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Jullie hebben even moeten wachten op een nieuw Drieluik, zes maanden om 
precies te zijn. Maar we hebben zeker niet stilgezeten!
Zo zal er binnenkort een nieuw welkomstboekje huis-aan-huis worden 
verspreid en vordert ook het werk aan de nieuwe website gestaag.

In dit Drieluik vind je zowel terugblikken (op het bloemencorso en Will dun 
bakker) als vooruitblikken (op het carnaval en het kunstfestival).
Ook houden we je op de hoogte van de woningbouwplannen in ons dorp en 
de diverse werkgroepen vertellen over hun activiteiten, dus er is genoeg 
interessants te lezen.

Veel leesplezier en geniet van de herfst, die na een lange, droge zomer nu 
toch echt is begonnen.

Voorwoord
Drieluik Oktober 2022

Foto’s gezocht!
De werkgroep PR is altijd op zoek naar foto’s 
van Borkel en Schaft en omgeving, om te 
gebruiken in het drieluik. 

Heeft u foto’s die hier mogelijk geschikt voor 
zijn? Stuur ze naar dorpsdrieluik@gmail.com. 

Wij zijn er erg blij mee!



op Ameland en ook hebben we een 
paar jaar geleden een expositie 
georganiseerd in het leegstaande 
garagepand van Dereumaux in Waalre.
Telkens als we elkaar daarna weer 
ontmoetten, zeiden we hoe geweldig het 
zou zijn om weer eens zoiets te 
organiseren.

Daarmee zijn we meteen aanbeland bij 
jullie plan voor volgend jaar. Vertel 
daar eens wat over.
Door de studie aan de kunstacademie 
ontwikkel je een kring van mensen om je 
heen, met wie je onder andere praat 
over exposeren. Door corona kwam dat 
natuurlijk op een laag pitje te staan, 
maar in die tijd hebben we al wel 
gezocht naar mogelijkheden om te 
exposeren, bijvoorbeeld bij De Stenen 
Poort hier in het dorp. Toen is het idee 
ontstaan om een kunstfestival te 
organiseren met meerdere kunstenaars. 

Nu nog een plan, volgend jaar hopelijk 
realiteit. Het Drieluik sprak met twee van 
de initiatiefnemers op ’t landje in de 
Malpiebeemden.

Stellen jullie je even voor.
Nou, mijn naam is Roel Kruijer, ik woon 
in Eindhoven en ben getrouwd met 
Dora. Zij is geboren in Valkenswaard en 
haar opa was hoofdonderwijzer in Borkel 
en Schaft. Dat verklaart meteen mijn 
binding met het dorp.
Al bijna dertig jaar verblijven wij 
regelmatig op ons landje bij de Dommel 
en genieten we heel erg van de natuur.
Op latere leeftijd ben ik via de contacten 
van Leonieke een opleiding aan de 
kunstacademie Sint Joost in Den Bosch 
gaan doen.
En die Leonieke is Leonieke van de 
Geer uit Waalre. Samen met Roel en nog 
twee anderen hebben we geëxposeerd 

Kunst in Borkel en Schaft

Kunstfestival



Ons voorbeeld daarbij is het 
kunstenfestival Watou in België.
Al heel snel hebben we toen een 
kunstenaarscollectief opgericht, dat 
behalve uit Leonieke en mijzelf bestaat uit 
Jaklien Extra en Martine Schuts.

Kun je het plan voor een kunstfestival 
eens nader toelichten?
Wij willen op diverse locaties in Borkel en 
Schaft, zoals het molenhuis, schuren en 
tuinen, maar ook in de natuur 
kunstuitingen exposeren. Het is met name 
de combinatie tussen gebouwen en 
natuur die ons inspireert. Die kunst kan 
beeldend werk zijn, hedendaagse kunst 
met verhalende lagen, zoals bij een 
gedicht. Maar ook vinden wij de verhalen 
uit het dorp zelf interessant om erbij te 
betrekken, middels verhaaltheater of 
muziek. De precieze invulling daarvoor 
moet nog groeien.
Op 10 april hebben we in het dorpshuis 
een presentatie mogen verzorgen voor het 
Dorpsinitiatief en we vonden het geweldig 
dat er met belangstelling naar ons werd 
geluisterd. Ook kwam er waar nodig 
ondersteuning.
Met hulp van het Dorpsinitiatief hebben 
we inmiddels een aantal locaties 
gevonden en de contacten lopen 
voorspoedig, bijvoorbeeld met Mientje 
Kwinten en De Woeste Hoeve.

