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BESTE DORPSBEWONERS,
Op het moment van dit schrijven zijn de eerste kleine tekenen 
van coronaversoepelingen  bekend. Eíndelijk weer eens naar 
de kapper, sporten voor jongeren kan weer, scholen beginnen 
voorzichting weer te draaien. Laten we hopen dat het voorjaar 

nog meer moois gaat brengen: samen de bossen in, een 
drankje doen op een van de Borkelse terrassen etc..

In dit Drieluik word je als altijd bijgepraat door de verschillende 
werkgroepen vanuit het Dorpsinitiatief. Want, corona of niet, de 
werkgroepen staan niet stil en de diverse ontwikkelingen gaan 

waar mogelijk gewoon door!

Ook kom je verder te weten wat „boom-bommetjes“ zijn, 
kunnen we lezen dat het vorig jaar ontstane initiatief 

„Molenmarkt“ een definitief vervolg krijgt. En wist je trouwens 
dat we in ons dorp een heus voedselbos krijgen?

Verder komt Rob Schellens met het prachtige initiatief om alles 
in en om Borkel en Schaft een jaar lang vast te leggen op film 
om zo een mooie documentaire over ons dorp te maken. Ook 

jouw voorstellen zijn daarbij zeker welkom! Lees er alles over in 
de bijdrage van Rob.

Veel leesplezier!

Ps: Mocht je het Drieluik ook digitaal willen ontvangen graag 
een berichtje naar info@dorpsinitiatiefbes.nl
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Eenzaamheid
het is geen schande

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt 
zich sterk eenzaam. Eenzaamheid is 
van alle leeftijden en komt voor onder 
alle lagen van de bevolking. 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. 
Nu denk je misschien dat in een 
relatief klein dorp als Borkel en Schaft 
eenzaamheid niet voorkomt. Helaas heb 
je het mis. Dat alles is voor de Werkgroep 
Zorg aanleiding om het onderwerp op de 
agenda te plaatsen.

Eenzaamheid is iets dat je ervaart. 
Natuurlijk beschikt iedereen over zijn 
eigen graadmeter. Bij een door het CBS 
uitgevoerd onderzoek werden echter 
voor het vaststellen van eenzaamheid de 
volgende criteria aangehouden:
– sociale eenzaamheid (zich alléén voelen 
binnen een groep),
– emotionele eenzaamheid (partner 
verloren).

Eenzaamheid kan iedereen overkomen

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, 
het overlijden van een partner 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/of 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. 

Geschreven door Frans van Vonderen
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Gevolgen van eenzaamheid

Iedereen kan zich in zijn leven wel eens een 
periode eenzaam voelen. Eenzaamheid wordt 
vooral een probleem voor mensen die het 
heel sterk of  langdurig voelen. De invloed 
van eenzaamheid is groot. Het verhoogt zelfs 
de kans op voortijdig overlijden. Er kan een 
vicieuze cirkel ontstaan waarbij de gevolgen de 
eenzaamheid versterken. Gevolg kan zijn dat 
mensen de neiging hebben ongezond te gaan 
leven. Dat heeft weer een negatieve uitwerking 
op de zelfwaardering en tevredenheid met het 
leven in het algemeen.

Werken aan bewustwording

Het probleem van eenzaamheid is te groot om 
er aan voorbij te gaan. Daarom overweegt de 
Werkgroep Zorg om een project te starten om 
gevoelens van de eenzaamheid in ons dorp 
terug te dringen. Bij de start van het project 
zou de focus moeten liggen op bewustwording 
van het probleem, vooral bij de doelgroep 
ouderen. Daarnaast is het van belang dat 
betrokkenen zelf aan de slag kunnen en 

zich met hulp van anderen inzetten om de 
eenzaamheid te doorbreken. Belangrijk is 
daarbij te kijken naar de mogelijke oorzaken 
en de  persoonlijke situatie. Duidelijk is dat de 
aard en de oorzaak van eenzaamheid van mens 
tot mens kan verschillen. Dat geldt dan ook 
voor de oplossingen. Dat maakt de aanpak van 
eenzaamheid altijd maatwerk.

