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Beste medebewoners van Borkel & Schaft,               Jaargang 4 - nummer 1 - april 2019

Voor u ligt weer de lente-editie van het dorpsdrieluik waarin wij, het Dorpsinitiatief,  Stichting Dorpshuis en de Werkgroep Zorg 
Borkel & Schaft, u graag willen informeren over onze activiteiten en de stand van zaken daarvan. 
Mocht u opmerkingen hebben of een bijdrage willen leveren dan bent u  van harte welkom.
Kopij mag gemaild worden voor 1 juni 2019 naar dorpsdrieluik@gmail.com. 

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Werkgroep zorg 
Midden vorig jaar werden we geconfronteerd met het besluit van 
Zuidzorg dat deze organisatie zich volledig gaat richten op de 
verpleging en verzorging van personen. Dit had o.a. tot gevolg dat 
de ledenorganisatie Zuidzorg Extra werd opgeheven. Voor ons be-
tekende dit dat er ongewild een einde kwam aan een uitstekende  
samenwerking, die gestart was in 2014, met Monique Slijkhuis en 
Gonny Schrijvers. Beide dames hebben veel activiteiten voor ons 
dorp op poten gezet en we zijn hen dan ook veel dank  verschul-
digd.
Als werkgroep zorg hebben we ons afgevraagd hoe we verder 
zouden moeten gaan. De functie die Gonny vervulde hebben 
we omgevormd tot de functie van dorpsondersteuner, zodat hier 
niet alleen de taken van Gonny onder zouden vallen maar dat op 
meerdere terreinen activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd zouden 
kunnen worden.
Gelukkig hebben we recentelijk Nikki van de Moosdijk van 
Cordaad Welzijn bereid gevonden om 2 uur per week deze taak op 
zich te nemen. We wensen haar van harte welkom en veel succes 
in ons dorp. 

Naar aanleiding van het symposium van de KBO in het najaar 
van 2018, heeft  de huidige werkgroep zorg – bestaande uit  Jac 
Spoorenberg, Frans van Vonderen, Frans van der Mierden, Annie 
Roothans en Petra van Kuijk – versterking gekregen van een aantal 
enthousiaste dorpsgenoten: Erna van den Dungen, Monique van 
den Dungen, Marion Smolders, Nelleke Hoeijmans en Mariëlle 
Schellekens.

Vacature “ziekenbezoeker”
Namens de werkgroep zorg worden jaarlijks zieke dorpsbewoners 

bezocht door de “ziekenbezoekers”. Zij gaan bij de mensen langs 
met een aardigheidje om hen een hart onder de riem te steken 
en te laten weten dat ze er niet alleen voor staan in deze moeilijke 
periode. Ter versterking zijn we op zoek naar één of twee nieuwe 
ziekenbezoekers. Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Petra van Kuijk. 

Gezocht: katoenen lapjes
Vrouwen van Nu maakt prachtige 
hartjes-kussens voor mensen met borst-
kanker. Hiervoor maken ze gebruik van 
verschillende stofjes, zoals je op de foto 
ziet. Hebt u thuis een kantoenen lap met 
een leuke print waar u niets mee doet? 
Geef hem af bij Petra van Kuijk, zodat hij 
in kan worden gezet voor een heel mooi 
doel. 

ANWB Automaatje
In november 2018 is Automaatje in Valkenswaard van start 
gegaan. ANWB AutoMaatje Valkenswaard is een samenwerking 
tussen de gemeente Valkenswaard, Cordaad Welzijn, de ANWB en 
veel enthousiaste vrijwilligers uit Valkenswaard. In Valkenswaard 
is AutoMaatje een nieuwe aanpak, waarbij vrijwilligers met hun 
eigen auto minder mobiele buurtgenoten ‘terugbrengen’ in de 
maatschappij.
Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje Valkenswaard, kan 
zich hiervoor aanmelden bij Cordaad Welzijn. Vervolgens belt de 
deelnemer uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB Auto-
Maatje Valkenswaard (06-20862803). Het telefoonnummer is op 
werkdagen bereikbaar tussen 08.30-12.30 uur. De medewerker 
van Cordaad Welzijn koppelt de deelnemer aan één van de be-

Oproep: Bloemencorso Borkel & Schaft zoekt 
secretaris
Ben jij goed met administratieve zaken? Hou je van bloemen? 
Wil je graag een steentje bijdragen aan onze mooie vereniging? 
Pak dan nu je kans! Bloemencorso Borkel & Schaft is op zoek naar 
een secretaris voor hun vereniging. Als secretaris zorg je voor het 
notuleren tijdens vergaderingen, houdt contact met collega-buurt-
schappen en is verantwoordelijk voor de mailbox. 
Interesse of op zoek naar meer informatie? Neem dan vrijblijvend 
contact op met Jeroen van Keulen via voorzittercorsoborkel@
gmail.com. 

