
1

ZAAIEN DOET ZOEMEN
Langs de Pater Aartslaan

DE MOLENMARKT
Op volle toeren!

Juli 2021

D R I E L U I K

De school blijft!



EN VERDER:
Corso
KBO
Mama Café
Dorpsondersteuning B&S
De school blijft open!
B&S verenigingen
JONG Nederland
Werkgroep Verkeer
Werkgroep Woningbouw

6

4

Biodiversiteit

WERKGROEP 
BUITENGEBIED

14
MOLENMARKT OP 

VOLLE TOEREN

7
7
8
9
9
10
12
13
13



BESTE DORPSBEWONERS,

De zomer is weer aangebroken. Daar gaan we van 
genieten, en dat kan gelukkig  weer in een “normalere“ 

samenleving. Dus weer normaal naar onze lokale terrasjes, 
normaal op bezoek bij familie en vrienden en normaal een 

lekkere barbeque in de tuin organiseren. 
Wat verder altijd normaal door is blijven gaan zijn de 

uitgaves van het Drieluik! 

En ook nu weer informeren we jullie graag over de 
ontwikkelingen binnen ons dorp.  Bijvoorbeeld over de 
zoemende bijen langs de paden, verlichting langs het 

fietspad, Jong Nederland, woningbouw…  alles wat ons 
dorp aangaat komt weer voorbij.

Veel leesplezier,  en namens de werkgroep Promotie een 
hele fijne zomer toegewenst!

Ps: Mocht je het Drieluik ook digitaal willen ontvangen 
graag een berichtje naar info@dorpsinitiatiefbes.nl
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Graag willen we iedereen op de hoogte 
houden van drie actuele onderwerpen 
die we momenteel op de agenda van de 
werkgroep buitengebied hebben:

Iedereen zal inmiddels wel bekend zijn met 
het klimaatakkoord en het vastgestelde doel 
om de CO2 uitstoot flink te verminderen. 
Dit moet o.a. gerealiseerd worden met de 
omschakeling naar duurzame energie. 
Naast besparingen zal de duurzame energie 
volgens de Regionale Energie Strategie 
(RES)  grootschalig opgewekt moeten 
worden middels zon- en windenergie. 

Ook in Borkel en Schaft is vanuit RES 
onderzoek gedaan naar potentiële locaties 
voor grootschalige opwek,  deze gebieden 

zijn Koolbliek en ten zuiden van de Peedijk 
voor zon en wind en ten zuiden van de 
Abdijweg voor eventueel zonnepanelen.

Omdat grootschalige opwek van energie 
nogal wat impact kan hebben op de 
leefomgeving ligt tot en met 23 juni a.s. bij 
de gemeente Valkenswaard (digitaal) ter 
inzage:
  
Het concept  maatschappelijk beleid 
grootschalige zon en windenergie. Dit 
concept is opgesteld met o.a. inwoners 
en belangenorganisaties. Hierin worden 
de voorwaarden omschreven waaraan 
een eventueel grootschalig zonnepark 
of windpark moet voldoen. Voor meer 
informatie kijk op de site van gemeente 
Valkenswaard.

Werkgroep

DUURZAME ENERGIE

BUITENGEBIED
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Eén van de projecten binnen Masterplan 
Dommelland is het project Natuurpoort 
Malpie. Vanuit de werkgroep Buitengebied 
van het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft 
nemen wij deel in de gemeentelijke 
werkgroep. We hebben besloten om onze 
visie in samenwerking met P.L.V. Boven-
Dommel op papier te zetten.

Natuurpoorten
Om te voorkomen dat De Malpie een 
attractiepark wordt, geldt voor de 
toegangspoorten dat ze eenvoudig, 
ingetogen en zonder opsmuk ingepast 
worden in de natuur. Bij de poorten dient 
duidelijk aangegeven te worden waar de 
bezoekers kunnen parkeren, hun fiets 
kunnen stallen en waar ze zich aan moeten 
houden als ze het gebied betreden.