Heb je behoefte aan een gesprek? Neem dan 
contact op met Frans van Vonderen (06-
57736676)
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In 2020 is de ¨werkgroep Biodiversiteit¨ 
opgericht.  Afgelopen jaar hebben we 
via het Drieluik informatie gedeeld over 
biodiversiteits-onderwerpen en een actie 
gehad waarbij je met korting bij tuincentrum 
Bannenberg terecht kon voor bijen- en 
insectenvriendelijke planten. Hoewel 
we het leuk vonden om zo binnen de 
coronamaatregelen bij biodiversiteit stil te 
kunnen staan, hadden we het nog mooier 
gevonden als we ons ook met meer fysieke 
acties bezig hadden kunnen houden. Daar 
proberen we in 2021 verandering in te 
brengen. En we hopen dat jullie ons hierbij 
zullen helpen. 

Enkele weken geleden hebben de leerlingen 
van Basisschool St. Servatius en de kinderen 
die naar Peuterspeelzaal Borkellijntje gaan, een 
pakketje met een ¨boom-bommetje¨ ontvangen. 
Deze bommetjes (waar we met hulp van de 
¨Pollinators¨ aan konden komen) bevatten zaden 
van inheemse bomen (Zwarte Els, Ruwe Berk 
en Lijsterbes). Ze ontkiemen relatief gemakkelijk 
en helpen de biodiversiteit te vergroten. Bomen 
en struiken zorgen o.a. voor verkoeling en zetten 

CO² om in bouwstoffen en zuurstof. 
Bij de bommetjes zit een beschrijving waarin alles 
staat om de bomen een goede start te geven. We 
zouden het fantastisch vinden als alle kinderen 
de bommetjes goede aarde laten vinden om tot 
bomen uit te groeien. 
Om de boombommetjes-actie een ‘gezicht’ te 
geven zouden we het vanuit de Werkgroep 
Biodiversiteit heel leuk vinden om foto’s 
te ontvangen van het planten van de 
boombommetjes. Ook zouden we het leuk vinden 
om foto’s te krijgen van de ontwikkeling en groei 
van de bomen en struiken. 

Doen jullie mee? Je kunt je foto’s delen door 
ze op Facebook te plaatsen als reactie op ons 
bericht, of door een email te sturen naar 
info@dorpsinitiatiefbes.nl.

Komend voorjaar hopen we een mooie activiteit 
rondom het thema ¨bijen-vriendelijk Borkel en 
Schaft” te kunnen organiseren.

Verbeter jij de Biodiversiteit in Borkel en Schaft?
Werkgroep biodiversiteit



7

Verbeter jij de Biodiversiteit in Borkel en Schaft?



Op het gebied van Plan Dommelland 
valt weinig te melden: corona heeft ook 
hier zijn impact:. Het plan is tot stilstand 
gekomen in de eerste ronde. We noemen 
nog even de werkgroepen:

 ● Natuurpoort de Malpie
 ● Groene entree (Natuurpoort Achterste 

Brug)
 ● Borkel & Schaft
 ● Leisurezone 
 ● Boulevard & Paardenzone.

Het stappenplan is nog ongewijzigd: 

 ● 1e bijeenkomst: ophalen input bij 
werkgroepen. Wat is belangrijk, wat wil 
de werkgroep wel en wat niet. Wat zijn 
de tegenstellingen in de werkgroep.

 ● 2e bijeenkomst: bevindingen van de 
werkgroepen zijn samengevoegd en 
worden teruggekoppeld met uitleg wat 
gevolgen zijn van acties uit bepaalde 
werkgroepen. Input ophalen bij de 
werkgroep.

 ● 3e bijeenkomst: terugkoppeling 
uitkomsten na 2e sessie met 
verbindingen. Wat kan wel en wat kan 
niet. Presentatie van het totaalbeeld.

Voor de eerste 3 werkgroepen is de 
1e bijeenkomst gehouden (vóór de 
lockdown): een samenvatting van 
ontvangen input is eind december gedeeld 
met de deelnemers. Uiteraard staan daar 
nog geen conclusies in. We hopen dat de 
draad snel weer kan worden opgepakt na 
de lockdown. 

Er zijn bijeenkomsten gehouden vanuit 
de Metropool Regio Eindhoven en 
de Gemeente Valkenswaard over de 
Regionale Energie Strategie: informatie 
is te vinden op 
energieregiomre.nl/concept-res. 