Voor op de kalender
• Woe 8 mei: Info avond over social media voor verenigingen 
• Za   18 mei: 90-jarig jubileum KPJ B&S
• 1 t/m 4 juni: Borkel Kermis
• Zondag 9 juni: Pinksterrit
• Zondag 16 juni: 50-jarig jubileum St. Servatiuskoor 

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 zoge-
naamde 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  Nikki van de Moosdijk is op donderdagmid-
dag 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 Magriet Akkermans (040-
2017472). 
• Op dinsdag om 12.00 uur is er in dorsphuis “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. 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 “Welzijnswij-
zer”. Deze kunt u vinden via www.valkenswaard.nl/welzijnswijzer.
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schikbare vrijwilligers in de buurt van de aanvrager en vertelt wat 
het ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken 
tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af met 
de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 
30 cent per kilometer gerekend.
Als u gebruik wilt maken of vrijwilliger wilt worden bij ANWB 
AutoMaatje, kunt u contact opnemen met Nikki van de Moosdijk 
van Cordaad Welzijn via 06-20862803 of automaatjevalkens-
waard@cordaadwelzijn.nl.

Buurtbus rijdt voortaan ook naar Sint Anna Ziekenhuis 
Op 1 april opende de buurtbusvereniging Borkel en Schaft een 
nieuwe buslijn tussen Valkenswaard en Geldrop.  Lijn 257 rijdt via 
Heeze/Leende naar het ziekenhuis St Anna in Geldrop.
Tot dusver werd de route gereden door beroepschauffeurs. Aange-
zien de provincie niet erg gelukkig was met de wijze van uitvoe-
ring werd aan de buurtbusvereniging Borkel en Schaft gevraagd 
deze lijn over te nemen. 
Op dit moment bestaat de vereniging al weer 15 jaar en rijdt 
al geruime tijd met drie bussen het traject Achel-Borkel en 
Schaft-Valkenswaard-Veldhoven. Nu komt er dus een vierde bus 
bij. De uitvoering is mogelijk door de inzet van bijna 80 vrijwilli-
gers. Bestuursvoorzitter Frans van Vonderen acht het belangrijk 
dat de mobiliteit van de kleine kernen op deze wijze voor de 
komende jaren is gewaarborgd.

Wat reilt en zeilt er in het Dorpshuis?
Wist je dat:
• Er iedere week een enthousiaste groep wandelaars       
                  binnenkomt in het Dorpshuis;
• Er 3 avonden per week een fotografiecursus wordt gege 
                  ven;
• Er steeds vaker een fietsclub onze koffie en gebak komt  
                  proeven;
• De wijkcoördinator een wekelijks spreekuur heeft;
• Er heel veel creatieve dingen worden gedaan in het  
                  Dorpshuis, naaien met Boord & Schaar, fotograferen met  
                  Het Shotje, schilderen met De Quast en het gezellig en  
                  creatief huiskamerproject;
• Er ook gezellig gegymd wordt;
• De voorzitter van het bestuur, Maria Evers, na 10 mooie  
                  bestuursjaren helaas gaat stoppen en via deze weg nog  
                  graag een oproep wil doen aan alle inwoners van Borkel  
                  en Schaft:
Na 10 jaar bestuurswerkzaamheden in het Dorpshuis wil ik aankon-
digen dat ik ermee ga stoppen. Het zijn 10 mooie jaren geweest voor 
het Dorpshuis. Dat is vooral te zien in het feit dat het Dorpshuis en de 
Teutenzaal de plaats is geworden van vele ontmoetingen door, voor en 
met inwoners van het dorp. Er zijn nagenoeg bijna alle dagdelen van de 
week activiteiten en we moeten steeds vaker puzzelen met ruimtes om 
geen nee te hoeven verkopen.
Met de Teutenzaal hebben we een mooie gelegenheid gekregen om 
grotere activiteiten te faciliteren voor het dorp. En door het oppimpen 
van het Dorpshuis vorig jaar heeft het weer een frisse eigentijdse look 
gekregen. Dit alles is alleen mogelijk met de vele vrijwilligers en hand 
en span diensten van verenigingen en hun leden.