Waarom noemen jullie het een festival?
Het is niet zomaar een kunstroute waar je 
langs fietst of loopt, maar wij willen de 
bezoekers juist verbinden met het dorp. 
Dus niet alleen kijken naar de kunst, maar 
ook de verhalen volgen. Het gaat bij het 

festival dus meer om de beleving.

Is het kunstfestival te voet te bezoeken?
Jazeker, dat is ons plan tenminste. Wij zien 
het Mgr. Kuijpersplein daarbij als 
middelpunt, van waaruit je twintig minuten 
de ene en de andere kant uit kunt lopen. 
Onderweg kom je dus op verschillende 
locaties waar de kunstenaars hun werk 
tonen. Het gaat ons juist om de intimiteit van 
het dorp en het bij elkaar zijn.

En krijgt het kunstfestival ook een 
thema?
Je zou dat onze artistieke visie kunnen 
noemen: het dorp met zijn verhalen laten 
zien in de kunst en op die manier voor 
verbinding zorgen. Daarbij zijn de 
bestaande verhalen aanknopingspunten 
voor de kunst.
Wanneer zou dit kunstfestival moeten 
plaatsvinden?
Ergens in de late zomer van 2023. Medio 
augustus, als het zou kunnen. Dat hangt 
natuurlijk ook af van de activiteiten die er 
rond die tijd al zijn in Valkenswaard en van 
de beschikbaarheid van de locaties.
Willen jullie ten slotte nog iets tegen de 
inwoners van Borkel en Schaft zeggen?
Wij willen hierbij heel graag een oproep 
doen. Als iemand mee wil denken, een 
goed idee heeft of nog een locatie 
beschikbaar wil stellen, dan houden wij ons 
aanbevolen. 

Neem dan contact op met het 
Dorpsinitiatief, dan komt dat wel bij ons 
terecht.
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waar insectenparadijs van je tuin maken.
Vergeet ook ten slotte de wat grotere 
tuingasten niet, zoals egels. Bied ze een 
droge en beschutte plek tegen de kou en 
nattigheid van de wintermaanden en het 
vroege voorjaar. Braamstruiken en heggen 
bieden prima bescherming. Vanuit de 
werkgroep Biodiversiteit zijn we benieuwd 
naar de egels in Borkel en Schaft. 

Komen er egels in je tuin? 
Stuur dan een foto en/of je verhaal naar
info@dorpsinitiatiefbes.nl).
Onder de inzendingen wordt een
verrassing verloot.

Het groen wordt bedolven onder 
bladeren en maakt zich klaar voor de 
winter.In de tuin betekent dat voor 
sommigen het nodige opruimwerk. Maar 
wist je dat je door lekker lui te zijn 
biodiversiteit kunt stimuleren? En die 
bevordert dan weer het evenwicht in je 
tuin. Laat bladeren liggen en laat 
uitgebloeide bloemen staan, het bezorgt 
vele kleine tuingasten een onderkomen. 
Op de website 
www.watzullenwenoubeleven.nl van de 
gelijknamige campagne staat een hele 
‘niks-to-do-list’.
 
Een andere campagne die in oktober 
loopt, is ‘Het Vergeten Plantseizoen’ 
(vergetenplantseizoen.nl). Door onder 
andere de hoeveelheid neerslag en de 
nog warme bodem is het najaar de 
ideale periode om te zaaien en te 
planten. Dit is niet zo’n leuke activiteit, 
maar in het voorjaar word je vast vrolijker 
van het resultaat. Als je er ook nog voor 
zorgt dat er het hele jaar door 
(voedsel)planten bloeien, kun je een 

Biodiversiteit
Herfst
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Borkel en Schaft

KBO
De letters KBO staan voor Katholieke 
Bond van Ouderen. We zijn ons als 
vereniging ervan bewust, dat dit in de 
huidige tijd voor veel mensen een 
benaming is, die geen 
aantrekkingskracht heeft.
Echter: bij het veranderen van een 
verenigingsnaam komt het één en ander 
kijken en daarom hebben we nog geen 
naamsverandering ondergaan, maar 
gebruiken als ondertitel: vereniging voor 
senioren. 

De kracht van een vereniging zit niet 
zozeer in de naam, maar vooral in wat 
deze vereniging voor de leden kan 
betekenen.

We zijn een vereniging voor senioren. 
Alle mensen vanaf 50 jaar kunnen lid 
worden van onze vereniging. Als u uw 
dorp en de bewoners beter wilt leren 
kennen, werkt dat het beste als u lid 
wordt van een vereniging. Hebt u de 
leeftijd van 50 bereikt en hebt u 
belangstelling voor het wel en wee van 
uw medebewoners in die 
leeftijdscategorie, of wilt u samen met 
hen activiteiten ondernemen, informeert 
u zich dan eens over onze vereniging.