Wij nodigen iedereen uit om daar eens 
rond te kijken en deel te nemen aan de 
informatiesessies.

Tot slot willen we een update geven over 
het bestemmingsplan Buitengebied. 
We hebben vorig jaar onze input 
gegeven op een aantal aspecten uit het 
ontwerpbestemmingsplan, met name 
op het verruimen van de mogelijkheden 
tot woningbouw in het buitengebied. 
Inmiddels hebben we feedback op onze 
input gekregen. De samenvatting is dat 
de Gemeente zich moet houden aan het 
provinciale beleid. 

Dit beleid heeft als uitgangspunt dat het 
niet wenselijk is om meer woonruimte 
in het buitengebied te realiseren. 
Uitzonderingen hierop zijn:

 ● Omzetten van bedrijfswoning naar 
burgerwoning (zg. plattelandswoning) 
bij beëindiging bedrijfsactiviteiten

 ● Cultuurhistorisch waardevolle panden 
mogen onder voorwaarden gesplitst 
worden

 ● Ruimte-voor-ruimte-woningen 
in de daarvoor aangewezen 
bebouwingsconcentraties

Het ontwerpbestemmingplan heeft, na 
verschillende keren te zijn afgekeurd door 
de provincie, een conserverende werking 
(“behouden van wat er in het oude plan 
stond, zo min mogelijk nieuwe zaken”), om 
zo de kans op goedkeuring te vergroten. 
Wijzingen zullen zoveel mogelijk in 
separate plannen worden ondergebracht. 

Het blijft hierbij toch een beetje ontbreken 
van een duidelijke visie hoe leegstand 
in het buitengebied in de toekomst te 
voorkomen.

WERKGROEP 
BUITENGEBIED
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Welkomstpakket voor nieuwe inwoners 
De welkomstpakketten voor nieuwe inwoners 
worden weer up to date gemaakt en aangevuld 
met de laatste informatie. 
De buurtvereniging van de betreffende buurt 
bezorgt een welkomstpakket bij iedere nieuwe 
inwoner. Als de pakketten op zijn, kunnen 
buurtverenigingen zich melden bij 
info@dorpsinitiatiefbes.nl

Verenigingen – WhatsApp groep
Er is een verenigingen-WhatsApp groep. 
Mochten verenigingen nog niet zijn aangesloten 
dan kunnen ze een mail sturen naar info@
dorpsinitiatiefbes.nl. Dit is ook mogelijk voor 
bijvoorbeeld de buurtverenigingen. In de app 
worden nieuwsberichten van verenigingen en 
Dorpsinitiatief gedeeld, zodat we een grotere 
groep mensen kunnen bereiken voor korte-
termijn-berichten, dan wanneer deze uitsluitend 
via sociale media worden gecommuniceerd.

Ontwikkelingen van het Dorpshuis in 
samenwerking met de verenigingen 
Het bestuur van Dorpshuis d’n Teut is in gesprek 
met penningmeesters van de verschillende 
verenigingen die gebruik maken van het 
Dorpshuis. Het doel is om de samenwerking te 
verbeteren. 
In de afbeelding een weergave van de rol van 
Dorpshuis d’n Teut binnen de Borkel en Schaftse 
gemeenschap.  

WERKGROEP VERENIGINGEN

Naast de priklocatie in Dommelen, is het 
inmiddels ook weer mogelijk om bij Zorgcentrum 
Kempenhof bloed te laten prikken.

Het adres is: Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard.

U kunt uitsluitend op afspraak terecht.
Een afspraak maken kan telefonisch (088 – 
21 41 149) of via de website: https://www.
diagnostiekvooru.nl/locaties-openingstijden/
kempenhof.

P R I K P O S T
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'T  Mortelke
VOEDSELBOS

VAN START!