Recreëren
De kleinschaligheid van het gebied maakt 
de natuur gevoelig en ongeschikt voor 
grootschalige recreatie. We moeten zuinig 
zijn op wat we hier hebben en kijken naar 
mogelijkheden om de kwaliteit en de 
biodiversiteit van het gebied te versterken. 
Natuurliefhebbers zijn van harte welkom onder 
strikte voorwaarden. Voor kanovaarders geldt 
hetzelfde. Uiteraard mogen zij alleen gebruik 
maken van de vaargeul en alleen aanmeren 
aan aanlegsteigers.  Het aantal kanovaarders 
dat tegelijk op de Dommel vaart dient 
gemaximeerd te worden.

NATUURPOORT 
MALPIE
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Paden
De paden in de Malpie voldoen aan de 
eisen van gebruik. Het verharde pad is 
voor de inwoners van Borkel en Schaft een 
belangrijke fietsverbinding die in goede staat 
van onderhoud gebracht en gehouden moet 
worden en in de winter blad- en sneeuwvrij 
moet zijn. Verlichting is niet wenselijk omdat 
het natuurgebied tussen zonsondergang en 
zonsopgang in rust is. Op de smalle onverharde 
paden zijn alleen wandelaars toegestaan. Voor 
het hele gebied is een algemeen verbod voor 
gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd elektrisch 
langzaam verkeer, ook aan te bevelen. Om 
kleinere wandelroutes mogelijk te maken 
vanuit de noordelijke poort zou een onverhard 
wandelpad aangelegd kunnen worden bij de 
Vaarvennen in oostelijke richting en via een 
loopbrug over de Dommel met een aansluiting 
op de paden richting de Hoeve en Taamven.

Verkeersimpact
De poort bij de Venbergse Molen is goed 
bereikbaar en als er voor openstelling van 
parkeerplaatsen met de lokale ondernemers 
goede afspraken worden gemaakt, is er 
voldoende capaciteit. Dan kan de parkeerplaats 
in het bos vervallen en wordt het veiliger 
vanwege minder auto’s. De zuidelijke toegangen 
zijn qua parkeermogelijkheden beperkt. Voor 
Borkel en Schaft is een minimale impact 
van gemotoriseerd verkeer belangrijk. Het is 
wenselijk om de huidige parkeergelegenheid 
aan de zuidkant vlakbij het natuurgevoelige 
gebied te verplaatsen richting Dorpsstraat en 
toegankelijk te maken met een kort verhard pad. 
De westelijke toegang hangt af van de oplossing 
die de provincie kiest voor de aansluiting 
op het nieuwe N69 tracé. Bezoek vanaf de 
Kempervennen kan autoloos.

Fietsnetwerk
Wij voorzien een intensivering van het gebruik 
van de fietsverbindingen tussen Borkel en 
Schaft en Valkenswaard. Voor de veiligheid 
dienen de fietspaden langs de Maastrichterweg 
en Luikerweg voorzien te worden van een 
goede verlichting, duurzaam en energiezuinig. 
Daarnaast is het belangrijk om ook de beoogde 
Oost-Westverbindingen tussen Plateaux-
Hageven, Malpie en Leenderbos met veilige 

fietspaden te faciliteren die aansluiten op het 
bestaande fietspad aan zowel de noord- als 
de zuidkant van de Malpie. Dus geen nieuwe 
fietsingangen creëren.

Ecologie
Als we de kwaliteit en biodiversiteit van de 
natuur van onze bescheiden Malpie willen 
versterken zullen ecologische verbindingen 
gerealiseerd moeten worden met de 
nabijgelegen natuurgebieden. We hebben tal 
van ideeën voor ecologische koppelingen met 
het Bekeloop-Keersop-dal, Plateaux-Hageven 
en Leenderbos. Denk hierbij aan ecoducten 
en/of manshoge tunnels om de Luikerweg en 
de Maastrichterweg over of onder te steken. 
Nieuwe ecologische verbindingen kunnen 
de “Groene Natuurpoorten” van onze Malpie 
worden.
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In Nederland zal naar verwachting de nieuwe 
Omgevingswet zijn intrede doen in 2022. Alle 
gemeenten zijn bezig om een zogenaamde 
omgevingsvisie op te stellen. De werkgroep 
Buitengebied heeft, met diverse andere 
inwoners, een online discussie bijgewoond die 
ten doel had om breed input op te halen bij 
inwoners ten aanzien van een aantal thema’s 
die in de visie opgenomen zouden moeten 
worden. 

