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*het stijfgeklopte eiwit voorzichtig door de rijstmassa scheppen
*giet alles in een ingevette springvorm van 26cm
*bak de taart in een voorverwarmde oven 45 minuten op 180 graden
Smikkelen of smullen, warm of koud, als taart of
als dessert: in alle gevallen superlekker!
Succes en groetjes, Tilly Wijnen-Firet

Extra Heeminfo-bulletin van april
Vaccineren gaat voorspoedig
De eerste 'versoepelingen' genieten we. Maar
opschieten doet het niet. Dus: laten we ons moedig aan de gewenste maatregelen houden!
Effe volhouden.
Heemkundekring Weerderheem heeft nog geen
fysieke groepsactiviteiten. De start van de nieuwe werkgroepen (zoals vorige Heeminfo voor 4
en 5 mei vermeld) schuiven we door.
Na de volgende persconferentie laat het bestuur
weten wat we wel kunnen doen en wanneer.
Dat lees je in de Heeminfo van mei.

Proficiat Bert van Meijl!
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Bert kent alleman en alleman kent hem.
Bert van Meijl woont,
samen met zijn steun en
toeverlaat Truus, zijn leven lang in het Borkelse;
eerst Wolfsven en na de
Abdijweg nu in een boerderijwoning aan de
Schafterdijk.

Moederdag
Tilly Wijnen-Firet opperde onderstaande lekkernij voor die dag. Wie het klaarmaakt?
Zie er in het gezin maar uit te komen . . .
Rijsttaart op grootmoeders wijze (Belgisch recept)
(ik – Tilly - gebruik ALTIJD dessertrijst BOSTO uit België, die
heeft een hele mooie grote korrel)

De rijsttaart is eenvoudig te maken.

Bert is zijn leven lang betrokken bij de gebeurtenissen in het dorp. Op hartstochtelijke wijze. Hij
was en is daarbij sterk sociaal ingesteld en ten
volle dienstbaar aan de dorpsgenoten.
De leefbaarheid van het dorp en de levensvatbaarheid van initiatieven staan daarin voorop.
Daarbij schuwt hij niet om de handen uit de
mouwen te steken als er iets georganiseerd moet
worden.
Dat leverde steeds een uitstraling op die verder
reikte dan het Borkelse.
Toekomstgericht als Bert is stond hij in 1970
mede aan de wieg van de Dorpsraad van Borkel
en Schaft. Het moest voor de dorpsbewoners op
alle fronten beter worden; met voorzieningen,
infrastructuur, wonen, recreatie en noem maar
op. En dat geldt anno 2021 nog steeds.
Als agrariër maakte hij fikse veranderingen mee,
zoals bv. de ruilverkaveling, de vernieuwende
inzichten en wijzigingen en vooral regelgeving.

*breng 1 liter volle melk aan de kook, met 2
zakjes vanillesuiker (en evt. saffraan)
*wanneer de melk kookt 170 gram dessertrijst
toevoegen
*laat 40 minuten op een zacht vuurtje sudderen!
regelmatig roeren
*neem van het vuur af en voeg 65 gram suiker
(naar smaak) toe
*het mengsel afkoelen (ik zet de pan ca. 15 min
in koud water)
*meng 40 gram boter door de rijst
*splits 4 eieren en klop de eiwitten tot sneeuw
*roer de dooiers met wat (nog warme) rijstpap
door elkaar en voeg bij de rest van de rijst

Bert is gevoelig voor historie. Hij wil altijd weten
hoe iets totstandgekomen is en zoekt de gegevens op.
Dat blijft niet bij de geschiedenis van Borkel en
Schaft. En het mooie is: hij bewaart alle data
over wat hijzelf heeft meegemaakt.
Onlangs putte hij daaruit gegevens voor het
boek ‘Betrokken Burgers, Borkel en Schaft’.
Hij werkte ook mee (samen met Jasper van
Ansem) aan het jubileumboek van Weerderheem
bij het 60-jarig bestaan in 2012.

Vanaf het begin van het nieuwe millennium werd
Bert van Meijl lid en vrijwilliger van heemkundekring Weerderheem Valkenswaard.
Hij is ook hobbyïst.
Hij was en is gefascineerd door de werktuigen
die eerder (vroeger) door de landbouwers werden gebruikt. In miniatuur heeft hij een hele
reeks van deze attributen natuurgetrouw nagebouwd; een wonderlijk aanblik. En een minutieus
en tijdrovend karwei.
Als heemkundekring zijn we opgetogen dat Bert,
met Truus aan zijn zijde, nu koninklijk is onderscheiden.
We feliciteren hem van harte!

