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BESTE DORPSBEWONERS,

AGENDA
Plantdag Voedselbos     27-11-2021
Autojaarrit KPJ     12-12-2021
KerstMolenMarkt     18-12-2021
Afsluitend concert Emos    18-12-2021
Informatiemiddag ‘Oog voor elkaar’ 22-01-2022
Feestavond Mulkslobbers   26-02-2022
Concert Emos en Pater Moeskroen 21-05-2022

Mamacafe iedere woensdag met uitzondering van de schoolvakanties van 
10.30-2.15 u

Huiskamerproject wekelijks op donderdag van 13.30-15.30 u
Wijkcoordinator wekelijks op donderdag van 14.00-16.00 u

Wijkagent en Dorpsondersteuners 1ste donderdag van de maand van 14:00 - 
16:00u 

Borkel en Schaft is in herfstkleuren getooid en maakt zich op voor de winter.
Maar van een winterslaap is geen sprake, integendeel!

De komende tijd staat ons dorp weer bol van de activiteiten, kijkt u maar eens in de 
agenda.

Ook in deze editie kunt u allerlei nieuws lezen over activiteiten, initiatieven en 
verenigingen.

We kijken bijvoorbeeld terug op een bijzonder geslaagde Dorpskwis en vooruit naar 
een ongetwijfeld sfeervolle Kerstmolenmarkt.

Maar er is nog veel meer, dus wenst de werkgroep PR u heel veel leesplezier.

Fijne feestdagen en blijf gezond.
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Bollen
voor Borkel

Dit jaar hebben we lang kunnen genieten 
van een groen bladerdek. De bomen hebben 
afgelopen zomer voldoende water gekregen en 
houden daardoor hun bladeren langer vast. Het 
is nu uitkijken naar wat de winter in petto heeft 
voor ons. Wordt het een zachte of eerder een 
strenge winter? 

Door klimaatverandering zijn de winters 
tegenwoordig redelijk mild, waardoor er al vroeg 
in het jaar hommelkoninginnen ontwaken. Dit 
terwijl er nog geen voedsel (bloeiende planten) 
te vinden is. Die hommels en ook andere 
insecten kunnen we helpen door in het najaar 
vroegbloeiende bloembollen in de grond te 
stoppen. 

Als Werkgroep Biodiversiteit zagen we hier een 
mooie actie en we zorgden, met steun van het 
Dorpsinitiatief en de gemeente, voor 270 zakjes 
met bloembollen. De mix bestaat uit onder 
andere Crocus, Chionodoxa, Scilla, Muscari en 
verwilderingstulpen en bloeit van februari tot 
begin mei. 

Bij het verschijnen van dit Dorpsdrieluik 
zijn deze bollen met een op=op afhaalactie 
inmiddels gratis verstrekt voor heel Borkel en 
Schaft. Daardoor weten hommels straks waar 
ze voedsel kunnen verzamelen wanneer ze 
weer wakker worden. Bovendien gaat het om 
verwilderingsbollen en zorgen deze, bij een juist 
beheer, voor een jarenlang terugkerende bloei. 

Borkel en Schaft zal er nog mooier uitzien! 
Maar eerst dus even de bollen planten en de 
winter door. Wie nog meer wil doen om de 
biodiversiteit te helpen, kan een kijkje nemen bij 
de Groene tuintips op de Duurzaamheidspagina 
van Valkenswaard (https://www.valkenswaard.
nl/in-valkenswaard/duurzaamheid_45180/ ).

Nog even iets anders: als je interesse hebt om 
je aan te sluiten bij de werkgroep Biodiversiteit, 
neem dan contact op via 
info@dorpsinitiatiefbes.nl

(Foto door Marvin Radke, standbildtechniker.de)
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voor Borkel

Op diverse plaatsen in ons dorp hangt een 
Automatische Externe Defibrillator (AED). 
Zie afbeelding. Een AED wordt gebruikt bij 
een reanimatie oproep. Het oproepsysteem 
HartslagNu werkt via de meldkamer van 112. 
Zodra er een melding van een hartstilstand 
binnenkomt, krijgen buurtbewoners een oproep 
op hun telefoon. In het bericht staat het adres 
van het slachtoffer en de locatie van een AED 
die zij onderweg kunnen ophalen. In het geval 
van een codeslot op de AED-kast, staat de code 
ook in het bericht vermeld. Je kunt dus niet 
zomaar een AED uit de kast pakken. 

Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij het 
reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Bij een 
hartstilstand in je buurt krijgt je via je mobiel een 
oproep om naar het slachtoffer te gaan.

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten 
cruciaal. De overlevingskans is het grootst als 
er binnen 6 minuten iemand reanimeert en 
een AED aansluit. De ambulance is meestal 

niet zo snel. Jij als buurtbewoner kunt dat wel 
zijn. Gezien de ligging van Borkel en Schaft 
is het nóg belangrijker om zo veel mogelijk 
burgerhulpverleners te hebben. 