VAN L INKS NAAR RECHTS:  JUST, SASKIA, KYARA EN CARLYN SMIT

Wij zijn de familie Smit. Ongeveer 20 jaar 
geleden verhuisden Saskia en Just met 
dochters Carlyn en Kyara naar ’t Mortelke in 
Borkel en Schaft. Hier wonen was als een 
droom die uitkwam. Wonen pal aan het bos 
en in een schitterende lommerrijke omgeving 
vol rust en ruimte. Een plek om veel buiten te 
zijn en te genieten van wat de natuur te bieden 
heeft. Onze fijne plek willen we met anderen 
delen. Daarom beginnen onze dochters een 
onderneming. Zij gaan ‘t Mortelke omtoveren 
tot voedselbos met een plukbloementuin en 
moestuin. We willen dat voedselbos ’t Mortelke 
een verrijking wordt voor Borkel en Schaft. Een 
plek waar iedereen van de natuur kan komen 
proeven en genieten.

In 2019 begonnen we met de eerste ideeën 
en het ontwerp. Inmiddels is de aanleg van het 
voedselbos gestart. Over een paar jaar komen 
de appelen en peren (van oud-Brabantse 
rassen), kersen, moerbeien, kweeperen, 
kastanjes en amandelen vers van ons land. 

Die gaan we lokaal verkopen, om te beginnen 
gewoon vanaf ‘t Mortelke zelf. Maar ‘t Mortelke 
is veel meer dan alleen een voedselbos. Deze 
zomer kun je al bij ons je eigen boeket komen 
plukken uit onze bloementuin. En vanaf volgend 
jaar verwachten we de eerste bijzondere 
groentesoorten uit de moestuin te halen, zoals 
zeekraal, Pruisische asperges, meerjarige 
broccoli, bladmosterd en daslook.

Het komende jaar houden we jullie op de 
hoogte van onze ontwikkelingen via het 
Drieluik. Ook kun je ons volgen via onze 
Facebookpagina: FodaSilva. Heb jij een goed 
idee voor ons voedselbos, wil je met ons 
meedenken of heb je een vraag? Laat van je 
horen via info@fodasilva.com of loop een keer 
langs. En wil je met eigen ogen onze droomplek 
bekijken? Wij leiden je graag rond! Je vindt ons 
op Het Mortelke 3 in Borkel (een zijstraat van 
de Hoeverdijk).

Houdoe en tot ziens!

Kyara, Carlyn, Saskia en Just



Camping de Dommelvallei wil gaan uitbreiden. Vanuit hun 
ondernemerschap gezien een mooie ontwikkeling. Maar 
wat zijn de plannen en wat heeft dit voor impact op het 
dorp? Er is een relatie met het beleid van de gemeente 
Valkenswaard met betrekking tot het huisvesten van 
arbeidsmigranten en van ‘sociale knelgevallen’. Om 
uiteindelijk de camping mooier en groter te maken voor 
toerisme, wil de eigenaar de komende 10 jaar voor deze 
doelgroepen meer onderdak bieden. En daarvoor is ruimte 
in het beleid dat momenteel door de gemeente 
      wordt opgesteld. 

   De uitbreiding moet zorgvuldig worden bekeken.  
    Voorkomen moet worden dat overlast 
  ontstaat. Vanuit de buurtbewoners op de 
                  Schaft is een actiegroep opgericht, die 
         stappen heeft gezet richting de gemeente. 
      Vanuit het Dorpsinitiatief zijn we gestart om te 
            bepalen wat wij kunnen en moeten doen. 
                       Hiervoor zetten we onze lijnen met  
       de gemeente in. Het is duidelijk dat de 
                ontwikkeling van de camping een      
              belangrijk onderwerp is voor ons dorp. 

WAT GEBEURT ER OP DE  
DOMMELVALLEI?
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Anke van de Ven

Anke heeft 40 jaar op diverse 
adressen in Borkel en Schaft 
gewoond. De laatste 22 jaar 
aan de Beugelstraat nr. 1. 

Nu woont ze sinds een jaar in 
Valkenswaard. 

Ze was getrouwd met Frans van 
de Ven, hij is overleden in 2013. 

Eerst heeft ze gewerkt in het 
onderwijs en toen er kinderen 
kwamen, is ze de administratie 

en planning gaan doen van 
het transportbedrijf en dat heeft 
ze gedaan tot juli 2015. In 2016 
is ze gevraagd om toe te treden 
tot het bestuur van het Dorpshuis 

en daar probeert ze haar 
steentje bij te dragen.