Wellicht wilt u een steentje bijdragen 
aan de activiteiten van onze vereniging 
of opkomen voor de belangen van de 
senioren op maatschappelijk gebied? 
Dat kan via de KBO en tegelijkertijd leert 

u het dorp en zijn bewoners beter kennen.

Ook als je wat ouder bent, is er behoefte 
aan sociale contacten. Sociale contacten 
zorgen ervoor, dat je je happy voelt. Ook 
op oudere leeftijd wil je op een prettige en 
zinvolle manier inhoud geven aan je leven. 

Onze afdeling valt onder het 
overkoepelende KBO Brabant. KBO 
Brabant heeft vele vrijwilligers klaarstaan 
om u als lid bij te staan en verder te helpen 
op allerlei gebied: op juridisch gebied, met 
vragen over wonen, de zorg, uw 
lichamelijke en geestelijke gezondheid.
De activiteiten, die voor iedereen 
toegankelijk zijn; kaarten op 
dinsdagmiddag, jeu de boules (zomer) op 
woensdagmorgen en darten (winter) op 
dinsdagmorgen, huiskamer op 
donderdagmiddag, fietsen (zomer) en 
wandelen (winter) op woensdagmiddag.
Wilt u meer weten? Kijk op onze website of 
stuur een mailbericht
.
www.kbo-borkelenschaft.nl 
kboborkelenschaft.secretariaat@gmail.com

Parochie St. Servatius 
Borkel en Schaft
Sinds een aantal jaren valt de 
kerkgemeenschap St. Servatius van Borkel 
en Schaft onder de parochie
van de H. Willibrord. De huidige parochie 
telt de volgende kerken en pastorieën:
de O.L.V.-Presentatiekerk met pastorie in 
Aalst-Waalre, de H. Nicolaaskerk met 
pastorie in Valkenswaard, de H. 



Het winter- schaken vindt plaats op 
onderstaande data: 

Donderdag 6 oktober
Donderdag 3 november 
Donderdag 1 dec
Donderdag 5 januari  (speciale middag voor kinderen) 

Donderdag 2 februari
Donderdag 2 maart 

Martinuskerk in Dommelen, de H. 
Servatiuskerk in Borkel en Schaft en de H.
Willibrorduskerk in Waalre.

In onze parochiegemeenschap is een 
kerkcommissie, waarin een aantal 
vrijwilligers zitting hebben, die allerlei 
zaken, zoals o.a. onderhoud gebouwen en 
begraafplaats bijhouden.
In de afgelopen twee jaar hebben we een 
aantal nieuwe vrijwilligers welkom geheten.
Het onderhoud van de gebouwen wordt 
gedaan door Rob Spit en Jan Maas. Zij 
zorgen dat er iemandwordt ingeschakeld 
om de conditie van de gebouwen op peil 
te houden.

Verder kunt u terecht bij de volgende 
vrijwilligers:

Grafrechten: Truus van de Ven 
(040-2068652)
Misintenties: Annie Roothans – van Son 
(040-2068433)
Lid van het parochiebestuur 
H. Willibrord, Lisette Roothans – van de 
Ven

Het onderhoud van het kerkhof wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers van KBO 
Borkel en Schaft. Contactpersoon is Harry 
van Kuijk. 

Als er iemand is overleden en begraven 
wordt, zorgt Harry van Kuijk, samen met 
enkele buurtgenoten van de overledene, 
voor het delven van het graf en na de 
begrafenis voor het sluiten van het graf.
Na het overlijden van iemand worden vaak 
de kerkklokken geluid door de naaste 
buren van deoverledene. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met Frans van der 

Mierden. (040-2068630). Frans assisteert 
de priester tijdens de maandelijkse H. Mis 
en tijdens andere diensten, zoals 
eenbegrafenis en doet allerlei andere 
voorkomende werkzaamheden in en 
rondom de kerk.

Winter-schaken in het Dorpshuis
Dit najaar starten we met winter schaken in 
het Dorpshuis. Van oktober 2022 tot april 
2023 zullen we iedere eerste donderdag 
van de maand een schaakmiddag 
organiseren in Dorpshuis d’n Teut van 
14.00-16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. 

Vind je het leuk om te schaken? 
Of lijkt het je leuk om het te leren? 

Meld je dan aan bij Pieter in het Dorpshuis, 
bel 06-53585969 of mail naar,
dorpsondersteuningbes@gmail.com 



Bloemencorso
2022
Na een periode waar we met weinig 
weemoed aan terug denken mochten we 
eindelijk weer een volledig corsoseizoen 
draaien. Onder het thema wereldse feesten 
mochten wij het Thaise nieuwjaarsfeest 
Songkran uitbeelden, een feest wat 
uitmondt in een groots waterfestijn. 