Wie kan burgerhulpverlener worden? Meld 
je aan als je 18 jaar of ouder bent en in de 
afgelopen twee jaar een van deze trainingen 
hebt gevolgd:
• Een basis- of herhalingscursus reanimatie
• Een reanimatietraining als 

bedrijfshulpverlener of EHBO’er
• Een reanimatietraining voor je beroep of 

studie (bijvoorbeeld arts, brandweer of 
politie) 

Bron: www.hartstichting.nl 

In 2022 zullen er weer cursussen worden 
aangeboden in ons dorp. Wist je dat er vaak 
een vergoeding beschikbaar is vanuit je eigen 
zorgverzekeraar voor zo’n cursus? 

A E D  &  R E A N I M A T I E
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Al meer dan acht jaar is de werkgroep zorg in 
ons dorp werkzaam. De groep houdt zich bezig 
met het bezoeken van zieke medebewoners, 
het organiseren van huiskamermiddagen in het 
Dorpshuis en geeft vorm en uitvoering aan het 
project Buren voor elkaar. Dat alles doen we met 
veel plezier. Wel vonden we dat het tijd werd om 
eens wat nieuws te presenteren. Dat willen we 
graag doen in de vorm van een informatiemiddag 
in het Dorpshuis. Deze vindt plaats op zaterdag 
22 januari 2022. Als thema is gekozen voor 
“Oog voor elkaar”.  Met deze titel willen we 
beklemtonen dat het belangrijk is dat bewoners 
van ons dorp elkaar steunen en helpen waar dat 
nodig is. We hebben gekozen voor drie volstrekt 
verschillende onderwerpen, te weten: dementie 
en Alzheimer, schuld en schuldsanering en 
eenzaamheid. 

Dementie en Alzheimer
Op dit moment  hebben 300.000 mensen in 
Nederland te maken dementie. Dat aantal zal 
in 2040 toenemen tot ruim een half miljoen. 
Dementie is een degeneratieve aandoening 
die geleidelijk begint en steeds erger wordt. 
Het meest herkenbare kenmerk van de ziekte 
is de moeite met het herinneren van recente 
gebeurtenissen. Tijdens de informatiemiddag 
gaan drie sprekers in op de ziekte dementie, 
mantelzorg en de impact op het dagelijks leven.

Schuld en schuldsanering
Ook in ons dorp doet zich het probleem van 
schulden en schuldsanering voor. Denk 
bijvoorbeeld aan studenten die moeite hebben 
met hun studieschuld na het afronden van hun 
opleiding of aan mensen die niet goed kunnen 
rondkomen. Besproken wordt wat je aan het 
probleem kunt doen en hoe je geholpen kunt 
worden. 

Eenzaamheid
Helaas komt ook in Borkel en Schaft 
eenzaamheid voor. Uitgelegd wordt wat onder 
eenzaamheid wordt verstaan, welke gevolgen dat 
kan hebben en wat je eraan kunt doen om uit je 
isolement te komen.

Agenda
13.30 Inloop
14.10 Dementie en alzheimer
           sprekers: F. Verzijl, huisarts
           Ietje Verhoeven, zorgtraject begeleider 
 Valkenhof, Annemieke van Dinter, 
 gespreksleider  Alzheimer Café
15.00 Korte pauze
15.15 Schuld en schuldsanering
           spreker: gemeentemedewerker Peter 
 Franken
15.45 Eenzaamheid
           sprekers: Mariëlle Schellekens, lid van 
 Zorggroep
           Frans van Vonderen, lid van Zorggroep
16.15 Sluiting

Graag heten de werkgroep Zorg en het 
Dorpsinitiatief je welkom op deze middag. Ook al 
heb je in jouw dagelijkse praktijk misschien niet 
veel te maken met de te bespreken onderwerpen, 
dan ben je toch van harte welkom. Dat geldt 
ook voor de bewoners van groot Valkenswaard. 
De toegang is gratis en er worden je twee 
consumpties per bezoeker aangeboden. Komen 
dus!

INFORMATIEMIDDAG:
OOG VOOR ELKAAR

Werkgroep zorg
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CORSO BUURTSCHAP BORKEL EN SCHAFT
Na een onzekere start van het corso 
seizoen, waarbij het de vraag was of en hoe 
corso 2021 zou gaan verlopen, hebben we 
uiteindelijk groen licht gekregen om een 
bloemencorso object te maken. 

Met veel enthousiasme zijn we aan het 
lassen, kartonnen en plakken gegaan, om 
uiteindelijk samen met vele helpende handjes 
van onze dorpsgenoten de wagen vol dahlia’s 
te prikken.

Het was nog een hele klus om de wagen op 
tijd gereed te hebben, maar het resultaat 
mocht er zijn (vinden wij).

We kijken alweer uit naar het nieuwe 
corsoseizoen en hopen dan wel weer met een 
corsowagen door Valkenswaard te rijden.

Mocht je interesse hebben om ons daarbij 
te helpen dan horen we dat graag via 
voorzittercorsoborkel@gmail.com.

Met bloemrijke groet, 

Corso Buurtschap Borkel en Schaft

1 kg kruidkoekmix van de molen
500 ml karnemelk

2 eieren
1 appel in kleine stukjes

 
Dit alles mixen en in een bakvorm doen.

De oven op 160 graden  en dan ruim 60 min bakken.