Wij hebben ervaren dat er zeker ruimte was 
voor een goede discussie, en dat er nog 
niets compleet voorgekookt was waar geen 
input meer op mogelijk was. Tegelijkertijd 
constateerden we ook dat er een aantal thema’s 

van de radar was verdwenen. Wij vragen ons 
dan ook af of het reëel is om vanaf 26 juni een 
kwalitatief goed concept ter inzage te hebben 
liggen. Onze zorgen hebben we onder de 
aandacht gebracht bij de verantwoordelijke 
wethouder en ambtenaar. 

Momenteel lopen er ook nog diverse 
“flitspeilingen” via social media om de mening 
van de inwoners op te halen. Wij vragen 
iedereen om hierop te reageren en je mening 
kenbaar te maken. Daarnaast vragen we 
geïnteresseerde en betrokken inwoners om de 
gemeentelijke publicaties in de gaten te houden, 
de omgevingsvisie te lezen en feedback te 
delen met de gemeente en het Dorpsinitiatief.

OMGEVINGSVISIE
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Wie de afgelopen tijd langs de Pater Aartslaan 
heeft gewandeld, heeft vast gezien dat er 
behoorlijk wat veranderd is. Het voetpad richting 
de Malpie ziet er  anders uit. Wat is er gebeurd?
De gemeente Valkenswaard heeft in overleg 
met de Werkgroep Biodiversiteit een bij- en 
vlindervriendelijke zone gecreëerd.  Zo’n 
driehonderd bloemrijke struiken zijn aangeplant. 
Allemaal inheemse soorten. Bovendien zijn er 
nog negen fruit- en notenbomen geplant, appel, 
peer en walnoot. Rond deze bomen ligt bokashi.  
Bokashi is een soort compost van bladeren 
van Japanse oorsprong die door de gemeente 
Valkenswaard zelf wordt geproduceerd. Het helpt 
vocht langer vast te houden. 

Ook aan het begin van het Biestven kunt u  een 
perceeltje zien met bloemrijke struiken in een laag 
bokashi.

Aan de rechterkant van het voetpad naar de 
Malpie is een strook ingezaaid met een mengsel 
van inheemse veldbloemen. De grootste plantjes 
die u daar ziet  staan zijn de zonnebloemplantjes 
die de schooljeugd heeft opgekweekt. Op 22 mei, 
Wereld Bijendag, zijn ze geplant en er is toen ook 
een groot insectenhotel geplaatst. Dit initiatief 
levert samen met de keuze voor verschillende 
inheemse planten en bloemen een bijdrage aan 
het vergroten van de biodiversiteit in dit gebied.  
Zaaien doet zoemen!

Hoe meer variëteit in bloemen, insecten en 
andere dieren des te beter kan de natuur zichzelf 
in balans houden. 

Natuurlijk is er nog veel meer wat we kunnen 
doen. We houden u graag hiervan op de hoogte!

Zaaien doet zoemen!
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Sinds 1958, al meer dan zestig jaar,  bestaat de 
afdeling van de Katholieke Bond van Ouderen 
in Borkel en Schaft. Voor vele ouderen is dit 
een vereniging, waar ze met veel plezier lid van 
zijn, omdat ze door allerlei activiteiten elkaar 
kunnen ontmoeten en actief bezig kunnen zijn.
De afdeling Borkel en Schaft is een onderdeel 
van KBO Brabant.

KBO Brabant heeft ongeveer 125.00 leden 
en is daardoor een serieuze gesprekspartner 
voor allerlei partijen, waaronder de overheid. 
Die omvang stelt hen in staat de belangen van 
senioren op alle niveaus te behartigen: lokaal, 
provinciaal en landelijk. 