Het origineel ontwerp van de wagen moest 
nog wel aangepast worden naar de nieuwe 
afmetingseisen. De hoogte en breedte van 
de wagen werden beperkt waardoor het 
ontwerp niet meer gemaakt kon worden, 
maar dat is door het ontwerpteam mooi 
opgelost. 
Na het nodige constructiewerk door de 
lasploeg en niet te vergeten het karton- en 
plakwerk door de overige leden waren we 
op tijd gereed voor het prikweekend. 
Tijdens het prikweekend werd onze 
ontwerper Peter Mannaerts nog in
het zonnetje gezet. Voor alle
ontwerpen die Peter gemaakt
heeft sinds 2009 heeft hij de 
vrijwilligerspenning
ontvangen. Door alle hulp
van de dorpsgenoten die
tijdens het prikweekend
in de tent aanwezig

waren, hebben we onze Thaise apengod 
Hanuman zondagmorgen toch maar weer 
mooi de tent uit kunnen rijden.
Op naar Valkenswaard, waar we voor en 
achter de wagen een waar watergevecht 
hadden met elkaar en af en toe ook met 
de toeschouwers. Het werd een werelds 
feest, wat resulteerde in een mooie 8e 
plaats voor ons waar we tevreden mee 
mogen zijn.

Met dank aan alle sponsoren en 
vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt 
hebben voor ons.

Mocht je zin hebben of lijkt het je leuk om 
mee te helpen loop dan volgend seizoen 
eens onze groene tent binnen op het 
sportpark.

Op naar corso 2023!!
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Beste carnavalsvrienden,

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al hebben vernomen of uit verenigingsliefde 
al lang wisten, bestaat onze mooie club CV de Mulkslobbers komend jaar 44 
jaar. Een mooi jubileumjaar ligt in het verschiet. Voor je het weet wordt onze 
nieuwe prins op 12 november 2022 alweer gekozen in de Teutenzaal. En ja, dit 
is natuurlijk ook de 44ste prins. Na het bekendmaken van de prins om 22:11 uur 
zal er als vanouds een gezellige feestavond worden georganiseerd.

Het jubileumjaar met onze 44ste prins zal een mooi vervolg krijgen met onder 
andere de zittingen, mini playbackshow, prinsenreceptie en natuurlijk het 
carnaval zelf. Een volledig programma volgt via de post en is uiteraard ook via 
onze site www.mulkslobbers.nl en Facebook te vinden.

Een grote aanpassing in ons programma tijdens de carnaval zelf is de 
zaterdagavond, 18 februari 2023. De nog immer populaire playbackshow wordt 
ingeruild voor een ware feestavond met een aantal artiesten die deze avond 
komen optreden. 

De entree is GRATIS! 
Er zal onder andere een optreden zijn van MC Vals en Schorre Sjef.

Een jubileumjaar kan natuurlijk niet zonder jubileumactiviteiten voorbij gaan. 
Hiervoor hebben wij het weekend van 13 en 14 mei 2023 uitgezocht. 
Zaterdag 13 mei zal er een groot tentfeest worden georganiseerd op Sportpark 
de Brug. Zondag 14 mei 2023 is er een receptie en organiseren we het open 
Borkelse touwtrekkampioenschap. 

Meer informatie volgt per post, op www.mulkslobbers.nl en Facebook.



Werkrgoep 

zorg
Een helpende hand…
Een boodschap doen, een ritje naar het 
ziekenhuis of de fysiotherapie, helpen 
met het snoeien van de heg of het oud 
papier aan de weg zetten. Een klein 
karweitje dat voor een ander groot 
verschil kan maken. We proberen 
dorpsgenoten met elkaar in contact te 
brengen door een match te maken 
tussen vraag en aanbod.Wil jij iemand 
een helpende hand bieden? We komen 
graag met je in contact!

Aanmelden ziekenbezoek
Is iemand in uw omgeving ziek en zou 
diegene een bezoek van de ziekendienst 
op prijs stellen? Laat het de 
Dorpsondersteuners weten.

dorpsondersteuningbes@gmail.com 
of via 06-53585969.
 
Huiskamer
Wekelijks op donderdagmiddag van 
14.00-16.00u 

Dorpsondersteuners 
Contactgegevens
Lisette Sprengers, Riny Goossens & 
Mariëlle Schellekens

dorpsondersteuningbes@gmail.com
 Telefoonnummer: 06-53585969

Informatiemiddag
werkgroep zorg
“langer thuis in eigen dorp”
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We ontvangen je met een kop koffie en 
wat lekkers in Dorpshuis d’n Teut aan 
Dorpsstraat 55 in Borkel & Schaft. 

