
wonen werken recreëren

DORPSDRIELUIK

Maart 2020



Nuttige informatie

Ziekenbezoeken 
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. 

Boekenkast
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. 

Inzet cliëntondersteuner
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 (0402017472).

Maaltijdservice
Op dinsdag om 12.00 uur is er in 
Dorpshuis 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.

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

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

Heeft u tips voor de werkgroep? 
Of hebt u vragen? Bijvoorbeeld 
over (thuis)zorg, mantelzorg, de 
ziekendienst, de Dorpsondersteuner 
of andere onderwerpen rondom zorg 
en welzijn? Neem gerust eens contact 
op met Dorpsondersteuner Nikki van 
de Moosdijk en/of met één van de 
leden van de werkgroep zorg.



Beste dorpsbewoners, 

Op de eerste lentedag een fris nieuw 
dorpsdrieluik! De natuur ontwaakt 
uit haar winterslaap en in ons mooie 
Borkel en Schaft begint alles ook weer 
te groeien en te bloeien. Bloemen 
staan dan ook centraal in het stukje 
over biodiversiteit en bij deze editie 
doen wij u bloemetjes cadeau. Zo 
kunt u zelf actief meehelpen aan dit 
thema. 

Verder vindt u in dit nummer weer 
de laatste stand van zaken van alle 
verschillende werkgroepen die 
in Borkel en Schaft actief zijn. Wij 
nemen u onder andere mee in de 
ontwikkeling van woningbouw, het 
buitengebied en de zorg. Ook maakt 
u kennis met onze wijkcoördinator 
Peter Franken van de gemeente 
Valkenswaard en de kersverse 
beheerder van Dorpshuis d’n Teut 
Pieter Klaasen. 

We wensen u veel leesplezier en een mooi voorjaar!



Corona 

Vlak voor het ter perse gaan van 
dit dorpsdrieluik heeft de overheid 
strenge maatregelen van kracht 
laten gaan om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. 
De leden van het Dorpsinitiatief 
en werkgroepen maken zich er 
samen met de dorpsondersteuner, 
wijkcoördinator en vele anderen  hard 
voor dat iedereen in ons dorp zich 
gesteund voelt door de gemeenschap 
en een beroep kan doen op hulp als 
het nodig is. Schroom niet om contact 
op te nemen als u zorg nodig heeft of 
iets wil beteken voor een ander. De 
werkgroep Zorg heeft onderstaand 
een boodschap voor alle inwoners 
van Borkel en Schaft.

Zorgen voor elkaar, dat doen 
we samen! 
Het Coronavirus heeft een enorme 
impact op ons dagelijks leven, voor 
zowel jong als oud. Scholen zijn 
gesloten, horecabedrijven moesten 
de deuren sluiten en bijeenkomsten 
werden afgeblazen. Ook het 
Dorpshuis blijft tot nader bericht 
gesloten. 

Daarnaast adviseert het RIVM om 
sociale contacten zoveel als mogelijk 
te beperken, zeker voor mensen 
die ouder dan 70 jaar zijn en/of een 
kwetsbare gezondheid hebben. 

Daarnaast is het op dit moment niet 
verstandig om te reizen met het 
openbaar vervoer en het bezoeken 
van plaatsen waar veel mensen bij 
elkaar zijn, zoals de supermarkt. 
Bezoek van en aan mensen met 
klachten als verkoudheid, niezen, 
hoesten, keelpijn en koorts) wordt 
ook afgeraden.

Natuurlijk willen we onze medemens 
niet in de kou laten staan. Onze 
aandacht gaat uit naar ouderen, 
kwetsbare mensen, mensen 
een kwetsbare gezondheid, 
alleenstaanden en naar dorpsgenoten 
die wat extra aandacht kunnen 
gebruiken. 

BELANGRIJK!



Bent u of kent u iemand die op 
dit moment om sociale contacten 
verlegen zit, om welke reden dan 
ook? Of loopt u ergens tegenaan 
ten gevolge van de opgelegde 
overheidsmaatregelen? Hebt u 
vragen of maakt u zich zorgen? Wij 
staan voor u klaar! 

Ook als u zich zorgen maakt om 
iemand in uw omgeving: schroom 
niet en neem gerust contact op. 