Maar na 10 jaar bestuurswerkzaamheden ga ik dit boek sluiten en komt 
er een plek vrij. Bij verenigingen wordt dan een beroep gedaan op leden 
om bestuursfuncties te vervullen. Echter het Dorpshuis heeft geen leden 
of toch wel... plus minus 1100 inwoners van het dorp!!!! Met het motto 
het Dorpshuis is van, voor en door de inwoners van Borkel en Schaft.
Toen ik in het bestuur toetrad bestond het bestuur nog uit 2 leden. En 
dat is voor mij wel altijd de rode draad geweest in het bestuur. Hoe 
krijgen we de bestuursfuncties vervuld?
Ik wil dan ook een dringend verzoek doen aan jullie allen, als je Borkel 
en Schaft en daarmee het Dorpshuis een warm hart toedraagt. Het 
zou mooi zijn als er meerdere personen zich zouden aandienen. De 
organisatie wordt dan minder kwetsbaar, maar ook minder zwaar voor de 
zittende bestuursleden. Velen handen maken namelijk licht werk.

Maria Evers

Van wie bende gij der 
inne?
Onze nieuwe dorpsondersteuner 
Nikki van de Moosdijk stelt zich 
aan u voor! 

Van wie bende gij der inne? 
Nikki van de Moosdijk (23 jaar) 
en woonachtig in Hapert. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Nikki van de Moos-
dijk. Ik ben drieëntwintig jaar oud. In juli ben ik afgestudeerd aan 
de Fontys Hogescholen als sociaal agoog. Tijdens mijn stage bij 
Cordaad Welzijn ben ik in Veldhoven actief geweest als sociaal 
wijkmakelaar binnen de wijken van Veldhoven. 

Sinds 15 augustus ben ik in dienst bij Cordaad Welzijn als op-
bouwwerker in verschillende wijken van Valkenswaard en ben ik 
projectcoördinator van ANWB AutoMaatje. Daarnaast ga ik aan de 
slag als dorpsondersteuner binnen Borkel en Schaft. 
Op donderdag ben ik van 14:00 – 14:15 uur aanwezig in het 
dorpshuis. Kom gerust langs voor vragen of voor een gezellig 
praatje!

Wat is het schônste plekje in Borkel & Schaft?
Voor mij is Borkel en Schaft een nieuwe plek waar ik aan de slag 
ga. Ik laat me graag rondleiden om zo de mooiste plekjes van 
Borkel en Schaft te ontdekken! 

Wat weten de mensen in Borkel nog niet van jou?
Ik ben een echt buitenmens. In mijn vrije tijd wandel ik graag en 
zodra de temperatuur begint te stijgen, ben ik vaak op het terras 
te vinden om te genieten van de zon. Daarnaast vind ik het heel 
erg leuk om nieuwe plekken te ontdekken zowel in binnen- als 
buitenland. Ik maak graag een stedentripje. 

Als je nog meer wilt weten of vragen hebt, kom gerust langs 
tijdens het spreekuur op donderdagmiddag  tussen 14:00 – 14:15 
uur of neem contact op. Ik ga graag samen met jullie aan de slag!

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op!
E: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl
T: 06-57082073

Nieuws van het Dorpsinitiatief 
Graag willen we u als Dorpsinitiatief informeren over de voort-
gang van lopende projecten. Zie ook www.dorpsinitiatiefbes.nl en 
onze facebook pagina.  

Het project Glasvezel buitengebied heeft de wervingscampagne 
succesvol afgerond; met een deelname percentage van 76% is de 
drempel van 50% ruimschoots gehaald. Door de inschrijvingen 
die via de winkels van de resellers is hiermee 8.550 Euro verdiend 
voor de buurtverenigingen in het buitengebied. Knap staaltje 
werk van de ambassadeurs! In april of mei zal een aanvang ge-
maakt gaan worden met de aanleg, waarna oplevering waarschijn-
lijk plaats zal gaan vinden in het eerste kwartaal van 2020. 

De werkgroep nieuwbouw gaat gewoon door: na de succesvolle 
en snelle verkoop van de nieuw te bouwen huizen op het Biest-
ven, is de werkgroep inmiddels in gesprek met de gemeente 
en een ontwikkelaar over een nieuw plan op korte termijn en 
een onderzoek naar de meest geschikte locatie, waar geduren-
de meerdere jaren nieuwbouw plaats kan vinden. Belangrijke 
uitgangspunten zijn hierbij ontleend aan de resultaten van de 
dorpsenquête die plaats vond naar aanleiding van het symposium 
wat we samen met de KBO hebben georganiseerd.

Het dossier Mobiele Telefonie lijkt zich naar een eindstadium te 
begeven. In april zal de fundering voor een nieuwe mast op het 
sportpark gestort gaan worden. Geplande ingebruikname ligt in 
juni in het verschiet.

