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Voor op de kalender

Woensdag 2 oktober 
Bijeenkomst verenigingen 

Borkel en Schaft
(uitnodiging volgt)

Donderdag 3 oktober 
Lunch Huiskamer d’n Teut 

Zondag 6 oktober 
Garageverkoop Borkel en 

Schaft

Woensdag 30 oktober 
Informatieavond 

dementie        

Woensdag 13 november 
Informatieavond 

dementie

Zaterdag 16 november 
Prinsenwisseling CV de 

Mulkslobbers 

Zondag 17 november 
Intocht St. Nicolaas

Vrij 29 en zat 30 november 
Tonproaten CV de Mulk-

slobbers

Zaterdag 21 december 
Kerstactiviteit Borkel en 

Schaft

Samen Dementievriendelijk 

In het kader van Dementievriendelijk 
Valkenswaard organiseerde Harry van Kuijk, 
in samenwerking met Alzheimer Nederland en 
Samen dementievriendelijk, op 15 juli 2019 voor 
de besturen van een aantal organisaties een 
informatieavond over dementie. 

In een dementievriendelijk dorp kunnen mensen 
met dementie zo lang mogelijk ‘mee blijven 
doen’, in een omgeving waarin iedereen dementie 
accepteert. En waar mensen bijvoorbeeld nog 
naar verenigingen kunnen gaan. Of een kop koffie 
kunnen drinken in het Dorpshuis. En waarin de 
omgeving hen een handje toesteekt wanneer zij 
het even niet meer weten. 

Tijdens de informatieavond werd uitleg gegeven 
over dementie: Wat is het? Hoe herken je de 
signalen? Hoe kun je iemand met dementie 
helpen in alledaagse situaties? De GOED-methode 
kan daarbij helpen. GOED staat voor Geruststellen, 
Oogcontact maken, Even meedenken, Dankjewel. 
Tijdens deze avond werd deze methode uitgebreid 
uitgelegd en in praktijksituaties geoefend. 
Om ervoor te zorgen dat Borkel en Schaft 
ook dementievriendelijk wordt, zal deze 
informatieavond op 30 oktober en 13 november 
opnieuw worden georganiseerd voor alle inwoners 
uit Borkel en Schaft en omgeving. Deelname is een 
aanrader voor iedereen! Opgeven voor één van 
deze avonden kan tot uiterlijk 15 oktober a.s. 
telefonisch via Harry van Kuijk (040-7800211 of 
06-48232784) of via info@dorpsinitiatiefbes.nl.

Samen zorgen we dat Borkel en Schaft 
Dementievriendelijk wordt! Kijk voor meer 
informatie op www. samendementievriendelijk.nl 
en op www. alzheimer-nederland.nl.

Voor vragen over Dementievriendelijk in ons eigen 
dorp kunt u terecht bij Harry van Kuijk. 



Beste dorpsbewoners, 
Deze versie van het u bekende 

Dorpsdrieluik is de eerste in de nieuwe 

huisstijl. We hopen hiermee een nog 

“lezenwaardiger” informatiebulletin voor u 

te kunnen maken. In deze uitgave hebben 

we naast de kalender, wist-u-datjes en 

handige wetenswaardigheden, extra 

informatie over de diverse werkgroepen 

die in ons dorp actief zijn. Ook komt onze 

Dorpsondersteuner Nikki aan het woord. 

Hebt u op- of aanmerkingen dan horen wij 

dit graag van u. Dit kan via een briefje in de 

brievenbus van het Dorpsinitiatief in het 

Dorpshuis of via mailadres dorpsdrieluik@ 

gmail.com. Ook kan u vóór 1 november a.s. 

op deze wijze kopij aanleveren voor het 

volgende nummer.



Wist u dat..
.. de Borkelse en Schaftse vlag te koop is bij Aico 

Visschers, Beugelstraat 49 in Borkel?

.. u op donderdag 3 oktober mag aansluiten tijdens de 

lunch in de Huiskamer van Dorpshuis d’n Teut? Dit is 

geheel kosteloos. Aanvang 11.30 uur. Opgeven kan tot 

25 september bij de vaste gezichten van de Huiskamer 

(Angeline Compen en Connie Franse). 

.. u bij onze Dorpsondersteuner Nikki terecht kunt voor 

de meest uiteenlopende vragen? Bijvoorbeeld voor 

een vervoersprobleem; behoefte aan een luisterend 

oor; of als u op zoek bent naar iemand die samen met 

u boodschappen zou kunnen doen. Nikki gaat met 

u op zoek in haar netwerk naar een geschikte match. 