U kunt laagdrempelig con-
tact opnemen met onze dorps-
ondersteuner Nikki van de Moosdijk 
van Cordaad Welzijn Valkenswaard via 
06-57082073 (ma t/m vrij tussen 9.00u 
en 16.00u of spreek evt. de voicemail 
in) of via nikkivandemoosdijk@
cordaadwelzijn.nl. 

Of wilt u juist iets betekenen voor 
een dorpsgenoot? Bijvoorbeeld door 
het doen van een boodschap of 
het onderhouden van (telefonisch) 
contact met iemand die om 
gezelschap verlegen zit? Dan zijn wij 

op zoek naar u. Neem ook hiervoor 
contact op met Nikki van de Moosdijk 
via bovenstaande contactgegevens. 

Voor meer informatie verwijzen wij u 
graag naar een aantal goede bronnen, 
zoals:  
www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

In deze bijzondere en uitzonderlijke 
situatie is het ontzettend belangrijk 
om eens extra naar elkaar om te 
kijken. Laten we er zijn voor elkaar en 
elkaar helpen waar mogelijk en waar 
nodig! 

Een gezonde groet namens de 
werkgroep zorg, 

Jac Spoorenberg, Annie Roothans, 
Petra van Kuijk, Frans van de Mierden, 
Frans van Vonderen, Monique van den 
Dungen, Erna van den Dungen, Marion 
Smolders en Mariëlle Schellekens



Het Dorpshuis zoekt:
Vrijwilliger die goed is met financiën

Het dorpshuis is op zoek naar een penningmeester, die na de maandelijkse 

vergadering nog een drankje met ons drinkt. 

Vrijwilligers bar

Altijd al vrijwilligerswerk willen doen om een steentje bij te dragen aan de 

leefbaarheid van ons dorp? Dan zoeken we jou! We hebben hard mensen nodig 

die bardiensten willen draaien en hun handen uit de mouwen willen steken 

voor de schoonmaak. 

Je kan je aanmelden via: info@dorpshuisborkelenschaft.nl.

Gewoon een keer binnenlopen kan natuurlijk ook!



Dorpsondersteuner Nikki 
Nikki van de Moosdijk is de 
Dorpsondersteuner in Borkel en Schaft. 
Zij houdt zich onder andere bezig met 
het maken van matches tussen mensen 
met een hulpvraag en mensen die hulp 
willen bieden. Dit loopt uiteen van een 
vraag om vervoer naar een afspraak 
tot ondersteuning bij het doen van 
boodschappen tot het helpen met 
verstellen van de gordijnen. Nikki helpt 
bij deze bemiddeling in het project ‘Buren 
voor Elkaar’. 

Inmiddels zijn er zo’n 12 matches tot 
stand gebracht door Nikki. Dit liep 
uiteen van het zoeken van vervoer voor 
met name medische doeleinden tot het 
aanbieden van hulp bij het corrigeren 
van Nederlandse taal voor bijvoorbeeld 
school- of studiedoeleinden. Alle 
binnengekomen hulpvragen zijn inmiddels 

gekoppeld aan iemand die hulp kan 
bieden.  

Heeft u een hulpvraag? Of wilt u graag 
een helpende hand bieden aan een 
dorpsgenoot? Neem 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, waar ze u graag 
ontvangt voor een praatje. Liever een 
keer een persoonlijke afspraak met 
haar? Ook daarvoor kunt u contact 
met haar opnemen via bovenstaande 
contactgegevens. 



Werkgroep zorg
De werkgroep zorg houdt zich bezig 
met zorg-gerelateerde onderwerpen in 
Borkel en Schaft. De Huiskamer, Buren 
voor elkaar, de Dorpsondersteuner en de 
ziekendienst zijn vaste onderwerpen die 
voortdurend op de agenda staan. 

Woonvoorzieningen
Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe 
onderwerpen bijgekomen, waaronder 
het onderzoeken van mogelijkheden 
voor woonvoorzieningen voor senioren 
en/of mensen met een (lichamelijke) 
beperking, met als doel mensen zo lang 
en zo fijn mogelijk in Borkel en Schaft te 
kunnen laten wonen. Om zicht te krijgen 
op de mogelijkheden hiervoor, heeft 
de werkgroep bezoeken gebracht aan 
verschillende woonvoorzieningen in de 
regio, waaronder Duizel en Hapert en staan 
nog enkele bezoeken gepland. Tevens zijn 
inmiddels ook de eerste contacten met de 
juiste personen bij de gemeente gelegd 
over onze ideeën. 