B O R K E L S E  K R U I D K O E K
NAAR RECEPT VAN ANNIE ROOTHANS
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De KBO  is één van de vele verenigingen die 
Borkel en Schaft rijk is. Sinds 1958 is zij actief 
als organisatie, die opkomt voor de belangen 
van ouderen. De KBO doet dat door activiteiten 
te organiseren,  waar oudere inwoners elkaar 
kunnen ontmoeten of actief bezig kunnen zijn 
met bijv. spelletjes of hun gezondheid. Maar ook 
belangenbehartiging op het gebied van onder 
meer wonen is een activiteit van de KBO.
We zien de laatste jaren het aantal leden 
teruglopen. Dat gebeurt niet alleen in Borkel en 
Schaft, maar bij veel afdelingen van de KBO.
Al lijkt een KBO een vereniging, die er niet toe 
doet, het tegendeel is waar.
Als je ouder wordt, zijn niet alle activiteiten, die 
eerst zo normaal leken, nog mogelijk. Maar 
er blijven nog steeds een heleboel dingen wel 
mogelijk.
En ook als je ouder wordt, heb je behoefte aan 
contacten met de medemens en een zinvolle 
besteding van je dagen.
We hebben tijdens een project, dat mede wordt 
ondersteund door de Rabobank, verschillende 
brainstormsessies gehad hoe we onze vereniging 
een extra impuls kunnen geven om zo  ook in de 
toekomst een fijne vereniging te zijn voor onze 
oudere inwoners van Borkel en Schaft. Hiermee 
gaan we aan de slag en we hebben nog veel 
werk te doen. Maar we hebben er alle vertrouwen 
in, dat dit gaat lukken. 
Want de KBO is en blijft een belangrijke 

vereniging voor onze inwoners!
Wilt u meer weten over onze vereniging, neem 
dan contact op met onze voorzitter Rob Spit (06 
13 73 30 65 ) of onze secretaris Annie Roothans 
( 040-2068433) of met één van de andere 
bestuursleden.

KBO

De werkgroep PR werkt aan vernieuwing van de 
website www.borkelenschaft.info. Dorpsgenoten, 
toeristen, potentiële nieuwe inwoners en andere 
geïnteresseerden vinden op de vernieuwde 
website mooie beelden en veel informatie over 
Borkel en Schaft. De drie gekleurde schildjes 
voor wonen, werken en recreëren, die ook in het 
logo op de voorkant van dit drieluik te vinden zijn, 
leiden de bezoekers straks door de website.

Op dit moment werken we achter de schermen 
aan de inhoud van de nieuwe site. Bij het 

onderdeel Werken is plaats voor alle bedrijven en 
ondernemingen, groot en klein, die in Borkel en 
Schaft gehuisvest zijn. Via de logo’s en links naar 
de websites of social media pagina’s krijgen de 
websitebezoekers een goed beeld van alles wat 
Borkel en Schaft op het gebied van Werken te 
bieden heeft. Heb jij een onderneming in het dorp 
en wil je deze (gratis) op de nieuwe website laten 
opnemen? Stuur dan de link met het logo naar 
websitebes@gmail.nl.

Bedrijven meld je!
VERNIEUWING DORPSWEBSITE
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Ziekenbezoek
BORKEL EN SCHAFT

Bij langdurige ziekte kunnen mensen uit 
Borkel en Schaft, leden van de KBO en Leden 
van de VO een bezoek krijgen van de zieken 
bezoekdienst van Borkel en Schaft. 
Kent u iemand in uw omgeving,  meld dit dan 
bij de dorpsondersteuners  06-53585969 of 
dorpsondersteuningbes@gmail.com .  Zij 
zullen dan het bezoek regelen

Frans Bierens
Ik was getrouwd met An Beckers beter 
bekend in ons dorp als An Ven en ben nu 
13 jaar weduwnaar. Ik was ruim 10 jaar bij 
de ziekendienst van de Zonnebloem en heb 
daarvoor een speldje gekregen

Gerarda de Bock
Ik ben 83 jaar geleden geboren in 
Veldhoven en sinds 2009 inwoonster van 
Borkel en Schaft wat ik een geweldig 
dorp vind en waar veel valt te beleven. 
Om mensen te leren kennen heb ik me 
aangesloten bij ziekenbezoek

Erna van den Dungen
Ik ben op de Brug geboren en getogen.  
Ik ben lid van de VO en KBO, ik tuinier, 
wandel en badminton graag en probeer mijn 
steentje bij te dragen in de werkgroep Zorg.

Petri Maas
Ik ben 55 jaar, getrouwd met Fons Maas en 
al 31 jaar woonachtig in Borkel en Schaft. 
Mijn hobby’s zijn o.a. muziek maken en 
het organiseren van de kermis in ons dorp. 
Omkijken naar elkaar en zorgen voor elkaar 
vind ik belangrijk.

Dora Schellekens
Ik ben 83 jaar en geboren in Borkel op de 
Hoef als een Smets.
10 Jaar voordat ik trouwde heb ik in de 
kraamzorg gewerkt. Zolang de ziekendienst 
draait doe ik al mee. Het is heel dankbaar, 
dat laten de mensen vaak horen.