Guani de Jonge

Guani woont nu bijna 5 jaar in 
Borkel op het Biestven.

Ze is tot haar 12e in Peru 
opgegroeid en daarna is ze met

het gezin naar Nederland 
verhuisd. Haar vader is 

Peruaans en haar moeder is 
Nederlandse.

Voor de verhuizing naar Borkel 
en Schaft heeft Guani 24 jaar in 
Woerden gewoond. Ze heeft ze 
vanaf 2012 op en neer gereden 

naar Eindhoven waar ze voor 
verschillende instellingen in de 

jeugdzorg heeft gewerkt.
Voor haar is toetreden tot het 

bestuur van het Dorpshuis een 
manier om betrokken te zijn in de 

omgeving waar ze woont.  

DORPSHUIS

Corrie Phiferons

Corrie zit bij het bestuur van het 
Dorpshuis als algemeen bestu-

urslid.
Na drie jaar als beheerder te 

hebben gewerkt, heeft ze zelfs 
een jaar na haar vertrek nog 

steeds geen afscheid kunnen 
nemen. Ze vindt het Dorpshuis 

een fantastische plek. Van, voor 
en door Borkel-en-Schaftenaren 
en zelfs een paar fijne mensen 

van daarbuiten!

B E S T U U R S L E D E N
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DORPSHUIS

Lisanne Schellekens - van 
Lith

Lisanne is vanuit Geldrop naar 
Borkel en Schaft gekomen. 
Samen met Hein woont ze 
aan de Grensweg op de 
Schaft. Ze is werkzaam in 
het horecagedeelte van 

tuincentrum Coppelmans in 
Veldhoven. Lisanne is verder 

bij de dames van de Raad van 
Elf en CV De Mulkslobbers. 
En sinds 2020 ook actief als 

bestuurslid van het Dorpshuis. 
Ze wil graag iets betekenen 

voor het dorp. 

Nelleke Hoeijmans-Kuijpers

Samen met Willem woont 
Nelleke aan het Mgr. 

Kuijpersplein. Daarvoor 
met veel plezier in een 

starterswoning in het Biestven. 
Na het bestuur van de KPJ en 
het Dorpsinitiatief zet ze zich 

nu in voor het Dorpshuis. 
Twee dagen per week is 

Nelleke vaste gebruiker van 
de gymzaal met “Bij ons 

Nel” waar ze kinderen die 
vastlopen in hun ontwikkeling 
helpt met sport en spel. En 
wanneer het weer kan pakt 

ze de peutergym op de 
zaterdagochtend ook weer op. 
Als gebruiker en als bestuurslid 

wil ze haar bijdrage leveren 
aan het Dorpshuis en de 

verbouw van de gymzaal in de 
nabije toekomst.

B E S T U U R S L E D E N

Mariette de Krom 

Mariette is actief in het 
verenigingsleven van Borkel en 

Schaft als voorzitter van het Feest-
Oranjecomité B&S en al jaren één 
van de dames van de Raad van 

Elf.
Samen met Will runt ze 

dierenpension De Kwispelhoeve 
waar huisdieren op vakantie 
kunnen maar ook een dagje 

welkom zijn.  Ook is de 
dierenambulance onderdeel 
van De Kwispelhoeve / DOC-
Zuid. Mariette heeft voorheen 
verschillende bestuursfuncties 

gehad in de peuterspeelzaal, de 
school en heeft in de Wijkraad 

gezeten. Ze heeft mede gezorgd 
voor de realisatie van het 

Dorpshuis. Ze vindt het belangrijk 
dat de functie hiervan, net zoals 

de school, blijft voortbestaan.
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                       Alle seinen staan op groen voor onze school! Nadat SKOzoK (het huidige 
              schoolbestuur) had besloten de school niet open te kunnen houden, heeft een  
      andere onderwijsorganisatie, RBOB de Kempen, zich gemeld. Na onderzoek vanuit hun 
kant en na akkoord door de gemeente om extra kosten van het schoolgebouw op zich te nemen, 
is het nu zeker dat onze kinderen in Borkel & Schaft naar school kunnen blijven gaan! In april moet 
vanuit DUO (Ministerie van Onderwijs) nog het laatste akkoord komen en dan kan RBOB starten met 
de voorbereidingen.