Thuiszorg
Ook zet de werkgroep zich in om 
professionele en informele (persoonlijke) 
zorg zo goed mogelijk geregeld te krijgen, 
voor een ieder die dat nodig heeft. In de 
praktijk is het lang niet altijd gemakkelijk 
gebleken voor mensen in Borkel en Schaft 
om professionele thuiszorg te organiseren, 
terwijl dit wel een belangrijke voorwaarde 
kan zijn om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven wonen. In december 2019 
heeft een afvaardiging van de werkgroep 
en dorpsondersteuner Nikki hierover 

gesproken met wijkverpleegkundigen 
van thuiszorgorganisaties ZuidZorg 
en Valkenhof. Dit zijn de twee grootste 
zorgorganisaties die persoonlijke zorg 
in de thuissituatie leveren in Borkel en 
Schaft. Als u thuiszorg nodig denkt te 
hebben, hebt u keuze uit diverse (thuis)
zorgaanbieders. U kunt vrijblijvend 
contact opnemen met bijvoorbeeld 
Valkenhof (040-2014035), ZuidZorg (040-
8806847) of andere aanbieders waarmee 
uw zorgverzekeraar een contract heeft 
afgesloten. 

Mantelzorgmakelaar
De regeltaken die bij (mantel)zorg komen 
kijken, zijn niet mis. We zijn daarom blij 
dat we kennis hebben mogen maken met 
Mantelzorgmakelaar Monique Slijkhuis 
over haar waardevolle werk, waarbij ze 
mantelzorgers letterlijk ‘ontzorgt’ in hun 
drukke dagelijkse zorgleven. Verderop 
leest u hier meer over. 
Heeft u tips voor de werkgroep? Of hebt 
u vragen? Bijvoorbeeld over (thuis)
zorg, mantelzorg, de ziekendienst, 
de Dorpsondersteuner of andere 
onderwerpen rondom zorg en welzijn? 
Neem gerust eens contact op met 
Dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk 
en/of met één van de leden van de 
werkgroep zorg. 

Werkgroep zorg Borkel & Schaft: Jac 
Spoorenberg, Frans van der Mierden, 
Frans van Vonderen, Annie Roothans, 
Petra van Kuijk, Monique van den Dungen, 
Marion Smolders en Mariëlle Schellekens



Vooraankondiging 
boek         
“Betrokken Burgers Borkel en 
Schaft”

van Wijkraad en Dorpsraad naar 
Dorpsinitiatief. 

In 1970 werd in Borkel en Schaft 
de stap gezet om tot een Wijkraad 
te komen. Borkel & Schaft 
kreeg zo een stem binnen de 
Gemeente Valkenswaard. Een 
aantal jaren geleden ontstond het 
idee om de geschiedenis en de 
werkzaamheden van de Wijkraad 
in Borkel en Schaft te beschrijven 
en vast te leggen. Dit om te 
voorkomen dat deze geschiedenis 
verloren gaat.

Totstandkoming 
De auteur, Bert van Meijl, heeft alle 
gegevens met betrekking tot de 
Wijkraad bewaard en systematisch 
opgeslagen. Hij maakte daaruit 
een strenge selectie om tot een 
overzichtelijk verhaal te komen. 
Allemaal met de bedoeling om dit 
deel van de historie van Borkel en 
Schaft niet verloren te laten gaan. 
Het resultaat een prachtig boek: 
“Betrokken Burgers Borkel  Schaft”

Het boek
Het boek telt ruim 150 pagina’s, full 
colour en heeft een hardcover. Deze 
uitgave gaat € 20,- kosten. Maar bij 
voorinschrijving tot 15 april betaalt 
u slechts € 17,50. 

