn. 
Deze verweerde borden waar het glas bijna 
ondoorzichtig is geworden hebben niet echt een 
gastvrije en hippe uitstraling meer.
En dus is er een ‘werkgroep Info-borden’ 
ontstaan, met daarin verschillende mensen 
van het Dorpsinitiatief, de Molenstichting en 
Mientje Kwinten omdat zij de huidige borden 
beheert. Momenteel kijken we welke historische 
informatie op de borden moet komen en 
zijn we met een bedrijf uit Valkenswaard de 
mogelijkheden en kosten aan het bekijken. Het
  idee is nu om een kleiner bord bij de molen 
        te behouden met informatie over de molen 
       en dat de algemene informatie op het 
     Mgr.Kuijpersplein komt te staan.

          En mocht iemand interesse hebben in 
        de drie groene borden die nu bij de molen 
       staan: tot 30 november kun je je 
          aanmelden bij het Dorpsinitiatief om ze 
     op te halen! 

INFORMATIEBORDEN



In de maand oktober worden altijd de leden van onze vereniging gehuldigd tijdens de ‘Ladies day’. 
Helaas heeft deze niet plaats kunnen vinden vanwege de beperkingen i.v.m. het coronavirus. Wij 

willen toch graag onze jubilarissen in het zonnetje zetten. 

Dit jaar hadden we er acht te weten:  

Vlnr  boven: Nelly Fasol (60 jr. lid), Frieda Kuypers (60 jr. lid), Gerarda Louwers (40 jr. lid), Ans 
Sleddens (40 jr. lid) 

Onder: Elly Hoeks (25 jr. lid), Mirjam Rijkers (25 jr. lid), Mia van Ansem (40 jr. lid) 
NIet op de foto: Jo Tegenbosch (60 jr. lid)

B&S
V R O U W E N O R G A N I S A T I E

DOOR: CHARLOTTE SMIGGELS
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Op dit moment gaan de activiteiten in het 
Dorpshuis en de Teutenzaal waar mogelijk door. 
Zo wordt er in de gymzaal steeds gezocht naar 
wat er wel kan. Peutergym voor de kinderen van 
1,5 tot 4 jaar uit Borkel en Schaft en omgeving. 
Op vrijdagmorgen maken de kinderen van de 
peuterspeelzaal hier ook met veel plezier gebruik 
van.

Nelleke en haar assistenten Roos en Lise bereiden 
elke week weer een nieuw parcours voor waar de 
peuters van Borkel en Schaft en omstreken zich 
kunnen uitleven. Klimmen en klauteren, glijden 
en gooien, de hele motoriek wordt getraind! Ze 
beginnen met een dansje van lopen als een beer 
en eindigen met een ontspanningsoefening.

Een aantal reacties van de ouders:

‘Weer eens een heel andere manier om met je 
kleintje bezig te zijn en heel verrassend wat je 
peuter al kan’ 

“In de maanden september tot en met november 
ga ik zes keer met onze tweejarige dochter Eef 
naar de peutergym in de teutenzaal. Moe maar 
voldaan gaan we na een uurtje weer naar huis: 
op naar een lang middagdutje.”

PEUTERGYM 
IN DE TEUTENZAAL
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Om toch in de carnavalsstijl te blijven begin ik met:

Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes,

Wat zitten we toch in een rare tijd. Normaal gesproken zijn we nu al bezig met vergaderen e.d. hoe 
we het komende carnavalsseizoen weer tot een mooi jaar kunnen krijgen. We hadden ook al een 
nieuwe prins die de 42ste prins van Mulkgat zou gaan worden, maar helaas heeft die zich door alle 
coronamaatregelen teruggetrokken. Wat heel begrijpelijk is, want je wil toch een jaar met veel feest 
en vreugde, polonaise en zang en zeker niet te vergeten een biertje.

Onze dansmarietjes stonden alweer te popelen om te starten met trainen. Na extra lang wachten 
door de eerste coronaperiode konden ze dan eindelijk gaan beginnen. En ze waren al fanatiek aan 
het oefenen. De dansjes waren bij alle drie de groepen al bijna klaar.

We waren al aan het kijken voor eventuele aangepaste activiteiten, zodat we toch de prinsenwissel 
door konden laten gaan. Maar met pijn in ons hart konden wij helaas ook niet anders dan alle 
activiteiten voor dit jaar af te gelasten en hopen dat we vanaf januari of nog later toch nog iets van 
aangepaste activiteiten kunnen doen. We balen niet alleen voor onze vereniging maar ook voor 
andere verenigingen zoals de EMOS. Met dit jaar het 100 jarig bestaan van de Emos, zou het 
een heel feestfestijn zijn. Ze hadden al verschillende activiteiten op het programma staan, ook die 
hebben ze allemaal moeten schrappen.