Nieuwsgierig? Ze is wekelijks op donderdagmiddag 

omstreeks 14.00 uur aanwezig in de Huiskamer van 

Dorpshuis d’n Teut. 

.. een aantal van u dit jaar de griepvaccinatie in het 

Dorpshuis kunt halen, waardoor u niet meer naar 

Valkenswaard hoeft te rijden? Het betreft de patiënten 

van dr. Luttjeboer en dr. Verzijl, zij zullen hier binnenkort 

een uitnodiging voor ontvangen. 

.. het Dorpsinitiatief druk bezig is om nieuwe 

welkomstasjes te maken?



Dorpsondersteuner Nikki 
aan het woord
Inmiddels is Dorpsondersteuner Nikki 
alweer een aantal maanden aan het werk 
in ons dorp. Tijd om terug te blikken op 
haar eerste periode als Dorpsondersteuner 
in Borkel en Schaft. 

Lunch 13 juni
Op donderdag 13 juni organiseerde Nikki, 
samen met een aantal medewerkers van 
de Huiskamer, een gezellige lunch in het 
Dorpshuis voor de inwoners uit Borkel en 
Schaft. Een leuke groep mensen had zich 
aangemeld en onder het genot van een 
soepje en een aantal lekkere broodjes is er 
gezellig gebuurt. Na afloop van de lunch 
was er de gelegenheid om vrijblijvend 
aan te sluiten bij de huiskamer. Een 
aantal mensen zijn na de lunch gaan 
rummikuppen en schaken en een aantal 
heeft nog gezellig zitten keuvelen. Het was 
een geslaagde middag! 
Naar aanleiding van deze leuke middag, 
willen we de volgende lunch alvast 
aankondigen. Deze vindt plaats op 
donderdag 3 oktober om 11.30 uur in 
het Dorpshuis. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. 

Vraag & aanbod 
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend 
dat hij/zij wekelijks de boodschappen 
kan doen in Valkenswaard. Of de heg 
kan snoeien in de tuin. Is het dan altijd 
nodig om hier professionele hulp voor 
in te schakelen? Gelukkig niet! Veel 

dorpsgenoten zijn bereid om af en toe de 
handen uit de mouwen te steken voor de 
medemens. 
Nikki vormt de schakel tussen hulpvragen 
en aangeboden hulp. Zij zorgt voor 
passende matches, waarbij zij zorgt voor 
de nodige privacy van eenieder. Inmiddels 
heeft Nikki ruim 7 nieuwe matches 
gemaakt in ons dorp en ze is nog lang niet 
klaar! 

Heeft u ook een vraag? Of wilt u uw 
hulp aanbieden? Neem gerust eens 
contact op met Nikki via 06-57082073 of 
nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.
nl. Daarnaast is Nikki iedere 
donderdagmiddag rond 14.00 uur te 
vinden in het Dorpshuis. 

Op www.dorpsinitiatiefbes.nl vindt u 
openstaande hulpvragen en aangeboden 
hulp van dorpsgenoten. Kijk gerust eens 
op de site of u iets kunt betekenen en/of 
hulp kunt gebruiken! 

Automaatje
Vanuit Cordaad houdt Nikki zich bezig 
met het concept “Automaatje”, waarbij 
zij matches maakt tussen mensen met 
een vervoersprobleem en mensen die 
graag eens iemand vervoeren tegen een 
kleine vergoeding. Herkent u zich in één 
van deze opties? Neem gerust vrijblijvend 
contact op met Nikki via bovenstaande 
contactgegevens. 

Huisbezoeken & rondleiding Borkel en 
Schaft
Tot slot heeft Nikki afgelopen maanden 
een aantal huisbezoeken afgelegd bij 
dorpsbewoners. Dit kan bijvoorbeeld 
op verzoek van mensen, maar zeker ook 
spontaan. Eén van onze dorpsgenoten 
heeft aangeboden Nikki een rondleiding te 
geven door ons dorp. Mogelijk ziet u haar 
binnenkort eens voorbij fietsen of komt ze 
bij u langs voor een kop koffie. 



Verder handig om te 
weten
- Iemand ziek in uw omgeving? Meld het bij 
dorpshuis “D’n Teut” of via 040-2068342. 
Onze ziekendienst gaat dan namens ons 
allen de zieken bezoeken en beterschap 
wensen. 