We hebben in december weer met het hele dorp mogen genieten 
van het concert van de fanfare en drumband, voorafgegaan door 
de Lichtjesroute. Dit jaar is de lichtjesroute georganiseerd met me-
dewerking van een aantal verenigingen. De opzet was helemaal 
super en een groot toonbeeld van samenwerking. 
Een van de verenigingen heeft van de gelegenheid slim gebruik 
gemaakt om het ledenaantal flink op te vijzelen! En de Glasvezel-
koeien zijn ook op nooit eerder vertoonde wijze ingezet! 
Als de trend in de bezoekersaantallen door gaat zetten dan zal 
tegen 2021 “Borkel en Schaft Little Light Track” het Eindhovense 
“Glow” met 2 vingers in de neus voorbijstreven als het gaat om 
het grootste lichtspektakel op het noordelijk halfrond.

Begin januari is de wandelroute ‘het Ommetje’ geopend. Deze 
route komt voort uit het allereerste idee dat we 3 jaar geleden 
in onze ideeënbus mochten aantreffen. In eerste instantie was 
de vraag om het pad tussen het dorp en Smolders Houtindustrie 
beter begaanbaar te maken. Dit idee is inmiddels gerealiseerd. En 
door nauwe samenwerking tussen idee-indiener Mientje Kwinten, 
de Heemkundekring en Natuurmonumenten, uitgegroeid tot een 
uitgepaalde wandelroute waar veel gebruik van wordt gemaakt. 
De hoge opkomst bij de opening van mensen uit het dorp, maar 

ook van veel mensen uit politiek Valkenswaard (nee, niet binnen-
kort verkiezingen…) was, zeker gezien het bijzonder slechte weer, 
prachtig om te zien!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we een uiteenzetting 
gegeven over het vervolg op de dorpsenquête. Een 6-tal nieuwe 
projectgroepen is gevormd en de reeds bestaande werkgroep 
Zorg kan versterking tegemoetzien van een 5-tal dorpsgenoten. 

• Projectgroep Woningbouw:  
Nol Kuijken, Koen de Jong, Aico Visschers, Rob van Deursen, Koen 
Keeris, Jos Bergmans
• Projectgroep Buitengebied:   
Frans Baudoin, Pieter Verhoeven, Teun Schellekens, Leo Kuijpers, 
Rob van Deursen, Guido Smolders
• Projectgroep School:  
Mieke Schonkeren, Pascal van Deuren, Koen Keeris, Marlieke van 
Houts, Yunita de Rijk
• Projectgroep Verkeersveiligheid en openbaar vervoer:  
Gerard Schellekens, Leon Lutters, Eric Hoeks, Bernard Baken, Guani 
de Jonge
• Projectgroep Verenigingen:  
Rens Peijnenburg, John Jaspers, Dorus Roothans, Mariëlle   
Schellekens, Nelleke Hoeijmans
• Projectgroep Promotie   
Jos Bergmans, Marcel Jeurgens, Kees van den Aarssen, Nelleke   
Hoeijmans, Aico Visschers
• Huidige werkgroep zorg:   
Jac Spoorenberg, Frans van Vonderen, Frans van der Mierden, 
Annie Roothans, Petra van Kuijk
• Aanvulling werkgroep zorg:   
Erna van den Dungen, Monique van den Dungen, Marion Smol-
ders, Nelleke Hoeijmans, Mariëlle Schellekens

De projectgroepen zijn inmiddels bezig om hun aandachtgebie-
den op papier te zetten en de plannen verder uit te werken: Mocht 
je belangstelling hebben om hier je steentje in bij te dragen, 
schroom dan niet en neem contact op met een van de project-
groepleden!

Wat er verder nog speelt:
In december zijn er een tweetal nieuwe AED’s gehangen in ons 
dorp: Bij Dorpsstraat 100 (Roothans) en bij de Suijkerbuijk. 
Hiermee hebben we een AED dichtheid waar ze in Valkenswaard 
nog een puntje aan kunnen zuigen. Laten we hopen dat we ze niet 
nodig hebben.

In het voorjaar zal er een ‘Kraantje Brabant Water tap-punt’ op het 
dorpsplein geplaatst gaan worden. Dit naar aanleiding van een 
door een dorpsbewoner (iemand die normaal niet om praatwater 
verlegen zit) ingediend idee, mede mogelijk gemaakt door uw 
gemeente, ten behoeve van de dorstige mensch.

De werkgroep Buitengebied is zich aan het verdiepen in het 
Masterplan Dommelland; wat is de impact op ons dorp en strookt 
dit met de belangen en wensen van bewoners?
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