We hopen dat we 2021 beter kunnen beginnen en dat we weer wat kunnen gaan doen. Als er nog 
mensen zijn die nog vragen of eventuele ideeën hebben horen wij het natuurlijk graag. Voor de rest 
blijft er voor mij alleen nog over: Blijf op elkaar letten en blijf gezond!

Met vriendelijke Carnavalsgroeten,

M U L K S L O B B E R S

Martien Sprengers
Voorzitter C.V de Mulkslobbers
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BLOEMEN
        CORSO

Wist je dat...
--------------------------------------------
De rollen in ons bestuur 
herverdeeld zijn?
--------------------------------------------
Jeroen van Keulen zijn 
voorzitterstaken neergelegd heeft? 
Jeroen bedankt voor al je jaren hulp 
en inzet!
--------------------------------------------
We Corso 2021 gaan beginnen 
met een nieuwe penningmeester, 
secretaris en voorzitter?
--------------------------------------------
Die rollen ingevuld worden door:

 - Penningmeester: Larissa 
    Vroomans (rechts voor)

 - Secretaris: Nol Kuijken 
    (rechts achter)

 - Voorzitter: Rens Pijnenburg 
    (midden achter)
--------------------------------------------
Jeroen Grit en Petra van Houts 
gelukkig ons nieuwe dagelijks 
bestuur blijven ondersteunen als 
bestuurslid?

In tijden van een crisis wordt het nut van een netwerk 
dichtbij belangrijk. We zien dat buurtbewoners voor 
elkaar klaar staan en graag een handje willen helpen. 
Zo zijn er een aantal vragen binnen gekomen rondom 
mantelzorg. Waar kan ik terecht? Hoe kan ik dit het 
beste invullen? Of gewoon een luisterend oor bieden. 
Ook vervoer naar het ziekenhuis is een vraag die 
langskomt in de coronatijd.

Met Pasen is er een leuk initiatief ontstaan. Voor de 
huiskamer-paas-activiteit, waren er allerlei spulletjes 
aangeschaft. Twee enthousiaste inwoners hebben van 
deze materialen paasstukjes gemaakt. Deze stukjes 
zijn rondgebracht bij dorpsgenoten die wat extra 
aandacht kunnen gebruiken. Wegens het coronavirus 
heeft de huiskamer tijdelijk zijn deuren moeten sluiten. 

             Het is mooi om te zien dat het aanbod van 
  hulp groter was dan de vraag. De  
   bereidheid om elkaar te helpen blijkt erg 
    groot te zijn!

Wist je dat..
De leden van de KPJ iedere vier weken oud papier bij u 
ophalen?

  ------------------------------------------------------------------------
De KPJ het ontzettend fijn zou vinden als iedereen zijn 
oud papier droog weg zet, om te voorkomen dat de 
inhoud van natte kartonnen dozen op straat belandt?

  ------------------------------------------------------------------------
De KPJ een groot feest in de planning heeft, maar nog 
niet precies weet wanneer dit gehouden mag worden?

KPJ

Martien Sprengers

DORPSONDERSTEUNING
IN CORONATIJD
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SNELHEIDSMETER
Misschien heeft u hem al zien hangen in het 
dorp. Waarschijnlijk heeft u dan ook al een 
complimentje gekregen omdat u zich netjes 
aan de snelheid hield. Sinds begin september 
heeft de Werkgroep Verkeer namelijk een 
snelheidsmeter in gebruik. Deze meter werd 
aangeschaft door het Dorpsinitiatief.

In september heeft de snelheidsmeter voor 
het eerst in de Dorpsstraat gehangen, ter 
hoogte van huisnummer 13. Aanwonenden 
hadden hun zorgen geuit bij het Dorpsinitiatief 
over de snelheid die daar gereden werd. Door 
het plaatsen van de snelheidsmeter werden 
de passanten geattendeerd op de gewenste 
snelheid.

In de grafiek ziet u de gereden snelheden tussen 
4 september en 4 oktober 2020. De meesten 
reden tussen de 41 en 50 of tussen 51 en 60 
km/u (resp. 26 en 38%). Er was één extreme 
uitschieter, die maar liefst 119 km per uur reed.

Vanaf oktober hangt de meter op de Dorpsstraat, 
ter hoogte van de molen. De resultaten van 
deze metingen worden binnenkort gedeeld via 
Facebook.

Waar de snelheidsmeter wordt gehangen, 
bepalen de dorpsbewoners zelf. Denkt u dat 
de snelheidsmeter uw straat een stukje veiliger 
kan maken? Stuur dan een mailtje naar het 
Dorpsinitiatief, dan zorgt de werkgroep verkeer 
dat de snelheidsmeter wordt geplaatst.