Bestellen en betalen
U bestelt het boek bij de auteur 
Bert van Meijl, Schafterdijk 
4, 5556 VK  Valkenswaard, 
telefoonnummer: 040-2068486, 
email: e.van.meijl@hetnet.nl      

Betaling kan contant of op 
rekeningnummer  NL46RABO 
0108203018 onder vermelding 
van ‘boek dorpsraad’ (betaling is 
bewijs)

1

Betrokken BurgersBorkel en Schaft 
van Wijkraad en Dorpsraadnaar Dorpsinitiatief

Auteur: Bert van Meijl 2020

1

Betrokken Burgers
Borkel en Schaft 
van Wijkraad en Dorpsraad
naar Dorpsinitiatief

Auteur: Bert van Meijl 2020



Werkgroep Buitengebied:
Overweldigende opkomst informatieavond 
buitengebied

Op 2 december hebben we een informatieavond 
georganiseerd over een aantal onderwerpen 
die actueel zijn voor het buitengebied. Het was 
fantastisch om te zien hoe betrokken mensen uit 
het buitengebied, maar ook uit de kern, zijn bij 
deze onderwerpen. Met een opkomst van bijna 
200 mensen werden onze stoutste verwachtingen 
overtroffen. Hoewel deze opkomst bevestigt dat 
we de goede onderwerpen op het vizier hebben, 
moeten we toch op zoek naar een andere werkwijze. 
Onze bedoeling was om naast informatiedeling ook 
een inhoudelijke diepte discussie te hebben, maar 
door de gigantische opkomst is dit een beetje in het 
water gevallen. Wij beraden ons momenteel op hoe 
we dit wel kunnen realiseren.

Ondertussen gaan we als werkgroep verder met het op de voet volgen van 
de onderwerpen die op 2 december op de agenda stonden, te weten:

 Plan Dommelland
 Bestemmingplan Buitengebied
 Omgevingswet, beleid voorkoming leegstand en 
 keukentafelgesprekken
 Verkeer
 Duurzame Energie

Het was jammer dat de presentatie over het bestemmingsplan 
Buitengebied niet door kon gaan vanwege ziekte van de betrokken 
ambtenaar, juist omdat dit plan niet zonder slag of stoot verloopt en dit een 
belangrijk item is. 

We kunnen en mogen het beleid op deze belangrijke gebieden niet 
overlaten aan alléén de gemeente en de provincie maar we moeten hier 
ook onze eigen verantwoordelijkheid pakken en aangeven wat we willen en 
wat we niet willen.



Plan Dommelland
Dit is een mooi bruggetje naar de informatieavond van 4 maart in ons 
Dorpshuis, waar iedereen in de gemeente was uitgenodigd om kennis te 
nemen van Plan Dommelland: ook hier was weer een hoge opkomst. Op 
deze avond werden de 5 volgende deelgebieden geïntroduceerd:

Borkel en Schaft;
Leisurezone;
Natuurpoort de Malpie;
Groene Entree Achterste Brug;
Boulevard en Paardenzone

Inwoners van de gemeente worden wederom uitgenodigd om deel te 
nemen in werkgroepen rondom deze thema’s. Als DorpsInitiatief willen 
wij het belang benadrukken van burgerparticipatie, maar willen we ook 
ervoor zorgen dat de inbreng van de inwoners ook daadwerkelijk terug te 
zien is in het eindproduct. Burgerparticipatie mag geen kreet worden die 
verplicht onderdeel uitmaakt van het proces, maar moet ook effectief zijn; 
hierin moeten wij duidelijk maken wat WIJ willen!
Zie ook de website www.valkenswaard.nl - in Valkenswaard - projecten - 
Dommelland.



Keukentafelgesprekken ondernemers buitengebied
Naast het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied 
volgen we ook het initiatief van de gemeente om via zogenaamde 
keukentafelgesprekken de inventariseren wat de wensen zijn van 
de (agrarische) ondernemers in het buitengebied. We vinden het 
bijzonder dat dit pas gebeurt nu het nieuwe bestemmingsplan in een 
zo ver gevorderd stadium is. Hoewel de timing niet ideaal is denken 
we wel dat ook dit weer een gelegenheid is om invloed uit te oefenen 
op de inrichting van onze leefomgeving ten aanzien van onder andere 
de thema’s die we hierboven al genoemd hebben.