- Kortdurend een rolstoel nodig? Tegen 
een borgsom van €10,00 kunt u er één 
lenen in  dorpshuis “D’n Teut”. Het 
dorpshuis is geopend van maandag t/m 
donderdag. 
- Gezellig een middagje eruit? In het 
dorpshuis is er elke donderdagmiddag 
vanaf 13.30 uur gelegenheid om in het 
zogenaamde huiskamerproject gezellig 
met elkaar bezig te zijn. 

- Houdt u van lezen? In het dorpshuis 
staat een grote kast met boeken klaar om 
door u gelezen te worden. Tevens kunt u 
ook boeken terugbrengen die u niet meer 
nodig heeft. 

- Het spreekuur van dorpsondersteuner  
Nikki van de Moosdijk is op 
donderdagmiddag van 14.00 uur tot 14.15 

uur. U kunt Nikki voor het maken van een 
afspraak bereiken via 06-57082073.

- Als u met de gemeente een zogenaamd 
“keukentafelgesprek” hebt, kunt u 
hierbij ondersteund worden door een 
gecertificeerde cliëntenondersteuner. 
U kunt daarvoor contact opnemen met 
Walter Mertens (040-2025132) of Margriet 
Akkermans (040-2017472).

- Op dinsdag om 12.00 uur is er in 
dorsphuisdorpshuis “D’n Teut” de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
een warme maaltijd. De kosten hiervoor 
zijn € 7,50. U moet zich dan wel voor 11.00 
uur aanmelden bij het dorpshuis, tel. ( 
040-2068342).

- Wanneer u als mantelzorger vragen 
hebt, kunt u van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur terecht bij Mantelzorg 
Verlicht (088-0031168). 

- Valkenswaard heeft een digitale sociale 
kaart:  de “Welzijnswijzer”. Deze kunt 
u vinden via www.valkenswaard.nl/
welzijnswijzer



Werkgroepen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar heeft 
het Dorpsinitiatief een uiteenzetting gegeven over 
het vervolg op de dorpsenquête. Op basis van een 
aantal thema’s, zijn werkgroepen geformeerd. 
Om u te informeren over hun werkzaamheden, 
heeft elke werkgroep kort beschreven waar zij 
zich mee bezig houden. Mocht u na het lezen van 
onderstaande informatie belangstelling hebben 
om uw steentje bij te dragen, schroom dan niet en 
neem contact op met één van de werkgroepleden!

Werkgroep Promotie:
Jos Bergmans, Marcel Jeurgens, 
Kees van den Aarssen, Nelleke 
Hoeijmans, Aico Visschers
Als werkgroep Promotie hebben 
we ons eerst de vraag gesteld 
wat onze rol zou moeten zijn. 
Alle andere werkgroepen hebben 
een specifiek thema opgepakt, 
met als doel de leefbaarheid in 
het dorp te verbeteren. Wij willen 
dit versterken door eenduidige 
communicatie waarin de sterke 
punten van het dorp benadrukt 
worden.  

Hiervoor werken we aan twee 
aspecten: 
- De communicatiemiddelen 
van het dorp verbeteren door 
alles in een frisse, herkenbare 
huisstijl vorm te geven. Denk aan 
het drieluik van de Werkgroep 
Zorg, het Dorpsinitiatief en het 

Dorpshuis, maar ook digitale 
communicatiekanalen zoals een 
dorpswebsite.
- De andere werkgroepen 
ondersteunen op het gebied 
van communicatie. Door 
vanuit één visie, in één stijl te 
communiceren bereiken we 
meer.

Momenteel staan een aantal 
punten al in de steigers. Er 
is een concept ontwerp voor 
een nieuwe frisse huisstijl, 
met als uitgangspunt drie 
kapstokken: WONEN, WERKEN 
en RECREATIE.  We gaan ervan 
uit dat zowel de speerpunten 
uit de dorpsenquête (en van de 
werkgroepen) als meer algemene 
thema’s die van belang zijn voor 
het dorp hieraan kunnen worden 
opgehangen. Maar we staan 
zeker nog open voor andere 
suggesties.



Werkgroep Buitengebied:  
Frans Baudoin, Pieter Verhoeven, Teun Schellekens, 
Leo Kuijpers, Rob van Deursen, Guido Smolders. De 
werkgroep Buitengebied richt zich primair op bewoners 
en gebruikers van het buitengebied van Borkel en Schaft. 
Maar gebruikers kunnen natuurlijk ook mensen zijn die 
werken of recreëren in het buitengebied, terwijl ze in 
de bebouwde kom van het dorp, van Valkenswaard of 
ergens anders wonen. 