Foto van links naar rechts   Erna van den Dungen, Petri Maas, Gerarda de Bock, Frans 
Bierings, Dora Schellekens
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De werkgroep buitengebied heeft afgelopen 
tijd veel energie gestoken in het plan 
Dommelland van de Gemeente Valkenswaard. 
Het is goed om te weten dat dit met name het 
buitengebied van Borkel en Schaft betreft. 
Doel van het plan is het versterken van de 
werkgelegenheid in de vrijetijdssector (toerisme 
en recreatie). Waaronder ook de paardensector 
in het buitengebied.  In het kader van het 
participatietraject is plan Dommelland in 5 
deelgebieden verdeeld;

- Kern Borkel en Schaft,
- Natuurpoort Malpie,
- Natuurpoort Achterste Brug,
- Paardenboulevard
- Leisure zone.

Met uitzondering van het deelgebied Leisure 
zone hebben we als werkgroep, samen met de 
betrokken inwoners, onze input geleverd.

Het is onze visie dat het buitengebied méér 
is dan toerisme en recreatie. Voor ons is 
de leefbaarheid van Borkel en Schaft het 
belangrijkste. Toerisme en recreatie kunnen 
daar aan bijdragen. Het gaat hier dus om de 
juiste BALANS daarin.

Wij hebben zoveel mogelijk dat wat leeft onder 
de inwoners vastgelegd in een visiedocument.  
Dit hebben we aan alle gemeenteraadsleden 
verstuurd. Zij moeten uiteindelijk over plan 
Dommelland beslissen. 

Het Eindhovens Dagblad heeft enige tijd 
geleden over ons visiedocument geschreven. 
Helaas dekte de geplaatste beknopte 
samenvatting de lading niet helemaal. Als 
u geïnteresseerd bent in ons complete 
visiedocument dan kunt u deze vinden op de 
site van het Dorpsinitiatief
(www.dorpsinitiatiefbes.nl).

BUITENGEBIED
WERKGROEP

Achter Oude School
De voorbereidingen voor dit woningbouwplan 
gaan gestaag verder. Een 2e benodigde 
taxatie heeft inmiddels plaatsgevonden 
en projectontwikkelaar Van Gisbergen is 
bezig met de benodigde onderzoeken voor 
de wijziging van het bestemmingsplan. De 
gemeente heeft een vast contactpersoon in de 
organisatie aangewezen die de plannen samen 
met van Gisbergen verder gaat uitwerken 
en de procedures begeleidt. Ondertussen 
wordt een informatieavond gepland voor 
woningzoekenden die zich hebben gemeld bij 
de werkgroep woningbouw en voor de direct 
omwonenden. 
Molenhuis
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Valkenswaard heeft een 
besluit genomen over de medewerking aan het 
plan Molenhuis en het achterliggende terrein. 
Daaraan is een aantal voorwaarden gekoppeld. 
Een belangrijke is dat er een beperkte hoogte 
van de bebouwing geldt om de windvang van 
de molen niet te belemmeren.
De plannen worden nu verder uitgewerkt 
waarbij er veel aandacht is voor duurzaamheid. 
De initiatiefnemers willen begin december weer 
om tafel met omwonenden en belangstellenden.
Locatie Smolders
De onderhandelingen tussen de eigenaar 
van de voormalige palletfabriek en de 
geïnteresseerde projectontwikkelaar naderen 
de ontknoping. Een belangrijke stap die gezet 
moet worden om verder te kunnen met de 
ontwikkeling van deze locatie.
Wanneer er een akkoord is, kunnen partijen 
met de gemeente aan tafel om de visie voor 
herontwikkeling van het terrein verder uit 
werken. Voor welke doelgroepen gebouwd 
gaat worden, waarbij wat betreft de werkgroep 
ook aandacht is voor sociale huurwoningen, 
en volgens welke planning/fasering werken de 
betrokken partijen verder uit. De werkgroep 
benadrukt dat het gesprek met de omgeving 
erg belangrijk is.

Heb je interesse in een nieuwbouwwonging 
in Borkel enSchaft? Neem dan contact op 
met de werkgroep woningbouw via info@
dorpsinitiatiefbes.nl

WONINGBOUW
WERKGROEP
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KPJ Borkel en Schaft heet nieuwe aspirant-leden welkom! 
Aspirant-leden, van 16 tot 18 jaar, kunnen net als gewone leden meedoen met veel activiteiten van 

de KPJ in ons dorp. Ook hebben aspirant-leden hun eigen activiteiten. Tijdens deze activiteiten staat 
gezelligheid voorop! Door de diversiteit onder de leden is er altijd voor iedereen aanspraak. Dit zorgt 
ervoor dat de activiteit automatisch bijzaak wordt en we het dus vooral gezellig hebben met elkaar. 
We hebben ons eigen clubgebouw op sportpark de Brug. Dit is niet alleen de startplaats van onze 

activiteiten, hier organiseren we ook clubavonden voor onze leden.
Interesse? Neem dan contact met ons op via kpjbes@gmail.com. 

KPJ BES Autojaarrit
De inmiddels beruchte autojaarrit staat weer op de planning, ook deze keer met thema! Zondag 12 
december wordt sportpark de Brug omgetoverd tot vliegveld zodat elke deelnemer op reis kan. Om 

het thema compleet te maken krijgt elk team een land toegewezen. Ben jezelf het best verkleed en/of 
je auto naar het toegewezen land? Dan staat je een leuke verrassing te wachten! 