Tot slot willen we nog even melden dat het met de aanleg van de 
glasvezel voorspoedig gaat: Op 6 februari is de eerste schop de grond 
in gegaan; momenteel vinden op tal van plekken werkzaamheden 
plaats en zal de realisatie volgens plan in juli zijn afgerond. 



Mezen tegen processierups
In Nederland maakt de processierups zijn opmars. 

De natuurlijke vijand van deze rups zijn kool- en 

pimpelmezen. Begin februari ontstond het idee om 

nestkastjes te gaan maken om de mezenpopulatie in het 

dorp te laten toenemen.

Het dorpsinitiatief, lokale bedrijven en bewoners van 

Borkel en Schaft sloegen de handen ineen en 6 weken 

later waren ze klaar.

 

250 vogelhuisjes
Alle kinderen van de basisschool kregen een bouwpakket 

van een nestkastje mee naar huis. Hen werd gevraagd 

hun vogelhuisje te versieren. Met leuke prijzen voor de 

mooiste huisjes. Wij zouden het prachtig vinden als 

in iedere achtertuin van Borkel en Schaft zo’n nestkastje

komt te hangen.

Wil jij er ook één? Loop even binnen bij het dorpshuis.

Per adres is één huisje beschikbaar.



Werkgroep Woningbouw:
 
Biestven II wordt opgeleverd
Het plan Biestven II is bijna klaar. De nieuwe 
bewoners staan te popelen om hun nieuwe 
woning te betrekken. Maar geen tijd om 
achterover te leunen. De werkgroep woningbouw 
kijkt snel door naar de volgende locaties. Want 
een constante groei van het aantal woningen en 
dus het aantal inwoners van Borkel en Schaft is 
één van de doelstellingen voor de komende jaren.



Pater Aartslaan komt eraan!
De volgende woningbouwplek waar de 
werkgroep woningbouw mee aan de slag 
is, zijn de gronden aan weerszijden van 
de Pater Aartslaan. Voor deze locaties 
is in het huidige bestemmingsplan al 
ruimte voorzien voor woningbouw. De 
gesprekken met een ontwikkelaar en de 
grondeigenaren zijn in volle gang. De 
bedoeling is dat er een mix aan woningen 
voor verschillende doelgroepen komt. De 
betrokken partijen werken de planning en 
mogelijke fasering op dit moment uit.

Interesse in een woning?
Woon je nog thuis, maar wil je over een 
tijdje je eerste woning kopen? En wil je 
natuurlijk in je vertrouwde dorp blijven 
wonen? Of bent u al wat ouder en woont 
u in een te grote woning? We krijgen 
graag zicht op de woningbehoefte van de 
inwoners van Borkel en Schaft. Spreek één 
van de volgende personen aan om jullie 
wensen kenbaar te maken: Jos Bergmans, 
Koen Keeris, Koen de Jong, Nol Kuijken, 
Rob van Deursen of Aico Visschers. Of stuur 
een mail naar info@dorpsinitiatiefbes.nl



Peter Franken, wijkcoördinator 
Borkel en Schaft

Hallo, ik ben Peter Franken, de 
wijkcoördinator van Borkel en 
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.

Ik mag die mooie job overigens 
ook nog doen in twee wijken 
in Valkenswaard. Ik heb twee 
collega-‘wijco’s’ die op die 
manier actief zijn in de andere 

wijken van Valkenswaard en 
Dommelen. Op die plekken zijn 
wij het eerste aanspreekpunt 
voor de wijkcommissies, de 
buurtverenigingen en voor allerlei 
andere groepen inwoners. In Borkel 
en Schaft heb ik dus hele korte lijnen 
met het Dorpsinitiatief en ook met 
het bestuur en de beheerder van het 
Dorpshuis. 

Behoudens uitzonderingen heb 
ik iedere donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.30 uur mijn werkplek 
in Dorpshuis D’n Teut. Verenigingen 
en instanties uit Borkel en Schaft 
maar ook overige inwoners kunnen 
dan 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 / Wijken in 
Valkenswaard.

Mij kun je tijdens kantooruren 
rechtstreeks bereiken via (040) 
2083664 of per mail: peter.
franken@valkenswaard.nl. Op 
donderdagmiddag kun je in het 
dorpshuis zo binnenlopen.