Daarbij willen we de grenzen niet te strak trekken en 
als we voor een groter gebied een goede ontwikkeling 
kunnen stimuleren, zoals het creëren van een goed 
beleid om leegstand in het buitengebied tegen 
te gaan, of maatregelen ter stimulering van het 
ondernemingsklimaat (verbreding) voor de hele 
gemeente Valkenswaard Dan houden we natuurlijk niet 
op bij de grenzen van ons dorp.

Werkgroep School:

Mieke Schonkeren, Pascale van Deuren, Koen 
Keeris, Marlieke van Houts
De werkgroep School richt zich op alles wat met 
onze basisschool en peuterspeelzaal te maken 
heeft. Ons doel is met name een blijvende 
instroom van leerlingen, zodat het leerlingaantal 
minimaal 60 blijft in de komende jaren. We richten 
ons met name op ouders met schoolgaande 
leerlingen met broertjes en zusjes die nog niet 
naar school gaan; ouders van schoolgaande 
leerlingen wonend in Borkel en Schaft, die in 
een ander dorp naar school gaan en ouders van 
kinderen jonger dan 4 jaar en wonend in Borkel en 
Schaft. Daarnaast vormen wij een sparringpartner 
voor de MR van de basisschool, waar we nauw 
contact mee onderhouden. 



Werkgroep Verkeersveiligheid en openbaar vervoer: 
Gerard Schellekens, Leon Lutters, Eric Hoeks, Bernard Baken, Guani de 
Jonge 

Als werkgroep verkeer proberen we ons bezig te houden met al 
hetgeen te maken heeft met verkeer in en rondom Borkel en Schaft. 
Op dit moment spelen met name de volgende zaken:
- Ontwikkelingen mb.t. de aanleg van de paardenboulevard: hoe komt 
deze er uit te zien en wat zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid van 
Borkel en Schaft;
- Ontwikkelingen m.b.t. de aanleg van de nieuwe N69 en dan met 
name het stuk van Valkenswaard tot de Belgische grens: hoe komt dit 
eruit te zien? Krijgt Borkel en Schaft een aansluiting op deze weg of 
komt er een weg voor plaatselijk verkeer en wat is de invloed op de 
bereikbaarheid van Borkel en Schaft;
- Parkeerbeleid: is het huidige aantal parkeervoorzieningen 
voldoende? En wat als er eventueel nieuwbouw komt op het huidige 
parkeerterrein op de Pater Aartslaan? Wat is de invloed van het project 
Dommelland? Krijgen we dan meer recreanten in het dorp en waar 
moeten zij parkeren;
- Fietsplan: hoe zijn de huidige fietspaden ingericht? Is er voldoende 
verlichting? Welke invloed heeft het project Dommelland op de 
bestaande en eventuele nieuwe fietsverbindingen;
- Snelheid Dorpsstraat: wordt er echt te hard gereden? Wat kan er 
eventueel aan gedaan worden?
- Huidige wegen in Borkel en Schaft en het onderhoud.
- Onoverzichtelijke rotonden o.a. door hoge begroeiing
Kortom: vraagstukken die spelen op korte, maar zeker ook de lange 
termijn. Eén van de doelen is om de bereikbaarheid van Borkel en 
Schaft op het huidige niveau te houden. Dit komt ten goede aan de 
leefbaarheid van ons dorp. 



Werkgroep 
Verkeersveiligheid en 
openbaar vervoer: 

Gerard Schellekens, Leon Lutters, 
Eric Hoeks, Bernard Baken, Guani de 
Jonge 

Als werkgroep verkeer proberen 
we ons bezig te houden met al 
hetgeen te maken heeft met verkeer 
in en rondom Borkel en Schaft. Op 
dit moment spelen met name de 
volgende zaken:
- Ontwikkelingen mb.t. de aanleg 
van de paardenboulevard: hoe komt 
deze er uit te zien en wat zijn de 
gevolgen voor de bereikbaarheid van 
Borkel en Schaft;
- Ontwikkelingen m.b.t. de aanleg 
van de nieuwe N69 en dan met 
name het stuk van Valkenswaard 
tot de Belgische grens: hoe komt 
dit eruit te zien? Krijgt Borkel en 
Schaft een aansluiting op deze weg 
of komt er een weg voor plaatselijk 
verkeer en wat is de invloed op de 
bereikbaarheid van Borkel en Schaft;
- Parkeerbeleid: is het huidige aantal 
parkeervoorzieningen voldoende? 
En wat als er eventueel nieuwbouw 