Natuurlijk bestaat de autojaarrit net als altijd uit een mooie route door de regio waarbij het gaat om 
de minste kilometers en de beste antwoorden op de quiz. Voor de winnaar hiervan staat een leuke 
verrassing te wachten! De prijsuitreiking is in een nieuw jasje gestoken, maar dat houden we nog 

even geheim. Enthousiast geworden? Geef je dan snel op via 06-44721856 en vermeld je teamnaam, 
het aantal deelnemers en geef een adres in Borkel en Schaft door.  

Ons gezellige MolenMarkt seizoen hebben we 
in oktober goed afgesloten met een extra grote 
MolenMarkt XL. Naast de inmiddels vertrouwde 
kraampjes, stonden er voor het molenhuis ook 
nog ‘non-food’ kramen met kleding, keramiek, 
vogelhuisjes en nog veel meer. Voordat we in 
april ‘22 weer gaan starten willen we nog één 
keer een MolenMarkt houden: we kunnen het niet 
missen! 

Zaterdag 18 december van 16.00 - 20.00 uur is er 
een KerstMolenMarkt! 

Later op de dag en met de nodige verlichting 
zullen er diverse kraampjes staan. De bekende 
kramen - en enkele nieuwe! - zullen naast hun 

gewone assortiment ook kerstproducten hebben. 
Doe dus je warme jas en schoenen aan, zorg 
dat je hemd in je broek zit en komt in de koude 
donkere dagen voor de kerst, genieten van een 
gezellige markt. 

Er zal ook zeker wat warms te drinken en te eten 
zijn, wellicht is er zelfs muziek! De verschillende 
haardvuurtjes zorgen voor warmte en wij met z’n 
allen voor de gezelligheid! 

Tot 18 december! 

DE KERSTMOLENMARKT
Lekker en gezellig,
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Het laatste weekend van oktober stond in het teken 
van de eerste Borkel & Schaftse Dorpskwis ‘Leut rond 
d’n Teut’. Maar liefst 24 teams gingen de strijd met 
elkaar aan. Wij als organisatie kijken terug op een zeer 
geslaagde eerste editie. Als het aan ons ligt wordt het 
een terugkerend dorpsevenement, dat we om de twee 
jaar zullen organiseren. 

Veel dank gaat uit naar iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan dit weekend, waaronder: De 
Woeste Hoeve, Grand Café De Zwaan, Vleeshuiske 
Valkenswaard, Tuincentrum Bannenberg, Metalendier.
nl, Kennel de Hoeve, Eetcafé Zomerhof, Bloem & 
Cadeau, Plus Dommelen, Centrum radio & tv, VV 
BES, Dorpshuis d’n Teut, Autobedrijf Jaspers, het 
bestuur van de Sint Servatiuskerk, de Molenstichting, 
Kanters Graszoden, Cafetaria de Oude Bakkerij, Marcel 
Jeurgens en het Dorpsinitiatief. Super bedankt! Zonder 
jullie was dit alles niet mogelijk geweest. 

D O R P S K W I S 
LEUT ROND D’N TEUT

Onderstaand de uitslag en de winnaars per 
categorie: 
1. De Grensstreek (winnaars van de categorieën ‘ 

’t dorp uit’ en ‘bonusvragen’)
2. SportparkOPdreef 
3. Woeste Winnaars
4. De Hoef
5. Nie alleen schôn van buiten (winnaars van de 

categorieën ‘lijf en leven’ en ‘talenknobbel’)
6. De Gewieckste Moolenaers (winnaars van 

de categorieën ‘Lekker leuten’, ‘Uit ons eigen 
dorp’ en winnaars van de prijs voor ‘beste doe-
opdrachters’)

7. C.V. De Boerkes (winnaars van ‘leukste duo’)
8. Flower power (winnaars van ‘mooist & best 

verlichte fiets’)
9. Familie Roothans
10. De Vrolijke Noten
11. De Pennymeisjes (winnaar van de categorie 

‘eindelijk glasvezel’)
12. De intelligente bende
13. Team 12
14. De Springende Wasberen
15. Kwizzhetwel
16. De PeeKluisWolven
17. De Gele Kanaries (winnaars van de 

‘Eeinheidsprijs’)
18. B Stars
19. Boerenverstand
20. Kwisful thinking
21. We hebben het niet gemakkelijk
22. Witte geit
23. De Bruine Beren
24. De Slimste Intvennekes (winnaars van de 

troostprijs)
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Beste Mulkslobbers en Mulkslobberinnekes,
 
Het is dinsdag 25 februari 2020 als in ons mooie Mulkgat de optocht van start gaat, met daarna een 
knallend eindfeest in de Teutenzaal. Niet wetende dat dit het laatste carnavalsfeest in tijden zou zijn. 
Daar kwam ineens ‘corona’ om de hoek kijken. Een jaar lang vol met maatregelen en een nieuw 
‘normaal’ stond voor de deur, zo ook in 2021.. zou carnaval wel doorgaan, met hoeveel mensen, 
anderhalve meter? Vragen, vragen en nog eens vragen die we per week moesten beantwoorden 
en plannen die we bij konden stellen. Door de inzet van al onze leden en dorpsgenoten konden we 
carnaval 2021 toch nog een beetje in leven houden met  behulp van social media en bijvoorbeeld de 
jaarlijkse flessen acties.
 
Maaaaar….
 
We zijn terug! EN HOE..!!!
 