KBO Brabant is een bloeiende en actieve 
vereniging van en voor senioren. Zij streven 
naar een volwaardige deelname van senioren 
aan de samenleving. Om dat te realiseren, 
behartigen ze de materiële en immateriële 
belangen van de leden en senioren in het 
algemeen. 
Ze zijn actief op diverse terreinen, zoals wonen 
en zorg, welzijn en gezondheid, inkomen en 
pensioenen en mobiliteit.

Als afdeling van KBO Brabant proberen ook 
wij lokaal op allerlei gebieden de belangen te 
behartigen  van onze leden, ze begeleiding 
en ondersteuning aan te bieden waar nodig 
en voldoende ruimte te geven voor inspiratie, 
ontspanning en elkaar ontmoeten.

Helaas zijn de ontmoetingen en activiteiten het 
afgelopen jaar erg minimaal geweest door het 
coronavirus en zijn ons, mede door corona, een 
aantal leden ontvallen.

Toch willen we onze uiterste best doen om de 
vereniging ook in de toekomst te laten blijven 
voortbestaan. Gelukkig mogen er langzaamaan 
weer wat activiteiten starten, zoals het kaarten. 
Ook de Huiskamer op donderdagmiddag mag 
weer aan de slag.

We zijn bezig met een project in samenwerking 
met de Rabobank en enkele leden en 
niet-leden, om te kijken, wat we kunnen  
ondernemen om de vereniging een mooie, 
stabiele, vernieuwende  toekomst te geven, met 
behoud van alle goede dingen.    

K B O
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Bloemencorso buurtschap Borkel en Schaft 
is een van de deelnemende buurtschappen 
van Bloemencorso Valkenswaard. Samen 
met de andere buurtschappen zorgen wij dat 
jaarlijks op de 2e zondag van september de 
dahliaparade door de straten van Valkenswaard 
kan rijden.

Corso buurtschap Borkel en Schaft bestaat 
uit 39 leden, van jong tot oud. Naast onze 
leden is Iedereen welkom om mee te helpen 
aan het realiseren van de praalwagen of het 
onderhouden van het eigen dahliaveld aan de 
Maastrichterweg.

Helaas is het dit jaar vanwege het Covid-19 
virus niet mogelijk om een parade te rijden. 
Daarom zijn we een mooie alternatieve creatie 
aan het maken. Deze gaan we laten zien in het 
2e weekend van september.  We bouwen in 
onze grote groene tent op Sportpark de Brug.

De tent is geopend op dinsdag, woensdag en 
donderdag.

Lijkt het u iets om mee te lassen, slijpen, 
kartonnen, plakken of te prikken?  Kom dan 
een kijkje nemen of neem contact op met onze 
voorzitter Rens Pijnenburg via 06-44721856 of 
voorzittercorsoborkel@gmail.com

CORSO
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Afgelopen twee jaar verzorgde Nikki van de 
Moosdijk via Cordaad de dorpsondersteuning 
in Borkel en Schaft. Afgelopen voorjaar heeft 
Nikki aangegeven te gaan stoppen met haar 
werk in ons dorp. De werkgroep Zorg is op zoek 
gegaan naar een passend alternatief voor de 
Dorpsondersteuning. 
 
En dat hebben ze gevonden! Drie Borkel 
en Schaftse dames gaan de rol van 
dorpsondersteuning invulling geven: Riny 
Goossens, Lisette Sprengers & Mariëlle 
Schellekens. Met hun kennis en werkervaring 
op het gebied van zorg en welzijn willen zij 
dorpsgenoten graag bijstaan met raad en daad. 
 

Als dorpsondersteuners gaan zij vraag en 
aanbod met elkaar matchen. Dit op een 
laagdrempelige, gemoedelijke en vertrouwelijke 
manier. Daarbij wordt er zoveel mogelijk 
rekening gehouden met ieders wensen en 
behoeftes.   

Heb je - al dan niet tijdelijk - hulp nodig bij een 
activiteit, zoals het doen van een boodschap, 
het schrijven van een brief of het invullen van 
een lastig formulier? Een vraag over zorg of 
zorggerelateerde onderwerpen? Of wil je juist 
graag hulp bieden aan een dorpsgenoot? Neem 
gerust eens contact met op met Riny, Lisette en 
Mariëlle via dorpsondersteuningbes@gmail.com 
of bel met 06 53585969

DORPSONDERSTEUNING 
B&S IN EEN NIEUW JASJE!