Ook heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de school duurzaam 
gemaakt kan worden. Grootschalige renovatie maar ook nieuwbouw worden bekeken.
Behoud van de school is in de eerste plaats een opluchting voor alle kinderen, ouders en 
grootouders in Borkel & Schaft! Maar ook voor ons hele dorp! Want met een school is Borkel en 
Schaft veel aantrekkelijker voor jongeren en  jonge gezinnen. We heten RBOB de Kempen dan ook 
van harte welkom is ons dorp en we gaan samen met het nieuwe schoolbestuur voor een mooie 
toekomst van de school!

Het gaat lukken!

B E H O U D 
B A S I S S C H O O L
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Film 300 jaar
H. Servatius parochie 
Borkel&Schaft

In mei 1990 vierde Borkel & Schaft het 300 
jarig bestaan van de H. Servatius parochie. 
Van alle festiviteiten die toen plaatsvonden, 
werd door de heer C. Couwenberg een 
driedelige film gemaakt. De film geeft een 
inkijkje in o.a. de voorbereidingen, de 
kerkdienst, de jeugdmiddag in café Dorpszicht, 
de historische optocht en de feestavond 
met Gerard Joling in de schuur bij de firma 
Roothans. Al met al een enorm leuk en mooi 
tijdsdocument!

Om iedereen de gelegenheid te geven de 
films te bekijken, hebben we deze op YouTube 
geplaatst. Hier kun je ze vrij bekijken. Om de 
films te bekijken ga je naar www.youtube.nl en 
typ je ‘Dorpsinitiatief’ in de zoekbalk. Hier kun 
je ze alle drie vinden.

Zou je het leuk vinden om deze drie films 
zelf te hebben? Dat kan! We hebben de 
beschikking over de digitale filmbestanden. In 
het totaal zo’n 6 gigabyte groot. Wil je deze 
digitale bestanden hebben, stuur dan een 
mailtje naar info@dorpsinitiatiefbes.nl. Je 
moet wel zelf even zorgen voor een geschikt 
opslagmiddel (USB stick, externe hardeschijf 
etc.) van ten minste 6 gigabyte, voorzien van 
je naam, adres en telefoonnummer.

We nemen eerst even contact met je op om af 
te spreken hoe en wanneer we de bestanden 
met je kunnen delen.

Als je vanuit de verte Borkel en Schaft nadert, 
zie je al van grote afstand de kerktoren boven 
de horizon uitsteken als een baken waarop je 
je kunt richten om Borkel en Schaft te bereiken. 
Een stukje cultureel erfgoed dat samen met de H. 
Servatiuskerk een belangrijke rol heeft gespeeld in 
onze  gemeenschap. Rond dit gebouw heeft zich, 
met name in het verleden maar ook nu nog, het 
nodige lief en leed afgespeeld.

Immers, een groot gedeelte van de inwoners is 
hier gedoopt, heeft de eerste communie gedaan, is 
hier getrouwd en is vanuit deze kerk, na overlijden, 
begraven. Veel gezinnen hebben hier feestelijke 
gebeurtenissen gevierd, maar ook verdriet en 
rouw verwerkt. Hun geliefden hebben hun laatste 
rustplaats gevonden aan de voet van deze kerk en 
toren.

Het kerkbestuur van de parochie is op zoek naar 
iemand die samen met de themaverantwoordelijke 
van Parochie H. Willibrord waarvan onze kerk 
deel uitmaakt de zorg op zich wil nemen voor het 
behoud van dit stukje cultureel erfgoed.

Zorg betekent met name het beheer over de kerk, 
de pastorie en het terrein dat de toekomst hiervan 
wordt gewaarborgd.

Degenen die, op deze wijze, graag een bijdrage 
willen leveren aan onze gemeenschap en van 
mening zijn dat dit stuk culturele erfgoed behouden 
dient te blijven, kunnen voor nadere informatie, 
contact opnemen met: 

 Kees Fleerakkers Poterseind 7. 
           Telefoonnummer 0402068299 of via e-mail;   
           camfleerakkers@onsbrabantnet.nl.