De eerste presentatie start om 14.00 
uur.
Iedereen is van harte welkom. Ook al 
heb je in jouw dagelijks leven (nog) niet 
veel te maken met de genoemde 
onderwerpen, kan de informatiemiddag 
heel interessant voor je zijn. 

Tot 29 oktober! 

Wat is nodig om zo lang, zo fijn en zo 
veilig mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen in je vertrouwde omgeving?

De werkgroep Zorg, die al ruim acht jaar 
actief is in ons dorp en die werkt onder de 
vleugels van het Dorpsinitiatief, 
organiseert op zaterdag 29 oktober 2022 
een informatiemiddag in Dorpshuis d’n 
Teut. Het thema is ”langer thuis in eigen 
dorp”. 

Zorg omvat een breed gebied van 
aandachtspunten en financieringsvormen. 

Tijdens de  informatiemiddag geven we 
niet alleen inzicht in de wettelijke 
achtergrond, maar gaan we met name 
ook in op de verschillende vormen van 
zorg. Tot slot is er voldoende gelegenheid 
om vragen te stellen.

Graag heet de werkgroep Zorg je welkom 
vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. 
De diverse inleiders besteden aandacht 
aan: Persoonlijke verzorging en 
verpleging (wijkzorg), Groepsbegeleiding, 
Individuele begeleiding, Huishoudelijke 
zorg
Zorgtrajectbegeleiding (casemanager 
dementie), Dorpsondersteuning 
(voorliggende voorzieningen)
Vervoersvoorzieningen en 
woningaanpassingen, Financiering van de 
zorg, WMO, WLZ en ZvW.



 
INFORMATIEMIDDAG 

 

 

Langer thuis in eigen dorp 

Zaterdag 29 oktober 2022 
Dorpshuis d’n Teut Borkel & Schaft 

Aanvang: 13.30 uur 

 

Thema’s:  
Diverse soorten zorg 
Financiering van zorg  
Aanpassingen en hulpmiddelen 
 

GRATIS TOEGANG 
Een initiatief van de werkgroep zorg Borkel & Schaft 

Wat is nodig om zo lang, zo fijn en zo veilig mogelijk  
thuis te kunnen blijven wonen in je vertrouwde omgeving? 

We ontvangen je met een kop koffie en 
wat lekkers in Dorpshuis d’n Teut aan 
Dorpsstraat 55 in Borkel & Schaft. 

De eerste presentatie start om 14.00 
uur.
Iedereen is van harte welkom. Ook al 
heb je in jouw dagelijks leven (nog) niet 
veel te maken met de genoemde 
onderwerpen, kan de informatiemiddag 
heel interessant voor je zijn. 

Tot 29 oktober! 

Wat is nodig om zo lang, zo fijn en zo 
veilig mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen in je vertrouwde omgeving?

De werkgroep Zorg, die al ruim acht jaar 
actief is in ons dorp en die werkt onder de 
vleugels van het Dorpsinitiatief, 
organiseert op zaterdag 29 oktober 2022 
een informatiemiddag in Dorpshuis d’n 
Teut. Het thema is ”langer thuis in eigen 
dorp”. 

Zorg omvat een breed gebied van 
aandachtspunten en financieringsvormen. 

Tijdens de  informatiemiddag geven we 
niet alleen inzicht in de wettelijke 
achtergrond, maar gaan we met name 
ook in op de verschillende vormen van 
zorg. Tot slot is er voldoende gelegenheid 
om vragen te stellen.

Graag heet de werkgroep Zorg je welkom 
vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. 
De diverse inleiders besteden aandacht 
aan: Persoonlijke verzorging en 
verpleging (wijkzorg), Groepsbegeleiding, 
Individuele begeleiding, Huishoudelijke 
zorg
Zorgtrajectbegeleiding (casemanager 
dementie), Dorpsondersteuning 
(voorliggende voorzieningen)
Vervoersvoorzieningen en 
woningaanpassingen, Financiering van de 
zorg, WMO, WLZ en ZvW.

Nieuw in het Dorpshuis

MEDISCH
PEDICURE

Ik zal me even voorstellen: mijn naam is 
Marlies van Leuven, voor de meeste 
mensen beter bekend als Marlies van 
Dijk, van de Schaft, waar ik 34 jaar 
geleden ben vertrokken. Ik woon nu in 
Bergeijk en ben al 30 jaar werkzaam als 
pedicure. De laatste jaren als medisch 
pedicure. 