Vanaf september geopend in Dorpshuis d’n Teut. 

Wil je je ervaringen delen met andere (aanstaande) ouders en eens horen hoe zij 
bepaalde zaken rondom de opvoeding aanpakken? 

Kun je wel wat support gebruiken?
Of wil je gewoon gezellig een kop koffie drinken met andere ouders? 

Dan ben je vanaf 11 september van harte welkom op woensdagochtenden van 10.30 tot 
12.15 uur bij het Mama Café in Dorpshuis d’n Teut. 

De activiteiten die het café organiseert zijn laagdrempelig. Je kan tijdens een ochtend 
gewoon binnenlopen. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden en de entree is gratis. 
De consumpties zijn voor eigen rekening maar voor iets lekkers wordt gezorgd door de 

vrijwilligsters. 

Naar de behoefte van de deelnemers zullen, gedurende het jaar, verschillende 
activiteiten georganiseerd worden. Denk hierbij aan interactieve activiteiten of 

informatieve activiteiten rondom een thema dat er leeft. Hiervoor zullen professionals 
benaderd worden om hier wat meer over te vertellen of om met ouders en kinderen te 

ervaren. 

Het Mama Café is een initiatief van een aantal vrijwilligsters uit Borkel en Schaft voor 
(aanstaande) ouders om elkaar en elkaars kinderen te leren kennen, een laagdrempelig 

samenzijn om met elkaar te sparren over opgroeien en opvoeden. 

Voor in de agenda:
Start van het Mama Café: 11 september 2021

Daarna wekelijks op woensdagmorgen van 10.30 tot 12.15u 
We zien jullie graag bij deze feestelijke aftrap van het Mama Café. 

Evelien, Connie en Angeline 

Mama
Café

TIPS EN ADVIEZEN OVER OPVOEDEN
Nieuwe ouders en kinderen leren kennen 

GEZELLIG SAMENZIJN

LOOP 
EENS 

BINNEN!

Iedere woensdagochtend 
van 10.30 tot 12.15u

In Dorpshuis d’n Teut

Wij zorgen voor iets 
lekkers bij de koffie of 

de thee!
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RBOB de Kempen heeft de school 
overgenomen en bereidt de start van het 
schooljaar begin september op dit moment voor. 
Er is een nieuwe lokatiedirecteur aangetrokken: 
Marielle Koppens, juf Christel blijft en voor de 
leerkrachten van de andere groepen lopen 
de sollicitaties. Voor RBOB de Kempen is 
continuïteit van de school heel belangrijk en zij 
willen actief kijken hoe ze dit het beste kunnen 
vormgeven. Onze MR is daar ook direct bij 
betrokken. Vanuit het Dorpsinitiatief volgen wij 
natuurlijk de ontwikkelingen op de voet. De 

werkgroep School, die al enkele jaren geleden 
is gevormd, oriënteert zich op hoe bij te kunnen 
dragen aan de school en dan vooral aan de 
bekendheid van school voor jonge ouders. 
Tenslotte moeten ouders wel de weg weten 
en zou het heel mooi zijn als ze alle informatie 
hebben om vol vertrouwen voor onze mooie 
dorpsschool te kiezen.

De school blijft in het dorp!

Mama
Café

TIPS EN ADVIEZEN OVER OPVOEDEN
Nieuwe ouders en kinderen leren kennen 

GEZELLIG SAMENZIJN

LOOP 
EENS 

BINNEN!

Iedere woensdagochtend 
van 10.30 tot 12.15u

In Dorpshuis d’n Teut

Wij zorgen voor iets 
lekkers bij de koffie of 

de thee!
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Eindelijk is het dan zover: de draaiboeken 
worden weer afgestoft, de kuiten gesmeerd 
en de leden geactiveerd. Op naar een mooie 
tweede helft van 2021. Van je vermaken in 
de eigen woonkamer, naar sociaal contact 
bij je eigen club. En van online quizzen en 
vergaderen, naar live repetities en biertjes aan 
de bar. De besturen van de Borkel en Schaftse 
verenigingen hebben afgelopen weken niet 
stilgezeten. Met nieuwe plannen, clubavonden, 
activiteiten en repetities heten zij hun leden 
weer van harte welkom. Wat hebben we elkaar 
gemist!