Met de Prinsenwisseling, de zittingsavonden en recepties voor de boeg zijn we ook terug met onze 
vernieuwde zaterdagavond!
Op zaterdag 26 februari 2022 zullen we samen met jullie een knallende feestavond gaan neerzetten.
Verschillende artiesten zullen ons gaan vermaken met verbluffende optredens.
Zo verwelkomen we;

Chef Soldaat, bekend van o.a. “3 uurkes vurraf”
Schorre Chef & MC Vals, bekend van “Ik moet zuipen”
Lampegastuh, bekend van o.a. “Winterpark & Snollebollekes”

 
Wij zijn trots dit samen met jullie te kunnen gaan vieren, en zien jullie graag tijdens al onze 
activiteiten!
 
Tot snel, Alaaf!

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

C.V. De Mulkslobbers
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Beste dorpsgenoten,

Eind 2019 hebben we met veel trots ons 
programma gepresenteerd rond ons 100 jarig 
bestaan, hetgeen met veel enthousiasme en 
inzet van vele leden tot stand gekomen was.
We zijn in januari 2020 gestart met ons 
openingsconcert “Let’s dance” waarin muziek 
en dans centraal stonden. Ook werd tijdens 
dit concert onze nieuwe kledij gepresenteerd, 
een bijdetijdse uitstraling “op straat” en een 
representatieve tijdens concerten.
Daarna werd het stil en werd de interne 
spanning voor het slagen van een concert 
omgezet in spanning, vrees wat wel/niet door 
kon gaan, gevolgd door teleurstelling. Zo ging 
ons gezamenlijk concert met Pater Moeskroen 
niet door, gevolgd door ons feestweekend 
op 9 en 10 oktober en ook het eindconcert in 
december.

Gelukkig konden we  op 10 oktober de 
Koninklijke Erepenning in ontvangst nemen 
en onze jubilarissen huldigen. Dit alles met 
alle beperkingen die op dat moment golden. 
Alle andere leden konden dit via streaming 
volgen en zo ook van de feestelijkheden heden 
meegenieten. 

Inmiddels zijn we alweer meer dan een jaar 
verder en hebben we opnieuw het concert met 
Pater Moeskroen en ons feest weekeinde niet 
door kunnen laten gaan.

Binnen de mogelijkheden hebben we op de 
laatste dag van ons 100ste jaar, 9 oktober 
2021, ons aandenken voor de gemeenschap 
kunnen onthullen. Een bankje op het 
dorpsplein, uit steen vormgeven door Annet de 
Wit en Mieke Beijer.

We hebben  al onze activiteiten weer opgepakt 
en zijn volop aan het repeteren voor ons 
“eindconcert” in december. Omdat we toch een 
feestelijk tintje willen geven aan het einde van 
ons lange jubileumjaar wordt het een feestelijk 
en vrolijk concert.

Daarom zal tijdens dit concert ons 
jubileumboek gepresenteerd worden, als 
laatste officiële handeling van het jubileum jaar.
Ons programma voor de komende tijd ziet er 
als volgt uit:
• Afsluitend concert op zaterdag 18 

december 2021 aanvang 20.00 uur in de 
Teutenzaal

• Concert met Pater Moeskroen op zaterdag 
21 mei 2022 in de feesttent op het 
Sportpark 

• 
We hopen u allen weer te mogen begroeten op 
onze komende concerten.

Fanfare en drumband Emos

C.V. De Mulkslobbers

EMOS
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BORKEL & SCHAFT
WIJKCOORDINATOR,-AGENT EN DORPSONDERSTEUNERS

Spreekuren in het Dorpshuis  
Op donderdagmiddag is het Dorpshuis goed 
gevuld. Wekelijks is het gezellig vertoeven in 
de “Huiskamer”, waar de gasten zich bezig 
houden met diverse activiteiten, waaronder 
handwerken, onder het genot van een kop koffie. 
Ook is wijkcoördinator Peter Franken wekelijks 
aanwezig, bij wie iedereen terecht kan voor 
‘dorpszaken en -vragen’. Naast het spreekuur van 
Peter zijn recent nog twee spreekuren gestart, 
namelijk die van wijkagente Karin Brouwers en 
van de nieuwe Dorpsondersteuners. Die vinden 
iedere eerste donderdagmiddag van de maand 
plaats. Zit je ergens mee en wil je bij één van 
hen terecht? Kom gerust eens binnenlopen op 
donderdagmiddag in Dorpshuis d’n Teut! Er is 
natuurlijk ook gelegenheid om apart te zitten voor 
wat meer vertrouwelijke gesprekken. 

Wijkcoördinator Peter Franken
Peter Franken is al bijna 15 jaar wijkcoördinator 
in Borkel & Schaft. Wijkcoördinator, wat houdt dat 
in?