Wat doet een medisch pedicure?
Een medisch pedicure is breed opgeleid 

en kent meer behandelmogelijkheden 
van complexere voet- en 
nagelproblematiek dan een reguliere 
pedicure. Zij kan alle zogeheten 
risicovoeten behandelen. Hieronder 
verstaan we o.a. problemen die ontstaan 
zijn ten gevolge van reuma, diabetes, 
spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. 
Daarvoor heeft de medisch pedicure 
uitgebreide kennis van en ervaring op 
het gebied van orthesiologie, 
nagelregulatie en -reparatie en anti-druk 
technieken.

De medisch pedicure werkt volgens 
vastgestelde richtlijnen en weet wanneer 
een cliënt moet worden doorgestuurd 
naar een specialistisch arts. De medisch 
pedicure werkt nauw samen met andere 
zorgaanbieders.

In april van dit jaar heb ik de vraag 
gekregen of ik me als medisch pedicure 
wilde vestigen in het Dorpshuis in Borkel 
en Schaft. Een super goed idee van de 
dorpsondersteuners! Dus als u uw 
voeten graag verzorgd wil hebben of de 
pijnklachten aan uw voeten wil 
verlichten, neem dan contact op.

Telefoonnummer: 06-30994606

Ik hoop u graag een keertje te zien in het 
Dorpshuis!!
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Verkeer en
Veiligheid

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt, is 
onlangs een start gemaakt met het 
grondwerk voor de nieuwbouw achter de 
Oude School. De Dorpsstraat ter hoogte 
van de pinautomaat is hiervoor tijdelijk 
afgesloten geweest, maar is ondertussen 
weer geopend. De nieuwbouw vindt 
plaats op de plek waar tot op heden een 
parkeerplaats was. Dat betekent dat 
deze parkeerplaats komt te verdwijnen. 
Er is een alternatief voor deze 
parkeerplaats in beeld, maar er is nog 
geen definitief besluit. 
In het vorige Drieluik hebben we gemeld 
dat de gemeente Valkenswaard het 

elektrisch rijden wil stimuleren en daarvoor 
een netwerk van laadpalen gaat plaatsen. 
Voorlopig komen er echter geen openbare 
laadpalen in Borkel en Schaft te staan. 
Meer informatie omtrent openbare 
laadpalen in de gemeente Valkenswaard is 
te vinden op: 
https://www.valkenswaard.nl/elektrische-vo
ertuigen-en-laadpalen. 
Het fietspad over de Malpie is voorzien van 
een nieuwe toplaag en is nu definitief klaar. 
In het begin gaf het nog wat ongemak 
vanwege de losse kiezeltjes. Maar 
ondertussen zijn die goed ingereden en 
ligt het fietspad er weer mooi bij.
Van meerdere mensen hebben we 
vernomen dat het kruispunt 
Dorpsstraat/Abdijweg/Schafterdijk als erg 
onoverzichtelijk wordt ervaren. Wij hebben 
daarom bij de gemeente nagevraagd of 
het mogelijk was om daar een spiegel te 
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plaatsen. De gemeente is echter geen 
voorstander van spiegels vanwege 
verkeersveiligheid en 
verantwoordelijkheid. We begrijpen dit 
standpunt van de gemeente en gaan 
inventariseren wat er verder voor 
mogelijkheden zijn om dit kruispunt 
veiliger te maken.
Wat zou helpen is als iedereen zich aan 
de maximumsnelheid houdt. We krijgen 
regelmatig klachten binnen van bewoners 
aan de Dorpsstraat en van ouders van 
wie de kinderen naar de Servatiusschool 
moeten fietsen dat er te hard wordt 
gereden. Dit geldt zowel voor binnen de 
bebouwde kom, waar de 
maximumsnelheid 30 km/uur is, als voor 
buiten de bebouwde kom, waar de 

maximumsnelheid op de Dorpsstraat 60 
km/uur is. Als iedereen zich aan de 
maximumsnelheid houdt, is de 
Dorpsstraat een stuk veiliger en prettiger.

Werkgroep 
Verkeer en Veiligheid

Borkel is een AED 
rijker!
Op de Achterste Brug 9, bij Zorghoeve 
't Brugske, is afgelopen maand een 
AED geplaatst. Hiermee is de dekking 
van AED's wéér een stukje verbeterd 
voor ons dorp.
Kun jij ook reanimeren?
Meld je dan aan op 
https://hartslagnu.nl.
Bij een reanimatie in de buurt, krijg je 
dan een oproep. Als een AED nodig is, 
krijg je een melding waar je deze kunt 
halen en met welke code de kast van 
de AED te openen is.
Hoe meer mensen kunnen reanimeren, 
hoe groter de kans dat er snel 
gehandeld wordt in een 

(levensbedreigende) noodsituatie
Interesse in een cursus reanimatie / AED? 