Dorpshuis

Kennismaken met Pieter Klaasen (49)

Op de mosselavond van het VogelVerschrikkersFestival in 
Valkenswaard was Pieter ter ore gekomen dat er een vacature was 
in het Dorpshuis in Borkel en Schaft. Na een veelzijdige carrière, 
die begon met een opleiding aan de Rooi Pannen in Eindhoven en 
liep van timmeren en calculeren op de bouw tot een baan in de 
autobranche, is Pieter nu enthousiast begonnen aan een nieuwe 
carrière in Dorpshuis d’n Teut.

“Het is een leuke, diverse baan en ik heb veel plezier in het contact 
met de mensen!” Pieter nodigt ons allen dan ook van harte uit om een 
keer binnen te lopen voor een gezellig kopje koffie in het Dorpshuis.

Wat we verder van Pieter mogen weten?

Pieter komt uit Eindhoven en is voor de liefde in Valkenswaard 
komen wonen.

Hij is getrouwd met Wendy en heeft twee zoons: Yoran van 14 en 
Dante van 10. Zij voetballen bij SV Valkenswaard en daar is Pieter 
dan ook regelmatig te vinden. Hij kijkt graag naar de wedstrijden 
van PSV en verder klust hij graag in en rondom zijn huis; in zijn vrije 
momenten is Pieter nu zijn zolder aan het verbouwen. Hij gaat ook 
graag ergens een biertje drinken.

Dat Pieter graag nieuwe dingen ontdekt blijkt wel uit het feit dat 
hij in zijn jonge jaren diverse mooie reizen door Azië heeft gemaakt 
en daarnaast ook nog anderhalf jaar in Australië heeft gewoond. 
Dit jaar gaat hij voor het eerst kamperen met zijn pas aangeschafte 
vouwwagen!



De Huiskamer
Naast de eerder beschreven werkzaamheden, organiseert Nikki samen met de 

gastvrouwen van de Huiskamer diverse activiteiten rondom het huiskamerproject. 

De Huiskamer in Dorpshuis d’n Teut is iedere donderdagmiddag dé 

ontmoetingsplek voor het hele dorp. Elke week zit één van de gastvrouwen van de 

Huiskamer voor u klaar voor een gezellig praatje, een leuke activiteit of gewoon 

een goeie bak koffie. 

De Huiskamer biedt laagdrempelig de mogelijkheid voor dorpsbewoners 

om deel te nemen aan activiteiten, waarbij het sociale aspect centraal staat. 

Daarnaast wordt eens per maand een speciale activiteit georganiseerd, zoals een 

overheerlijke lunch, het knutselen van een krans of het maken van wenskaarten. 

Wilt u er ook eens een middagje tussenuit? U bent iedere donderdagmiddag vanaf 

13.30 uur van harte welkom in de Huiskamer. De koffie staat klaar! Onderstaand 

het programma voor de komende maanden. 

Gastvrouw of -heer gezocht voor de Huiskamer

Om het team van gastvrouwen uit te breiden, zijn we op zoek naar een nieuwe 
gastvrouw of -heer voor de Huiskamer. Wekelijks zorgen de gastvrouwen voor 
een warm welkom voor de gasten van de Huiskamer in Dorpshuis d’n Teut. Als 
gastvrouw of -heer bent u ongeveer eens per zes weken aan de beurt om op 
donderdagmiddag van 13.15 uur tot 15.30 uur de gasten van drinken te voorzien, 
een praatje met ze te maken en eventueel deel te nemen aan spelletjes of creatieve 
activiteiten. 

Nieuwsgierig? Neem gerust eens contact op met Connie Franse (conniefranse@
gmail.com) of Angeline Compen (angelinecompen@hotmail.com). U bent van 
harte welkom om eens vrijblijvend mee te komen kijken. 



Elke donderdag van 13.30 uur tot 
15.30 uur:
Gezellige middag met diverse 

activiteiten naar keuze (deelname is 

gratis, opgeven is niet nodig)

Donderdag 23 april
Lunch: deelname kost € 3,- en is incl. 1 

kop koffie/thee, opgeven via één van 

de gastvrouwen. 

Donderdag 28 mei
Voorjaarsactiviteit: nadere info volgt, 

opgeven via één van de gastvrouwen. 