Hippische Vereniging St. Servatius
Ondanks de beperkingen die toen speelden, 
heeft Hippische Vereniging St. Servatius toch 
een aantal activiteiten kunnen doen vorig jaar. 
Zo kijken zij terug op een geslaagd ponykamp 
vorige zomer en hopen zij dat ook dit jaar weer 
te kunnen organiseren. En gelukkig konden 
de lessen voor de jeugd doorgang vinden 
afgelopen jaar. De vereniging kijkt uit naar hun 
42e pinksterrit die op zondag 26 september zal 
plaatsvinden. En met trots kunnen zij melden 
dat hun ledenaantal is gestegen met maar 
liefst 18 nieuwe leden! Inmiddels telt de club 46 
leden. Hopelijk kunnen in 2021 alle lessen weer 
aangeboden worden voor alle leeftijden. En 
vooral kijken ze uit naar “het oude normaal”! 

Achterste Brug
Ook Buurtvereniging de Achterste Brug heeft 
niet stilgezeten. Er konden dan wel geen 
activiteiten georganiseerd worden, er werd 
wel aan de medemens gedacht. Zo ontvingen 
de bewoners van de buurt afgelopen najaar 
een lekkere peperkoek en afgelopen voorjaar 
een prachtig voorjaarsbloemetje. De eerste 
bestuursvergadering van 2021 staat inmiddels 

gepland, zodat het bestuur weer nieuwe 
activiteiten kan gaan organiseren: “Want wat 
kijken we uit naar de traditionele barbecue. 
In 2022 bestaan we 40 jaar en dit willen we 
natuurlijk samen met alle leden van onze 
buurtvereniging vieren!”

De Vrouwenorganisatie
En er staat nóg een jubileum op de planning. 
De Vrouwenorganisatie bestaat eind dit jaar 
maar liefst 90 jaar! De vereniging hoopt van 
harte dit te kunnen vieren met al hun leden. 
Daarnaast kijken zij vooruit naar komende 
maanden om hun leden en eventuele 
introducés te kunnen voorzien van nieuwe 
activiteiten. 

Dorpshuis D’n Teut
Dorpshuis D’n Teut kon ons melden dat zij 
weer open zijn voor alle verenigingen en 
hun activiteiten. Natuurlijk zijn alle inwoners 
van Borkel en Schaft ook van harte welkom 
om een kopje koffie te komen drinken. Elke 
donderdagmiddag is de huiskamer weer van 
13:30 tot 15:30 uur geopend.
U bent van harte welkom voor een kopje koffie, 
praatje of om te knutselen.

Sint Servatiuskoor
Het Sint Servatiuskoor kijkt na een jaar zonder 
repetities ook uit naar hun eerste gezamenlijke 
bijeenkomst, die hopelijk in september weer 
zal plaatsvinden. Ondanks dat het niet zingen 
als een groot gemis werd ervaren, kwam de 
gezondheid van eenieder op de eerste plaats. 
Het bestuur van het koor belegt binnenkort 
een vergadering om de stand van zaken door 
te nemen. We hopen snel weer te kunnen 
genieten van hun mooie liederen. 

Klaar voor de start...
Borkel en Schaftse verenigingen zijn er klaar voor! 



KPJ BES
KPJ BES had afgelopen anderhalf jaar wél een 
maandelijks terugkerende activiteit: het oud papier 
ophalen. Wij zijn alle KPJ-ers dankbaar voor hun 
inzet hiervoor het afgelopen jaar. Maar nu wordt 
het tijd voor het organiseren van échte activiteiten. 
Denk bijvoorbeeld aan de– toch wel beetje beruchte 
– autojaarrit. En inmiddels zijn de datums in de 
draaiboeken aangepast en staat de grote KPJ BES 
feestavond gepland op – schrijft u mee? – zaterdag 28 
mei 2022! En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is 
het bestuur van de KPJ bezig met een plan om jongeren 
aan te trekken en kennis te laten maken met hun 
vereniging. 