Laat het ons weten via 
info@dorpsinitiatiefbes.nl.
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tweemaandelijks overleg tussen de 
werkgroep Woningbouw en de gemeente 
Valkenswaard, vertegenwoordigd door 
projectleiders en verantwoordelijk 
wethouder Bram Bots. We hopen dat we 
over deze projecten meer kunnen melden 
in het volgende Drieluik.

Binnenkort gaat de werkgroep 
Woningbouw de lijst met 
geïnteresseerden voor een woning of een 
kavel in ons dorp opschonen. Een aantal 
personen op de lijst heeft een woning in 
het plan achter de Oude School gekocht 
en van de anderen willen we weten of ze 
nog steeds een woonwens in Borkel en 
Schaft hebben. 

Heb jij interesse in een woning, maar sta 
je nog niet op onze lijst? 

Stuur dan een mail naar 
info@dorpsinitiatiefbes.nl 

Met trots kunnen we melden dat 
projectontwikkelaar Van Gisbergen een 
start heeft gemaakt met de bouw van 12 
woningen achter de Oude School. Kabels 
en leidingen worden al gelegd en daarna 
wordt begonnen met de woningen zelf. 
Het plan bestaat uit 6 tussenwoningen, 4 
hoekwoningen en 2 halfvrijstaande 
woningen. Goed om te zien dat een mooi 
aantal van de woningen terecht is 
gekomen bij jongeren uit Borkel en 
Schaft!

Naast dit project wordt door gemeente en 
ontwikkelaar Van der Sande druk gewerkt 
aan het plan voor het molenhuis en het 
achterliggende terrein en worden 
plannen gemaakt voor het terrein van de 
voormalige palletfabriek Smolders. We 
houden een vinger aan de pols over de 
voortgang van deze projecten in het 

Woningbouw

Bouw achter de Oude
School van start
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Beste lieve mensen uit Borkel en Schaft.

De afgelopen 22 jaar heb ik jullie mogen voorzien van brood en aanverwante 
producten vanuit mijn bezorgbusje. Dit heb ik altijd met heel veel plezier gedaan 
en zodoende ook een familiaire band gekregen met iedereen.
Helaas heb ik het laatste jaar deze functie niet volledig kunnen vervullen zoals 
jullie allemaal wel weten. Inmiddels ben ik nog steeds herstellende van de 
operaties en ook al op therapeutische basis aan het werk in mijn nieuwe functie, 
als chauffeur naar onze eigen winkels. Ook ben ik nog steeds 100% schoon 
verklaard na mijn nieraandoening.

Uiteraard vind ik het heel jammer dat ik met deze dienstverlening moet stoppen, 
ik zou dit heel graag hebben willen blijven doen tot aan mijn pensioen en zal het 
ook heel erg gaan missen. Na zoveel jaren bezorgd te hebben maak je uiteraard 
veel mee, zoals overlijden, geboortes, jubileum- en traditiefeesten etc.
Een lach en een traan dus, ieder afscheid is een geboorte van een herinnering 
en wordt voor altijd gekoesterd. Mensen opa en oma zien worden, die kinderen 
ook weer zien opgroeien, geweldig gewoon!
Kleine kinderen die de woorden van “Will dun bakker” geleerd werden door hun 
ouders, zo ontzettend leuk allemaal en zo’n gemoedelijk gevoel altijd in Borkel en 
Schaft. Nogmaals, ik ga dit heel erg missen.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de gezellige, familiaire en liefdevolle 
klandizie en alle steunbetuigingen tijdens mijn ziekte en herstel.Onze wegen 
zullen elkaar nog wel ergens kruisen in de toekomst en tot slot wens ik iedereen 
alle goeds toe.

Warme groet van Will 
Willdunbakker 

@ Bakkerij van Heeswijk



Dorpshuis d’n Teut

Dorpshuis d'n Teut is een 
multifunctionele ontmoetingsplaats voor 
de hele gemeenschap in Borkel en 
Schaft. Meer dan 20 verenigingen 
maken gebruik van de ruimtes en 
inwoners kunnen er terecht voor 
verschillende diensten zoals de 
dorpsondersteuners, wijkagent en de 
medisch pedicure. 

Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft zet 
zich in voor het beheer, de exploitatie en 
het in stand houden van het dorpshuis. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 
vrijwilligers uit het dorp. Op dit moment 
zien we ons als bestuursleden gesteld 
voor grote uitdagingen op alle gebieden, 
waarbij zelfs het voortbestaan van het 
Dorpshuis onder druk staat.