Donderdag 25 juni
Lunch: deelname kost € 3,- en is incl. 1 

kop koffie/thee, opgeven via één van 

de gastvrouwen. 

Donderdag 27 augustus
Zomeractiviteit: nadere info volgt, 

opgeven via één van de gastvrouwen. 

Voor de geplande activiteiten zijn een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Geef u daarom tijdig op via één van de 

gastvrouwen of via het Dorpshuis d’n 

Teut (040-2068342)



Biodiversiteit in Borkel en 
Schaft 
We wonen in een prachtig dorp 
met bossen, de Dommel, akkers, 
weilanden en veel groene bermen. 
Die bermen zijn niet altijd zo groen 
geweest. Er is een groot verschil 
met vroeger toen de bermen vol 
stonden met wilde bloemen zoals 
klaprozen, kamille, leeuwenbekjes, 
korenbloemen, wikke en nog veel 
meer. Het zag er niet alleen mooi 
uit maar het gonsde van het leven. 
Daardoor was er genoeg voedsel 
te vinden voor de bijen, torretjes, 
vlinders , hommels, kevers en andere 
insecten. Dat is nu wel anders. 

Steeds minder  biodiversiteit
Heel geleidelijk is de natuur van 
veelkleurig en levendig nu veelal 
enkel groen en stil geworden. Voor 
insecten, vogels en andere dieren is 
het vandaag de dag veel moeilijker 
om voedsel te vinden.  In de afgelopen 
30 jaar is meer dan 60% van alle 
insecten verdwenen.  Een slechte 
zaak, zeker als je je realiseert dat zo’n 
75% van de plantensoorten voor hun 
voortplanting sterk afhankelijk is van 
bestuivers zoals de bij.  Wij hebben de 
bijen dus heel hard nodig. 
Sterke en vitale natuur bestaat uit een 
grote verscheidenheid aan planten 
en diersoorten. Die biodiversiteit is 
lang niet overal meer aanwezig. 

Meer plantensoorten
Om de natuur te ondersteunen en te 
verrijken zijn er meer plantensoorten 
nodig.  Meer bloemen zorgen voor 
meer insecten en daardoor komen 
er ook weer meer vogels en kleine en 
grotere dieren.  

Overal in de natuur is dit van belang 
maar dat geldt natuurlijk ook voor 
onze tuinen. 
Natuurmonumenten zegt het zo: “Een 
bloemrijke berm, vogelvriendelijke 
tuin of bijenrijke akkerrand maakt 
echt het verschil. Iedere vierkante 
meter telt”. 

Die vierkante meters liggen ook 
in onze tuinen en door de tuin 
aantrekkelijk te maken voor bijen, 
vlinders en andere insecten kunnen 
we de natuur helpen en zo verschil 
maken.  

Doe de insecten een plezier
Wat bloeiende planten en struiken 
betreft hebben bijen en vlinders 
echt voorkeuren. Wil je hen een 
plezier doen? Plant dan bijvoorbeeld 
vlinderstruik, rode zonnehoed, 
lavendel, phlox, lupine, duizendblad, 
herfstaster, longkruid, en campanula  
(klokjesbloem). De lijst is natuurlijk 
nog veel langer. 



Door een of meerdere van deze 
planten in de tuin te zetten dragen we 
bij aan een bloemrijk en bijvriendelijk 
Borkel en Schaft! 

Om alvast een eerste voorzet te geven 
heeft Tuincentrum Bannenberg  een 
speciale actie voor alle genoemde 
bloemen, planten en struiken in dit 
artikel; de kortingscoupon daarvoor 
vind je in dit Drieluik. 

Een zakje bloemenzaad 
cadeau
In afstemming met het Dorpsinitiatief 
zit deze keer bij elk Dorpsdrieluik een 
zakje zaad. Zaai deze in je tuin of in 
de berm. Zo dragen we deze lente 
allemaal bij aan een bloemrijk Borkel 
en Schaft!