Kortom: de verenigingen zijn er klaar voor. Jullie ook? 
Of nieuwsgierig geworden? Meld je gerust eens aan bij 
één van de verenigingen om kennis te komen maken en 
sfeer te proeven. Je bent van harte welkom! 

Namens alle Borkel en Schaftse verenigingen, 
De werkgroep Verenigingen 
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Jong Nederland is een landelijke jeugd- en 
jongerenorganisatie. Iedereen van 4 tot 18 jaar 
kan lid worden en elke week naar de clubavond 
komen van zijn/haar leeftijdscategorie. Deze 
avonden staan in het teken van spelen, 
ontspanning en ontplooiing. De landelijke 
organisatie bestaat zelfs al sinds 1944.
Over heel Nederland zijn er 53 lokale jeugdclubs 
aangesloten. En Jong Nederland Borkel en 
Schaft is er een van. Wekelijks organiseren wij 
een clubavond per leeftijdsgroep en iedereen 
is welkom! Door middel van een gevarieerd 
aanbod in het teken van sport, spel en knutselen 
organiseren wij elke week met veel liefde en 
plezier een leuke avond voor elke groep. 
De missie van Jong Nederland landelijk: jeugd in 
de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een leuke en zinvolle 
vrijetijdsbesteding bieden, door een gevarieerd 
aanbod op het gebied van sport en spel, 
creativiteit en buitenleven. 

Wij zoeken nog mensen voor de leiding!
De gehele leidinggroep van Borkel en Schaft 
bestaat uit vrijwilligers die elke week weer 
klaarstaan om voor de jeugd een leuke en 
gezellige clubavond te houden. Zonder deze 
vrijwilligers zou Jong Nederland niet bestaan. 
Lijkt het jou nu heel erg leuk om de jeugd van 
Borkel en Schaft, Dommelen, Valkenswaard en 

omstreken elke week een gezellige clubavond 
te bezorgen? Om mee te gaan en te helpen bij 
jaarlijkse activiteiten zoals kamp, districtsdagen, 
dorpse activiteiten of tijdens de verschillende 
acties om voor de club  geld in te zamelen? 
Kom dan een keer langs op een van onze 
clubavonden! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
leiding! Heb je interesse? Neem dan vrijblijvend 
contact op met

Alice Sweens, Secretaris, via 
alicesweens@hotmail.com 

Borkel en Schaft
JONG NEDERLAND
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WERKGROEP 
V E R K E E R

De werkgroep Verkeer concentreert zich in 
de breedste zin op de verkeersveiligheid in 
en om onze gemeenschap. Daar waar wij als 
werkgroep vinden dat de verkeersveiligheid in 
het geding is,  komen we in  actie en nemen 
we contact op met de betreffende instanties 
om de situatie te bespreken en voorstellen te 
doen. Dit uiteraard ook als we opmerkingen of 
vragen uit het dorp  hierover krijgen.

Zo ook voor de verlichting van het fietspad aan 
de Maastrichterweg. 

In het kader van de toekomstige N69-
zuid, hebben we in kaart gebracht welke 
verbindingen er zijn van ons dorp met 
zijn omgeving. Hierin hebben we o.a. 
vastgesteld, dat de drie fietsverbindingen 
met Valkenswaard alle onverlicht zijn. Uit het 
oogpunt van veiligheidsgevoel vonden wij dat 
er minimaal een van de drie fietspaden verlicht 
zou moeten worden. Onze keuze viel mede 
door de ontwikkelingen van de N69-zuid op 
het fietspad van de Maastrichterweg. Door 
dit fietspad te verlichten is er tenminste één 
fietsverbinding met Valkenswaard, waar een 
ieder zicht kan houden op de omgeving.   Niet 
alleen de  verkeersveiligheid, maar zeker ook 
de beleving van veilig kunnen fietsen in het 
donker neemt hiermee enorm toe.