De gemeente Valkenswaard wil samen met 
inwoners werken aan een leefbare, gezonde en 
veilige woonomgeving. Dat is op zich niet nieuw 
maar waar we vroeger heel sterk uitgingen van 
de vakkennis op het gemeentehuis, handelen 
we tegenwoordig veel meer vanuit de wensen en 
informatie die we bij de Valkenswaardse inwoners 
ophalen. In veel gevallen doen we dat wijkgericht. 
Het gemeentelijke cluster Wijkgericht Werken 
vervult hierin een belangrijke rol. We staan met 
één been in de wijk (in het geval van Borkel en 
Schaft natuurlijk in het dorp!) en met één been 
in het gemeentehuis. De wijkcoördinator is een 
soort bruggenbouwer tussen vraag en antwoord, 
tussen probleem en oplossing. Peter is ook de 
vaste gesprekspartner van het Dorpsinitiatief.
Behoudens uitzonderingen heeft Peter iedere 
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur zijn 
werkplek in Dorpshuis d’n Teut. Verenigingen en 
instanties uit Borkel en Schaft, maar ook andere 
inwoners, kunnen dan zonder afspraak bij hem 
terecht met allerlei vragen en/of meldingen aan 
de gemeente Valkenswaard. 

Meer over Wijkgericht Werken in Valkenswaard 
vind je op www.valkenswaard.nl. Ga naar ‘in 
Valkenswaard’ en klik vervolgens op ‘wijken in 
Valkenswaard’. 
Tijdens kantooruren kun je Peter rechtstreeks 
bereiken op (040) 2083664 of per mail: peter.
franken@valkenswaard.nl.

Wijkagente Karin Brouwers
Sinds dit voorjaar is Karin Brouwers de nieuwe 
wijkagent in ons dorp. Naast Borkel en Schaft 
behoren Dommelen-Zuid en het industriegebied 
ook tot haar werkgebied. Karin zoekt graag de 
verbinding met burgers, bedrijven en partners en 
hoor graag wat er speelt. 
Iedere eerste donderdagmiddag van de maand 
heeft Karin een inloopspreekuur in Dorpshuis 
d’n Teut. Je kunt bij haar terecht voor allerhande 
zaken met betrekking tot veiligheid, overlast, 
burenconflicten, verkeerssituaties of openbare 
orde in de breedste zin van het woord. Ook 
vermoedens (“daar klopt iets niet” of een 
“onderbuikgevoel”) zijn bespreekbaar. 

Bij meldingen die spoed hebben, bel 112. 
Voor niet-spoedeisende zaken, waarbij de 
politie wel langs moet komen, bel 0900-8844. 
Anoniem informatie delen kan via https://www.
meldmisdaadanoniem.nl/ 

Naast tijdens haar maandelijks inloopspreekuur is 
Karin bereikbaar via het algemene nummer van 
de politie (09008844) en is ze te vinden via www.
politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten en via instagram 
(@wijkagent_borkel_schaft)
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Dorpsondersteuners 
Afgelopen zomer zijn 
de dorpsondersteuners 
in Borkel en Schaft 
van start gegaan. 
Uitgangspunt is dat 
de inwoners uit Borkel 
en Schaft met al hun 
vragen op het gebied 
van welzijn, zorg en 
thuis blijven wonen 
in Borkel en Schaft bij hen terecht kunnen. De 
dorpsondersteuners stellen zich even voor:

Mijn naam is Riny Goossens, geboren, getogen 
en woonachtig in Borkel en Schaft. Op de 
Achterste Brug run ik met onze Jan sinds 2013 
zorghoeve ’t Brugske. Op ’t schônste plekske 
van Borkel en Schaft bieden we warme en 
kleinschalige dagbesteding aan mensen met 
ouderdomsproblematiek. Met 45 jaar zorgervaring 
in mijn rugzak, wil ik een bijdrage leveren aan 
de Borkel en Schaftse gemeenschap. Ik zie het 
als een mooie uitdaging om dorpsondersteuning 
B&S samen met Lisette en Mariëlle te gaan 
ontwikkelen.

En ik ben Lisette Sprengers, ook geboren en 
getogen in Borkel en Schaft. Ruim 20 jaar werk 
ik in het mooie zorgvak, waarvan de laatste vijf 
jaar als verpleegkundig zorgcoördinator in de 
wijkzorg. Met mijn wijkzorg achtergrond zie ik hoe 
belangrijk dorpsondersteuning kan zijn. Ik zie het 
echt als een uitdaging om dit in Borkel en Schaft 
te realiseren, samen met Riny en Mariëlle.

Tot slot, mijn naam is Mariëlle Schellekens, óók 
geboren en getogen in Borkel en Schaft. Na 
enkele jaren in de wijk- en wondzorg te hebben 
gewerkt, ben ik inmiddels alweer twee jaar met 
veel plezier actief als verpleegkundig specialist 
in een huisartsenpraktijk in Valkenswaard. Ik 
denk dat we samen veel kunnen betekenen voor 
inwoners van Borkel & Schaft op zorggebied.

De dorpsondersteuner vormt de schakel tussen 
de hulpvragers in Borkel en Schaft enerzijds en 
de formele hulp (maatschappelijk werk, Wmo-
loket, opvoedondersteuning e.d.) en informele 
hulp (vrijwilligerswerk, mantelzorg) anderzijds. 
Voorop staat daarbij het behouden en verbeteren 
van de zelfredzaamheid en zelfbeschikking van 
mensen die op een of andere manier hulp nodig 

hebben en daar zelf niet uit komen. Hierbij kun je 
denk aan:

“Hoe regel ik thuiszorg voor mijn ouders?”
“Waar vind ik het WMO loket?”
“Mijn partner wordt vergeetachtig, wat nu?”
“Het lukt me niet meer om zelf boodschappen 
tedoen, wie kan mij helpen?”
“Ik heb behoefte aan meer sociale contacten, 
waar kan ik terecht?”