Is het thema ‘verkeer’ iets wat u interesseert? 
De werkgroep verkeer zoekt nog versterking. Zij 
houden zich bezig met vraagstukken omtrent 
parkeerbeleid, bereikbaarheid van het dorp en 
verkeersveiligheid. 
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Vorig jaar heeft Burgemeester A. 
Ederveen, als ambassadeur van 
Projectgroep Agenda 22, een groene 
toegankelijkheidssticker uitgereikt 
aan Dorpshuis d’n Teut! Wat doet 
deze werkgroep precies en wat zijn 
de doelstellingen daar vertellen we u 
graag meer over. 

“Iedereen moet kunnen meedoen aan 
de samenleving, zelfstandig en op de 
manier waarop hij/zij dat wil” Dat is de 
kern van het VN verdrag voor mensen 
met een beperking. Een mooie volzin, 
maar waar gaat dit over en wat kan ik 
ermee?

Uitgangspunt is, dat mensen met een 
beperking moeten kunnen meedoen aan 
het sociale en maatschappelijke leven. 
Logisch zal je denken, maar dat is het 
lang niet altijd. Want mensen die een 
beperking hebben, lopen in de praktijk 
regelmatig tegen zaken aan, die voor 
hen nog eens extra beperkend zijn.
Probeer je eens voor te stellen wat 
het betekent dat je, als gevolg van 
bijvoorbeeld een lichamelijke beperking 
al je leven lang grotendeels aan huis 
bent gebonden en dat je alleen met veel 
moeite en vaak met hulp naar buiten 
kunt met je rolstoel. Door de corona zijn 
restaurantbezoeken onmogelijk, voor 
mensen met een beperking is dat helaas 
al jarenlang hun realiteit.

Het VN verdrag heeft als doel de 
toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking te bevorderen. Dat 
verdrag is opgebouwd uit 22 artikelen, 
de zogenaamde Agenda 22. Het VN 
verdrag is door Nederland overgenomen 
in een regeling, die voor iedereen geldt. 
Als we willen dat mensen met een 
beperking zelfstandig moeten kunnen 
meedoen, dan moet de samenleving, jij, 
ik en iedereen dus, dat mogelijk maken.

De gemeente Valkenswaard heeft in 
2018 in een kadernota “toegankelijk 
Valkenswaard” vastgelegd hoe daarmee 
om te gaan. Vanaf 2016 is op verzoek 

van de gemeente een projectgroep 
gestart de zogenaamde projectgroep 
Agenda 22. 

De gemeente zelf heeft volgens de 
kadernota diverse rollen/verplichtingen 
in, zoals toegankelijkheid openbare 
gebouwen, openbaar gebied. 
Bij vergunningen voor horeca, 
winkelbedrijven en evenementen, 
sportaccommodaties enzovoort dient de 
gemeente te toetsen en voorwaarden 
te stellen om toegankelijkheid te 
bevorderen. Het zal duidelijk zijn, dat 
nog niet alle bestaande gebouwen 
voldoen. Wanneer er sprake is van 
verbouwing of nieuwbouw, dan zullen 
de plannen worden beoordeeld op 
toegankelijkheid.

Horeca, winkeliers bedrijfsleven  moeten 
ook zorgen dat mensen met een 
beperking gebruik kunnen maken van 
hun diensten: het zijn ook hun klanten. 

Wat dat betreft hebben we in Borkel 
en Schaft dus een goed voorbeeld 
met ons Dorpshuis waar hard gewerkt 
wordt toegankelijkheid voor iedereen. 
Komt u in het dagelijks leven in Borkel 
en Schaft dingen tegen die verbeterd 
zouden kunnen worden op dit gebied 
neem dan zeker eens contact op met de 
projectgroep. 

Contact met de projectgroep:
Mail: agenda22valkenswaard@gmail.com
Mobiel: 06 12 99 23 55
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Tussen alle evenementen die afgezegd werden 
dit jaar, was er één nieuwkomer op onze agenda’s 
die wel door kon gaan - gelukkig! De MolenMarkt 
in Borkel, gehouden op zaterdag 29 augustus 
en 19 september. Dit idee is met behulp van het 
Dorpsinitiatief opgezet, en dus hebben we sinds 
een paar maanden de werkgroep ‘MolenMarkt’ en 
tevens een heus marktteam in ons dorp!

Met de gemeente Valkenswaard, de molen 
en verschillende ondernemers is het mogelijk 
geworden om een markt op te zetten die in de 
eerste plaats voor de inwoners van Borkel en 
Schaft bedacht was. Maar ook voor de mensen 
uit de regio en voor de toeristen die op de 
campings in de buurt zitten bleek de markt erg 
aantrekkelijk..