Impact van COVID-19
Afgelopen tweeënhalf jaar is de 
levendigheid rondom het Dorpshuis 
behoorlijk stilgevallen. Door COVID-19 is 
veel minder gebruik gemaakt van het 
Dorpshuis. Grote evenementen gingen 
niet door en ook huurinkomsten van 
kleinere ruimtes liepen sterk terug. Onze 
focus als bestuur lag in deze periode op 
het inspelen op de nieuwe maatregelen, 
zodat steeds de hoogst haalbare 
functionaliteit voor het Dorpshuis bereikt 
kon worden. Vanwege de teruggelopen 
inkomsten hebben we een beroep 
gedaan op de compensatiemaatregelen 
vanuit de Rijksoverheid.

Financiële uitdagingen
Naarmate de samenleving ‘terug naar 
normaal’ ging, pakte het bestuur de 
draad weer op en is een analyse 
gemaakt van de inkomsten en uitgaven. 
Hiermee werd duidelijk dat de financiële 
situatie van het Dorpshuis zorgelijk is. 
Ook vóór corona waren de financiën niet 
gezond, maar de coronacrisis heeft dit 
verergerd.
De Teutenzaal en het beheer van 
Dorpshuis zijn de grootste kostenposten. 
Tegenover die hoge kosten staan op dit 
moment echter maar beperkte 
huurinkomsten vanuit de Teutenzaal, 
omdat deze gebonden zijn aan 
richtlijnen vanuit de gemeente. 

Actieplan voor gezond voortbestaan
Met dit gegeven heeft het bestuur een 
actieplan gemaakt voor 2022-2023. In 
eerste instantie is gekeken naar de 
mogelijkheden om de kosten terug te 
dringen dan wel efficiënter te werken. 
Daarvoor zijn de eerste acties al 
uitgezet. Ook gaat het bestuur in 
gesprek met de gemeente over de 
kosten van Teutenzaal en Dorpshuis.

Samen voor het Dorpshuis
Daarnaast is in september gesproken 
met de gebruikers van het Dorpshuis. 
Vanuit het gemeenschappelijk gevoelde 
belang om de functies van het Dorpshuis 
niet te verliezen, is een werkgroep 
samengesteld met vertegenwoordigers 
van verschillende verenigingen. Deze 
werkgroep start dit najaar met een 
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verkenning van ideeën over het rendabel 
maken van het Dorpshuis.
Als bestuur zijn we blij met deze 
betrokkenheid. Alleen samen kunnen we 
ervoor zorgen dat de inwoners van 
Borkel en Schaft ook in de toekomst van 
onze fijne ontmoetingsplaats gebruik 
kunnen blijven maken. 

Wisselingen binnen het bestuur 
Tot slot hebben er binnen het bestuur 
wisselingen plaatsgevonden. Er is deze 
zomer afscheid genomen van: 
Nelleke Hoeijmans-Kuijpers heeft 
afgelopen 3 jaar zich sterk ingezet om 
het Dorpshuis te vernieuwen, zodat het 
ook ging aansluiten bij de jonge 
generatie van Borkel en Schaft. Zij heeft 
een bijdrage geleverd aan het tot stand 
brengen van het ‘Mama café’ op de 
woensdagochtend. 
Binnen het bestuur heeft zij taken op 
zich genomen als voorzitter en notulist, 

maar ook in communicatie met het 
Dorpsinitiatief en andere externe partijen
. 
Lisanne Schellekens-van Lith heeft zich 
3 jaar ingezet binnen het bestuur, in 
meedenken en actief inzetten bij diverse 
administratieve taken. 

Nieuw bestuursleden: 
Ad Jacobs is als penningmeester begin 
2022 het bestuur komen versterken.
 
Nelleke en Lisanne, bedankt! 
Ad, Welkom
We zijn nog op zoek naar mensen die 
het bestuur willen komen ondersteunen. 
Vindt u het Dorpshuis belangrijk en 
maakt u zich er graag sterk voor? 

Neem contact met ons op, want zoals 
men zegt: “Vele handen maken licht 
werk”.



 
INFORMATIEMIDDAG 

 

 

Langer thuis in eigen dorp 

Zaterdag 29 oktober 2022 
Dorpshuis d’n Teut Borkel & Schaft 

Aanvang: 13.30 uur 

 

Thema’s:  
Diverse soorten zorg 
Financiering van zorg  
Aanpassingen en hulpmiddelen 
 

GRATIS TOEGANG 
Een initiatief van de werkgroep zorg Borkel & Schaft 

Wat is nodig om zo lang, zo fijn en zo veilig mogelijk  
thuis te kunnen blijven wonen in je vertrouwde omgeving? 
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