Dus... schroom niet, blijf niet zitten met je 
vragen, maar bel, mail of trek ons aan ons 
spreekwoordelijke jasje.

Lisette Sprengers
Riny Goossens
Mariëlle Schellekens

E-mail: dorpsondersteuningbes@gmail.com
Telefoon: 06-53585969

Op onderstaande data zijn de wijkagente en de 
dorpsondersteuners aanwezig: 
Donderdag 4 november 2021
Donderdag 2 december 2021
Donderdag 13 januari 2022 (ivm kerstvakantie 
eenmalig de 2e donderdag van de maand)
Donderdag 3 februari 2022 
Donderdag 3 maart 2022
Donderdag 7 april 2022

Boven: Lisette Sprengers, beneden: links: 
Mariëlle Schellekens rechts: Riny Goossens
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De aanleg van voedselbos ‘t Mortelke is in volle 
gang! In het voorjaar en de zomer hebben we 
een terrassenheuvel met waterpartij aangelegd, 
veel ingezaaid, en een plukbloementuin en 
meerjarige groenten moestuin aangeplant. Ook 
hebben we onze eerste stagiaire bij ons mogen 
verwelkomen. Fieke (HAS-hogeschool) doet 
onderzoek naar potentiële verkooppunten voor 
de toekomstige oogst. Voedselbos ’t Mortelke 
krijgt steeds meer vorm, en met de inzet van 
medewerkers en vrijwilligers komen we steeds 
dichter bij een goed producerend voedselbos. 
Maar we zijn er nog niet.

De beste tijd om bomen te planten is in de 
herfst. In november gaan we daarom meer dan 
500 eetbare bomen planten. Dit doen we graag 
met jullie. We organiseren 27 november een 
plant-dag waarbij iedereen welkom is om mee te 
helpen. Er is van alles te doen, van koffiezetten 
tot bomen planten. Op deze dag kun je tot 
rust komen in een mooie omgeving, meer te 
weten komen over het voedselbos en meer. Wij 
verzorgen drinken, snacks en een lekkere lunch. 
Lijkt het je leuk om erbij te zijn op de plant-dag 
op 27 november? Meld je dan even aan door 
een email te sturen naar info@fodasilva.com. 
Eenmaal aangemeld, sturen wij een email met 
meer informatie. 

Je kunt ons volgen via onze Facebookpagina: 
Voedselbos ‘t Mortelke. We staan open voor 
dorpsbewoners die enthousiast worden van ons 
project en leuke ideeën, of vragen hebben of 
zelf mee willen doen. Ook is het mogelijk om 
een rondleiding te krijgen. Laat van je horen 
via info@fodasilva.com of loop een keer langs. 
Je vindt ons op Het Mortelke 3 in Borkel (een 
zijstraat van de Hoeverdijk).

Houdoe en tot ziens!

Kyara, Carlyn, Saskia en Just

‘t is goed
‘t komt van
’t Mortelke

VOEDSELBOS ‘T MORTELKE
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Op OBS Servatius is het schooljaar fijn gestart. 
De kinderen zijn helemaal gewend aan hun 
nieuwe meesters en juffen en de sfeer is 
vertrouwd en goed zoals voorheen. De OBS 
Servatiusvlag wappert in de mast en de lessen 
worden enthousiast gegeven.
De ouders hebben op de informatieavond hun 
indruk gegeven van de start van de kinderen op 
school.

Ondertussen hebben er naast de reguliere 
lessen ook diverse activiteiten plaatsgevonden. 
Zo hebben alle kinderen meegedaan aan 
een lessenreeks van schooljudo. Dit jaar 
was het centrale onderwerp van deze lessen 
‘beheersing’. Dit kun je namelijk leren en kan 
later op diverse momenten goed van pas 
komen.

Verder hebben de kinderen een kijkje genomen 
en een handje meegeholpen met het bevestigen 
van de bloemen aan de prachtige wagen van het 
bloemencorso. We waren trots op het resultaat.
Burgemeester Ederveen kwam langs in groep 
7-8 om te vertellen over de kinderburgemeester 
van de gemeente Valkenswaard en we konden 
hem hierover vragen stellen. 

De kinderboekenweek met als thema ‘Worden 
wat je wil’ heeft ons mooie inzichten gegeven in 
allerlei beroepen door te kijken en/of luisteren 
naar: filmpjes, boeken, verhalen, platen en... 

een heleboel mensen die ons over hun beroep 
kwamen vertellen bij ons op school. Geweldig 
was dat! Leuke boeken lezen is een feestje, dat 
is in deze week wel bewezen.

Mocht u op zoek zijn naar een fijne basisschool 
voor uw kind of kent u iemand die interesse 
heeft, schroom dan niet om contact op te (laten) 
nemen om een afspraak te maken voor een 
rondleiding en meer informatie.

Op de website van de school 
www.obsservatius.nl is meer informatie over de 
school te vinden.

info-obsservatius@rbobdekempen.nl

040 2068951

OBS SERVATIUS



Heeft u vragen, opmerkingen, input voor het volgende nummer of wil je 
het drieluik ook digitaal ontvangen?
Dan kunt u mailen naar dorpsdrieluik@gmail.com

Vorm
geving: Breitner-BM

P