Met deze argumenten hebben wij, via het 
Dorpsinitiatief, contact opgenomen met de 
gemeente en de politiek. Uiteindelijk heeft 
de gemeenteraad besloten om budget vrij te 
maken om de verlichting van het fietspad  aan 
de Maastrichterweg te realiseren. 

Zoals velen van ons al hebben kunnen 
constateren, zijn de werkzaamheden onlangs 
gestart. Een mooi resultaat, waar alle fietsers 
uit Borkel en Schaft en Valkenswaard profijt 
van gaan hebben.

Na wat stagnatie in de voortgang van de 
nieuwbouwprojecten komt er weer schot in de 
zaak. Er is goed nieuws te melden over de locaties 
‘Achter de Oude School’ en het ‘Molenhuis’. Ook 
zijn er voorzichtige ontwikkelingen op het perceel 
van de voormalige palletfabriek Smolders.
 
Achter de Oude School
Projectontwikkelaar Van Gisbergen, bekend 
van Biestven II, kan verder met de plannen voor 
de parkeerplaats achter de Oude School. Van 
Gisbergen is tot een akkoord gekomen met de 
gemeente Valkenswaard. Deze kan nu aan de slag 
met de wijziging van het bestemmingsplan en de 
onderzoeken die daarbij horen. We verwachten 
snel meer inhoudelijke informatie over het project 
en
hopen dat deze mooie ontwikkeling leidt tot 
spoedige bouwactiviteiten. 

Molenhuis
Voor het Molenhuis en de grond achter de molen 
moet er door projectontwikkelaars Maarten en 
Joost van der Sande en de gemeente nog wat 
extra werk worden gedaan om de plannen definitief 
te krijgen.
Vóór de start van het zomerreces op 15 juli 
2021 zal het college van burgemeester en 
wethouders een principe-uitspraak doen voor 
het plan Molenhuis. Daarmee kunnen de 
projectontwikkelaars verder met de voorbereidingen 
van het project.
 
Smolders
Na het staken van de bedrijvigheid is locatie 
Smolders in beeld voor woningbouw. De eigenaar 
voert gesprekken met mogelijke ontwikkelaars en 
met de gemeente. We hopen in de volgende editie 
van het drieluik meer informatie te kunnen geven.
 
Heb je interesse in de bouwplannen, dan horen 
we dat graag. Neem contact op met de werkgroep 
Woningbouw via info@dorpsinitiatiefbes.nl

WERKGROEP 
WONINGBOUW
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Het ritme zit er ondertussen al aardig in: iedere 
eerste zaterdag van de maand weten heel wat 
mensen de MolenMarkt te vinden. Zowel uit 
ons dorp, als uit de directe omgeving komen er 
mensen een rondje maken om te kijken welke 
verse producten er uit onze regio te koop zijn. 
En natuurlijk best wat toeristen die de kramen 
afstruinen voor een smakelijke loempia of een 
lekkere verse kop koffie.

Gelukkig is het assortiment behoorlijk divers. 
Elke maand is er vlees direct van de boer, verse 
soep zonder toevoegingen, koffiebonen en thee, 
chocolade en bonbons, seizoensgroenten en 
-fruit, diverse bakmixen, koekjes, sap, honing en 
dergelijke, koolhydraatarme bakmixen, bloemen, 
molenbrood en natuurlijk de lekkere loempia’s en 
andere specialiteiten van onze eigen friettent.

Vanaf juli komen er ook natuurlijke kruiden 
en specerijen en knoflook producten bij! In 
augustus en september zullen er tevens extra 
zomergroenten te koop zijn. En zo wisselen we 
het aanbod regelmatig af.

Extra leuk wordt de laatste MolenMarkt van 
dit seizoen. Op zaterdag 2 oktober breiden we 
eenmalig uit met ‘non-food’, bijvoorbeeld met 
natuurlijke zepen. Hier zullen we tegen die tijd 
natuurlijk nog meer over melden.

Belangrijkste voor ons blijft dat de MolenMarkt 
een leuke plek is om even naar toe te gaan, waar 
je wat kunt kopen, wat kan eten en drinken en 
even bij kunt buurten. En dat in ons eigen dorp! 
Tot een volgende keer!

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

Vorm
geving: Lieneke W

eerts