Meiherdenkingen onderwijs
Frans van Ham maakt melding van zijn leservaring met een basisschoolgroep.
'De groep werd gesplitst, dus heb ik tweemaal
les gegeven.
Na mijn verhaal kwamen uit de eerste groep veel
vragen, en met moeite haalde ik de gegeven tijd.
Het is eigenlijk ondoenlijk om in één uur vier jaar
oorlogsgeschiedenis te moeten verhalen.
Bij de tweede groep kwamen er zoveel vragen
dat het niet binnen de gestelde tijd lukte ze te
beantwoorden. De meester vroeg of ik na de
pauze nog door wilde gaan. Oké, natuurlijk.
En de kinderen vonden het geweldig.
De coronapandemie bracht in dit geval een
positieve bijdrage aan mijn uitleg.
Ik kon de corona-maatregelen gebruiken in de
vergelijking met ervaringen uit de oorlog.
Avondklok, strenge maatregelingen, geen winkels open en bv. het ontbreken van de radio
maakte grote indruk.
Ik heb de groep voorgesteld om een paar dagen
geen tv, laptop en mobieltje te gebruiken en
alleen te leven bij het licht van een kaarsje. En:
slechts één bord soep met twee sneetjes brood
per dag.

De gemeente en het Comité 4 mei Valkenswaard
hebben een passend alternatief georganiseerd.
Dat wordt uitgezonden op 4 mei via VOS-tv en is
daarna ook te zien bij Valkenswaard24.
Voor 5 mei geldt: geen collectieve vrije dag en
geen festiviteiten.
Jubileumactiviteit
Heemkundekring Weerderheem bestaat in 2022
zeventig jaar.
Brabants Heem is
baas boven baas en
bestaat volgend jaar
75 jaar!
Wij vieren ons jubileum met een uitgave.
Brabants Heem wil hún jubileum met iets bijzonders vieren in samenwerking met de aangesloten
heemkundekringen en erfgoedverenigingen.
Hun plan is om een mooi boek uit te brengen met
tradities in onze provincie.
Elke vereniging krijgt de kans om uit eigen dorp
of stad een mooie traditie, zelf gekozen, in het
boek op te nemen.
Op deze manier ontstaat er een prachtig overzicht van tradities uit alle plaatsen van Brabant
en komt de 'heemkunde' in de schijnwerpers.
Weerderheem wil hier graag aan meedoen.
We spelen de vraag door aan de leden, ook al
heeft het bestuur enkele suggesties.
Dus, als er leden zijn met een fantastisch idee,
laat weten.
Erfgoed Brabant-initiatieven
Erfgoed Brabant presenteert twee
nieuwe prijzen: 'Brabants Lof' en
'Brabantse BeLofte'!
De prijzen zijn voor een 'erfgoedproject' en een uit te voeren
'erfgoedconcept'.

Herdenking 4 en 5 mei

Belangrijke criteria voor het winnen van
Brabants Lof en Brabantse BeLofte zijn:
oog voor diversiteit en inclusie; samenwerking
tussen erfgoed en een andere sector; publieksgericht; betrekking op Brabant en Brabants erfgoed; haakt aan op de actualiteit.

Evenals vorig jaar 2020 zijn de activiteiten mbt
de dodenherdenking en viering bevrijdingsdag
zowel landelijk als lokaal minimaal/nihil.
De herdenking op 4 mei ziet er in Valkenswaard
dit jaar anders uit dan gewoonlijk. Er zijn geen
bijeenkomsten die avond op de Britse Begraafplaats aan de Luikerweg en bij het Verzetstrijdersplein.

Brabants Lof bestaat uit een geldbedrag van
€ 4.000,-.
De aanmoedigingsprijs Brabantse BeLofte – voor
een idee of concept dat nog in de steigers staat
– bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- én
een samenwerkingstraject met Erfgoed Brabant,
aangepast op de wensen en behoeften van de
winnaar.

Je begrijpt het al. Dit viel niet goed.
Dat was onvoorstelbaar!
De les is prima verlopen.'