Als werkgroep Biodiversiteit gaan we 
ook speciale aandacht besteden aan 
de Nationale Zaaidag voor Bijen en 
Vlinders op 22 April en aan de Wereld 
Bijen Dag op 20 mei! 

namens de werkgroep Biodiversiteit 
Thea Huinen 
 
Sluit je aan bij de werkgroep 
biodiversiteit
Dorpsinitiatief B&S heeft onlangs 
een oproep geplaatst op Facebook 
om mensen te bereiken die de 
natuur een warm hart toedragen en 
willen meedenken en initiatieven 
ontplooien. Hieruit is een werkgroep 
ontstaan.  Heeft het thema 
biodiversiteit ook uw interesse en 
wilt u zich aansluiten?  
Stuur een berichtje naar info@
dorpsinitiatiefbes.nl 

Biologisch 
bloemenzaad
(50 zakjes) 
€ 9,95 

Een bundel met 50 zaadzakjes 
met divers biologisch 
drachtplantenzaad.
www.bijenhouderssupport.nl



Mantelzorgmakelaar
Begin november heeft een gesprek plaats-
gevonden tussen mantelzorgmakelaar 
Monique Slijkhuis en een afvaardiging van 
de werkgroep zorg. Tijdens dit gesprek 
heeft Monique uitleg gegeven over haar 
werkzaamheden als mantelzorgmakelaar. 
Wat is een mantelzorgmakelaar? Wat doet 
ze allemaal? En voor wie? En zou zij – of 
één van haar collega’s – ook iets in ons dorp 
kunnen betekenen? 

Als mantelzorgmakelaar ondersteunt 
Monique de mantelzorger. Als 
mantelzorgmakelaar weet zij de weg in 
de wereld van de zorg en neemt ze taken 
uit handen. Ze biedt ondersteuning 
door problemen en vragen uit te zoeken, 
informatie aan te reiken en regeltaken uit 
te voeren. Zo ontlast ze de mantelzorger, 
zodat hij of zij meer tijd en ruimte heeft om 
voor de zorgvrager én zichzelf te zorgen! 

Hulp van een mantelzorgmakelaar is 
meestal kortdurend: van hulpvraag tot 
oplossing. Het wordt vanuit de meeste 
zorgverzekeringen vergoed vanuit de 
basisverzekering en/of de aanvullende 
verzekering. Monique adviseert wel om 
altijd eerst even bij de zorgverzekeraar na 

te gaan of zij toestemming geven voor het 
inschakelen van een mantelzorgmakelaar. 

Ondersteuning van een mantel-
zorgmakelaar is mogelijk bij ver-
schillende financieringsvormen, waar-
onder Wet Langdurige Zorg (WLZ), 
Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet 
en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Ze is dus inzetbaar voor 
mantelzorgers van zowel volwassenen als 
kinderen. 

Daarnaast is Monique Sluikhuis ook 
werkzaam als cliëntondersteuner. Dit 
betekent dat als iemand eenmaal een 
indicatie binnen de ‘Wet Langdurige Zorg’ 
heeft vanuit het CIZ (een zogeheten ‘WLZ-
indicatie’), dat ze advies kan geven over 
hoe het budget gebruikt kan worden. Is er 
ruimte voor extra thuiszorg? Kan men nog 
een extra dag(deel) naar de dagbesteding? 
Een cliëntondersteuner kan dit samen met 
de cliënt en de mantelzorger(s) bekijken. 

Meer informatie? Ga naar 
www.mantelzorgmakelaar.nl/
mantelzorgmakelaars en kijk onder ‘Noord 
Brabant’ voor de mantelzorgmakelaars in 
deze regio. 



Fotowedstrijd:

Jouw foto op een echte 
“groeten uit Borkel & 
Schaft ansichtkaart”?

Heb jij een hele mooie foto 
van Borkel & Schaft? Of vind 
je het leuk om te fotograferen 
en ga je er binnenkort op 
uit om een mooi plaatje te 
schieten? Doe dan mee met 
onze fotowedstrijd!

Stuur je mooiste foto(‘s) naar 
ons toe voor 1 juni a.s. en je 
doet automatisch mee! Uit de 
inzendingen zal de mooiste 
foto worden geselecteerd 
die de voorkant gaat sieren 
van een “groeten uit Borkel & 
Schaft ansichtkaart”

Mail je foto naar: info@
dorpsinitiatiefbes.nl

Heel veel succes en we hopen 
op veel inzendingen!! 