De MolenMarkt blijft een kleinschalige markt, met 
zo veel mogelijk lokale ondernemers en (verse) 
specialiteiten. Daarom vind je er bijvoorbeeld 
verse kaas, maar ook producten als koffiebonen, 

vlees van de boer en bloemen van op de Schaft. 
Het leuke is dat er diverse ondernemers uit het 
eigen dorp aan bij kunnen dragen! De locatie 
bij de molen maakt de markt extra aantrekkelijk; 
normaal is er al aanloop vanwege de winkel 
en het geeft het geheel ook meteen een leuke 
dorpse sfeer. De markt is twee keer gehouden 
als test en elke keer zijn er heel wat mensen 
op afgekomen, van binnen en buiten het dorp. 
Voldoende reclame, de vrijwel lege agenda’s 
door corona en de behoefte elkaar op een veilige 
manier weer te zien zullen ongetwijfeld hebben 
bijgedragen. Daarbij merken we dat de interesse 
in lokale producten toe is genomen, steeds meer 
mensen willen juist vlees van de lokale boer in 
plaats van bij de supermarkt.Genoeg redenen om 
door te gaan met de MolenMarkt in 2021!

Iedere eerste zaterdag van de maand, vanaf 
zaterdag 3 april tot en met 2 oktober, van 10.00 
tot 16.00.

Houd onze Facebookpagina in de gaten voor het 
laatste nieuws.

DE MOLENMARKT
Lekker en gezellig,
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Wist je dat...

Jong Nederland Borkel en Schaft nog nieuwe 
leiding zoekt die graag met kinderen omgaat?

De vereniging op vrijdag en dinsdag club draait 
in de Ratel?

Je ook lid kunt worden als je niet in Borkel of 
Schaft woont?

Elk kind welkom is bij Jong Nederland Borkel en 
Schaft?

Jong Nederland Borkel en Schaft door het hele 
jaar heen verschillende activiteiten organiseert?

Eén van de oprichtsters van Jong Nederland 
Borkel en Schaft, Jo Roothans, recent is 
overleden? Zij laat een prachtige vereniging na 
waar velen wekelijks een ontzettend fijne tijd 
beleven of hebben beleefd. Namens het hele 
dorp wensen wij haar naasten veel sterkte toe 
met dit verlies.

Jong Nederland Borkel & Schaft is ontstaan 
vanuit de wens van Jo en een aantal 
vriendinnen, die vonden dat er een vereniging 
voor meisjes moest komen?

Dat Jong Nederland oorspronkelijk Katholieke 
Meisjes Gilde heette? En dat er pas later ook 
jongens bij mochten?

Mocht je graag eens willen komen kijken bij een 
clubavond mag dat altijd! We zijn er op dinsdag 
van 18.30-20.00 uur voor de kinderen in groep 
4,5 en 6. En op vrijdag van 18.30-20.00 uur voor 
de kinderen in groep 1,2 en 3. 

Door: Annie Roothans

Als KBO afdeling Borkel en Schaft willen 
we graag een bijdrage leveren aan het 
Dorpsdrieluik. We willen voor onze leden een 
actieve en inspirerende vereniging zijn. Dat 
proberen we te verwezenlijken door de sociale 
contacten te verbeteren en te versterken, 
informatie te verstrekken en de belangen te 
behartigen van onze leden.

Helaas zijn de sociale contacten de laatste 
maanden erg minimaal en dat niet alleen bij de 
leden van de KBO, maar bij de gehele bevolking 
van ons dorp.

In deze tijd is het daarom erg belangrijk, dat we 
goed voor onszelf zorgen, maar ook voor onze 
naasten.

Omdat fysieke ontmoetingen erg moeilijk 
zijn door de beperkingen, waarmee we 
tegenwoordig te maken hebben, proberen we 
het contact met onze leden op andere manieren 
voort te zetten. Ook dat valt niet altijd mee. Veel 
ouderen zijn toch wat angstig om met andere 
mensen in contact te komen, waardoor we uit 
moeten kijken, dat we niet vereenzamen.

Mensen die echt last hebben van eenzaamheid 
en graag een praatje willen maken, kunnen 
altijd één van de bestuursleden bellen, zodat we 
kunnen zien wat we kunnen doen. De namen en 
nummers van de bestuursleden kunt u vinden in 
het jaarboekje.

Binnenkort gaan we als bestuur in gesprek 
om te bezien waaraan we in 2021 aandacht 
gaan besteden naast de bekende activiteiten, 
die hopelijk in de loop van 2021 weer kunnen 
plaatsvinden. U kunt daarbij denken aan 
onderwerpen zoals wonen, gezondheid en actief 
blijven. Wij zullen de leden van de KBO Borkel 
en Schaft daarbij uiteraard betrekken.

JONG NEDERLAND

KBO



Heeft u vragen, opmerkingen of input voor het volgende nummer? 
Dan kunt u mailen naar drieluik@gmail.com

Vorm
geving: Lieneke W

eerts