BEHOUD 
CULTUREEL ERFGOED
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Noteer het maar vast in de agenda’s: Er is weer 
wat te doen bij onze molen! Lokale ondernemers 
met verse specialiteiten staan weer klaar om hun 
waren te presenteren. 
Wat kun je hier kopen: 

• kaas, van Kaaz Valkenswaard
• bloemen, Bloem&Cadeau Achel
• koffiebonen, Koffiegeluk Valkenswaard
• walnoten(olie) en vlees, HanneHoeve 

Westerhoven
• vlees, Boerenkeuken Bergeijk
• loempia’s, Cafetaria De Oude Bakkerij Borkel
• vruchtensappen & jam, Uit Susan’s Keuken 

Valkenswaard
• tuinplanten, Bannenberg Valkenswaard
• chocolade, Liesbeth Jacobs ambachtelijke 

chocoladeproducten Valkenswaard
• brood & banket, Van Bokhoven Bake & 

Delivery Veldhoven
• groente & fruit, Blijderveen uit Tiel.

Intussen zijn we op de achtergrond aan het 
regelen dat de markt er ook de komende 
jaren mag blijven staan. In samenspraak met 
de gemeente Valkenswaard zijn we bezig 
een marktvergunning vast te krijgen. Ook de 
nieuwe eigenaren van het Molenhuis zijn hierbij 
betrokken.

De markt vindt plaats vanaf zaterdag 3 april tot en 
met 2 oktober, van 10 uur tot 16 uur.
Houd onze facebook site in de gaten voor het 
laatste nieuws!

Zaterdag 3 april van 
10-16 uur: MolenMarkt 

in Borkel! 

DE MOLENMARKT
Lekker en gezellig,
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Hoewel we voor onze 
leden een actieve en inspirerende vereniging 
willen zijn en dit o.a. proberen te verwezenlijken 
door de sociale contacten te verbeteren en te 
versterken, is dat de laatste maanden wel erg 
moeilijk! We zijn nog steeds gebonden aan 
allerlei beperkingen, zodat de sociale contacten 
nog  erg minimaal zijn. Toch proberen we de 
moed er in te houden en we hopen dat we weer 
snel wat meer bij elkaar kunnen komen!

Als bestuur blijven we actief bezig om onze 
leden toch allerlei informatie te verstrekken. 
Het maandblad ONS van KBO Brabant en 
onze eigen nieuwsbrief. Om te weten blijven 
door onze vrijwilligers trouw bij de leden thuis 
bezorgd worden. Alle leden blijven zo op de 
hoogte van allerlei nieuws.

In de week voor kerst hebben we onze leden 
verblijd met een heerlijke kerstkrans en waar 
mogelijk even een praatje gemaakt. 
Zodra het weer mogelijk is, zullen we als bestuur 
bij elkaar komen, om onderwerpen te bespreken 
zoals wonen, gezondheid en actief blijven. Af en 
toe hebben we contact via de digitale weg, maar 
bij elkaar komen om zaken te bespreken werkt 
toch wel prettiger. 

Via de Rabobank hebben we ons aan kunnen 
melden voor verenigingsondersteuning. Met 
behulp van een bureau, onze leden en een 
aantal niet-leden, gaan we bekijken hoe we 
onze vereniging  een flinke boost kunnen geven, 
zodat we ook in de toekomst kunnen blijven 
bestaan.

Leden, die graag een praatje willen maken, 
kunnen altijd één van de bestuursleden bellen.
Iemand, die behoefte heeft aan een bezoek, 
kan dit ook laten weten. Met elkaar zullen we 
bekijken of en hoe we dit kunnen uitvoeren. U 
kunt de contactgegevens vinden op 
www.borkelenschaft.info. 

KBO
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Mijn naam is Rob Schellens, ik ben 28 jaar oud 
en werkzaam als cameraman bij PSV. Dagelijks 
ben ik bezig op dit vakgebied, film ik wedstrijden, 
reportages, documentaires etc.. Ik woon al heel 
mijn leven in Borkel en Schaft en wil mij gaan 
inzetten om gedurende een jaar een mooie 
docu/reportage over ons dorp te maken.