komt op het huidige parkeerterrein 
op de Pater Aartslaan? Wat 
is de invloed van het project 
Dommelland? Krijgen we dan meer 
recreanten in het dorp en waar 
moeten zij parkeren;
- Fietsplan: hoe zijn de huidige 
fietspaden ingericht? Is er voldoende 
verlichting? Welke invloed heeft 
het project Dommelland op de 
bestaande en eventuele nieuwe 
fietsverbindingen;
- Snelheid Dorpsstraat: wordt er 
echt te hard gereden? Wat kan er 
eventueel aan gedaan worden?
- Huidige wegen in Borkel en Schaft 
en het onderhoud.
- Onoverzichtelijke rotonden o.a. 
door hoge begroeiing
Kortom: vraagstukken die spelen 
op korte, maar zeker ook de lange 
termijn.

Eén van de doelen is om de 
bereikbaarheid van Borkel en Schaft 
op het huidige niveau te houden. Dit 
komt ten goede aan de leefbaarheid 
van ons dorp. 

Werkgroep Woningbouw: 
 
Nol Kuijken, Koen de Jong, Aico Visschers, Rob 
van Deursen, Koen Keeris, Jos Bergmans. De 
bouw van de nieuwe woningen in de Biestven is 
in volle gang. In oktober wordt naar verwachting 
het hoogste punt bereikt. Alle woningen zijn 
verkocht. We kijken ernaar uit om onze nieuwe 
dorpsgenoten te ontmoeten! 

Daarnaast is de werkgroep druk bezig met 
nieuwe projecten rondom nieuwbouw in Borkel 
en Schaft. Zij kijken onder andere naar mogelijke 
bouwlocaties voor de nabije toekomst. 



Werkgroep Verenigingen:
 
Rens Pijnenburg, John Jaspers, Dorus 
Roothans, Mariëlle Schellekens, Nelleke 
Hoeijmans Projectgroep Verenigingen 
heeft als doel verenigingen bij 
elkaar brengen om elkaar te kunnen 
ondersteunen op het gebied van leden, 
faciliteiten, financiën en hand- en 
spandiensten. Een aantal keer per 
jaar organiseren we een bijeenkomst 
voor afgevaardigden van alle Borkelse 
verenigingen om ervaringen en vragen 
met elkaar uit te wisselen. 

Inmiddels hebben daarnaast ook 
een aantal themabijeenkomsten 
plaatsgevonden, o.a. over social 
media en het werven van vrijwilligers. 
Voor komende weken staat een 
reanimatiecursus en een cursus 
verantwoord alcohol schenken gepland. 
Onze werkgroep handelt vooral naar de 
behoefte van Borkelse verenigingen. 

Tot slot zijn we aan het onderzoeken of we 
een gezamenlijke inventarislijst kunnen 
oprichten, zodat verenigingen onderling 
weten waar ze materialen voor bijv. een 
evenement kunnen huren en/of lenen. 

Werkgroep Zorg:
Jac Spoorenberg, Frans van 
Vonderen, Frans van der Mierden, 
Annie Roothans, Petra van Kuijk, 
Erna van den Dungen, Monique 
van den Dungen, Marion Smolders, 
Nelleke Hoeijmans, Mariëlle
Schellekens. De werkgroep 
Zorg is gebaseerd op de reeds 
bestaande werkgroep Zorg, 
aangevuld met versterking 
van vijf dorpsbewoners. De 
bestaande werkzaamheden van de 
werkgroep Zorg worden natuurlijk 
voorgezet, bijvoorbeeld het 
bezoeken van zieke medemensen 
in ons dorp. Daarnaast wordt 
vanuit de werkgroep Zorg 
dorpsondersteuner Nikki 
aangestuurd. 

Voor de langere termijn richt de 
werkgroep zich op een aantal 
nieuwe pijlers rondom zorg, 
namelijk (aangepast) wonen mét 
en zonder de nodige verpleging en 
verzorging. Ons doel is om mensen 
in Borkel en Schaft zo lang en zo 
prettig mogelijk thuis te kunnen 
laten wonen in hun vertrouwde 
omgeving. Als men door bepaalde 
omstandigheden niet meer in het 
eigen huis kan wonen, willen we 
hen een goed alternatief kunnen 
bieden, zoals een seniorenwoning 
of een appartement. We zijn 
op dit moment druk bezig om 
alle mogelijkheden rondom dit 
onderwerp te onderzoeken. 