Nu is dit een heel bijzonder jaar waarin, ondanks 
corona, genoeg gebeurt. Hoe komen we hieruit?, 
wat gebeurt er bij de verenigingen?, hoe is de 
situatie van de school?, zijn er jubilarissen?, 
weet de voetbalclub zijn bestaan te behouden?, 
zijn er mooie geschiedenisverhalen over het 
dorp?, hoe gaat het met de woningbouw?, komt 
er nog een kermis dit jaar?. Allemaal dingen die 
ik probeer te volgen. 

Ik zou graag alle hulp krijgen om dit tot een mooi 
succes te maken. Wat kan mij helpen? Eigenlijk 
alle input met betrekking tot deze onderwerpen 
kan een zetje in de goede richting zijn. Mijn doel 
is om aan het einde van dit jaar of eventueel 
ergens volgend jaar een mooie docu/reportage 
te kunnen tonen aan alle dorpsbewoners. Maar 
ook om dit als een mooi document te hebben 
voor toekomstige bewoners. Zodat er later 
kan worden teruggekeken op ons dorp in het 
jaar 2021. Dus heb je ideeën, tips, vragen of 
concrete dingen die gefilmd zouden moeten 
worden? Neem contact met me op! 

Ik hoop dat ik jullie hiermee genoeg heb 
geïnformeerd. Hopelijk kunnen we samen 
tot een mooi resultaat komen.

Groeten,

Rob

robschellens@hotmail.com

I N   2 0 2 1
borkel&schaft
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WERKGROEP WONINGBOUW
De Werkgroep Woningbouw heeft recent een 
matrix opgesteld met potentiële toekomstige 
woningbouwlocaties in Borkel en Schaft. Deze 
matrix is voorgelegd aan de verantwoordelijke 
wethouder en beleidsmedewerkers van de 
gemeente Valkenswaard. Zij staan achter 
de inhoud van deze matrix en deze zal als 
leidraad dienen voor een tweemaandelijks 
overleg dat we met gemeente gaan voeren. 
Op deze manier kunnen we voortgang houden 
in woningbouwprojecten voor de korte, 
middellange en lange termijn.

Voor het nieuwbouwplan achter de Oude School 
is de verwachting dat dit in maart kan worden 
voorgelegd aan het college van B&W. Er hebben 
nog wat wijzigingen plaatsgevonden i.v.m. de 
invulling van het aantal parkeerplaatsen. Alle 
partijen zijn zeker welwillend en we hopen dan 
ook dat we in april een informatieavond kunnen 
organiseren om geïnteresseerden op de hoogte 
te brengen van de mogelijkheden. 
Heb je interesse in het plan, stuur dan een mailtje 
naar info@dorpsinitiatiefbes.nl.

Zoals je wellicht al in de pers hebt vernomen 
is het Molenhuis op 28 december 2020 van 
eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar is TOON 
B.V. en zij hebben ons op de hoogte gebracht 
van de plannen die zij met het Molenhuis en de 
grond er omheen hebben. De bedoeling is om 
achter het molenhuis betaalbare woonruimte te 
ontwikkelen die interessant is voor jongeren die 
voor het eerst op zichzelf gaan wonen of gaan 
samenwonen. Tevens zijn deze woningen ook 
heel geschikt voor ouderen. Bovendien willen ze 
in deze ontwikkeling ook zaken meenemen die 
ten goede kunnen komen aan de leefbaarheid 
van ons dorp. Denk hierbij aan een gezamenlijke 

ruimte in het molenhuis, een pakket-afgiftepunt, 
een winkeltje met streekproducten etc.. Deze 
plannen zijn echter nog in de schetsfase en de 
ontwikkelaar hecht veel waarde aan de mening 
van belanghebbenden zoals omwonenden, 
toekomstige bewoners, de molenstichting 
etcetera. Er hebben inmiddels al gesprekken 
met  omwonenden plaatsgevonden; op korte 
termijn zullen er nog enkele volgen. Daarna wil de 
ontwikkelaar met geïnteresseerden in gesprek. 

Als je interesse hebt in het project Molenhuis 
kun je dat vrijblijvend kenbaar maken bij 
Maarten van der Sande van TOON B.V. Je 
wordt dan in een vroeg stadium op de hoogte 
gebracht van de plannen. Zijn mailadres is 
nieuwewildernishapert@gmail.com.



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

Vorm
geving: Lieneke W

eerts


