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Voor u ligt het boekje “Bouwen doen we samen”, want 

Samenwerken werkt. In Keldonk hebben we dat al vaak 

SAMEN bewezen.  

 

 

In dit boekje geven we u een overzicht van alle commissies waar we SAMEN  

mee bezig zijn. Tegelijker�jd presenteren we onze nieuwe lay-out, welke u 

in alle commissies en werkgroepen zal terugzien op flyers e.d. 

 

SAMEN werken we aan een Lee=aar Keldonk en we willen u hier graag 

deelgenoot van maken. We willen u in kennis stellen van de mogelijkheden 

die er voor u zijn, hetzij als deelnemer of (mede) organisator.  

Mocht u ergens interesse in hebben of meer van willen weten, schroom dan 

niet om contact op te nemen met de genoemde contactpersonen of met 

mij. 

Alle commissies en werkgroepen in dit boekje, met in totaal ruim 125 

vrijwilligers, opereren onder de vlag van de Dorpsraad. Ik ben trots dat ik 

hiervan voorzi@er mag zijn en dat ik SAMEN met u dit mag doen voor ons 

mooie Keldonk. 

 

 

 

 

Wouter van Boggelen  

voorzi@er S�ch�ng Dorpsraad Keldonk 

BOUWEN DOEN WE SAMEN 
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De DORPSRAAD KELDONK is ac,ef sinds 24 november 1995. 

In de akte van oprich,ng is het volgende doel opgenomen: 

H�� �����	 �
	 ��	 ��������������� ���	 �� 

����	�� �	 ��� �����	�������� �
	 �� �����	�� 

V����� 

Een dure defini�e voor eigenlijk alles wat te maken heeB met de gemeente 

en de gemeenschap in en van Keldonk en dit vervolgens bespreekbaar 

maken met de gemeente en andere instan�es. Daarnaast zijn er ook zaken 

die we oppakken, die niet direct met de gemeente te maken hebben, maar 

wel de gemeenschap van Keldonk betreffen. 

 

Concreet enkele voorbeelden: 

♦ AED’s in Keldonk 

♦ Bouwplannen 

♦ Opwaardering N279 

♦  Deelname aan bestuur SKV 

(S�ch�ng Kermissen gemeente 

Veghel) 

Commissie door Dorpsraad gestart: 

♦  Mul� Func�oneel Centrum, gestart in 2007 

♦  Vrijwilligers Centrale Keldonk, gestart in 2013 

♦ Zorg & Welzijn, gestart in 2014 

♦ Automa�sch Externe Defibrillator, gestart in 2017 

 

Volgens de gemeente zijn wij: D5 6758 58 6958 :;8 <5 75=558>5 

 

Verder houden we ons “dagelijks” bezig met infrastructurele zaken, 

groenbeheer en opmerkelijke zaken die betrekking hebben op het algemeen 

belang van ons dorp.  
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Wat zijn onze doelstellingen voor 2017 en verder: 

♦ Lee=aarheid in Keldonk verbeteren, 

verder ontwikkelen van het Mul� 

Func�oneel centrum. 

♦ Werken aan betere voorzieningen 

voor ouderen, b.v. in de vorm van 

meer senioren woningen en een 

zorgcentrum, evt. gecombineerd met 

het Mul� Func�oneel Centrum. 

♦ Blijven zoeken naar mogelijkheden om het bouwen in Keldonk te 

s�muleren. 

♦ Bijdrage leveren aan de samenwerking tussen gemeente Meierijstad 

en dorpsraden. 

♦ De ontwikkelingen rondom de N279 door Keldonk nauwgezet volgen 

en hierop inspelen in het belang van Keldonk. 

♦ Burgerpar�cipa�e begeleiden. 

Hoe kunt u in contact komen met de Dorpsraad? 

De Dorpsraad houdt maandelijks een vergadering. Sinds 2008 hebben we 

een inloopkwar�ertje, waarin u vragen kunt stellen of agenda punten voor 

de Dorpsraad kunt opgeven. Zie www.keldonk.nl voor de actuele data. 

Er is gemiddeld tweemaal per jaar een openbare Dorpsraad vergadering. 

Indien voldoende behoeBe aanwezig is worden er speciale avonden 

georganiseerd. En uiteraard zijn we ook per telefoon en e-mail bereikbaar.  

E-mail:    dorpsraad@keldonk.nl  www.keldonk.nl  

Wouter van Boggelen Voorzi@er, interim secretaris 0413 - 213273   

Henrie Tielemans  Penningmeester   06 - 18123673 

Jos van den Heuvel Verkeer, bouwen   0413 - 213988  

Ria Kuijpers  Bouwen    0413 - 211347  

Cindy Paauwe  MFC, groenbeheer  0413 - 210950  

Paul Jacobs  Groen- en grijsbeheer  0413 - 209439  

Mike van den Biggelaar Keldonk.nl - kermis  0413 - 210596  

Richard van Berkel Jeugdzaken - fes�viteiten  0413 - 379383  
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De VRIJWILLIGERS CENTRALE KELDONK 

pakt jaarlijks een aantal zaken in ons dorp 

aan.  

 

 

Het doel daarbij is de lee=aarheid van ons dorp extra te verhogen. Door de 

extra werkzaamheden van de vrijwilligers krijgt onze woonomgeving een 

extra plus!  

Onderhoud, is dat niet een taak van de gemeente? 

Jazeker, daarom vraagt de Vrijwilligers Centrale Keldonk zich bij het plannen 

van haar werkzaamheden allereerst af of de werkzaamheden door de 

gemeente zullen of kunnen worden opgepakt. Iedereen betaalt immers voor 

het onderhoud en de inrich�ng van de openbare ruimte onroerend zaak 

belas�ng.  

Als blijkt dat door vrijwilligers zaken sneller, vaker en daardoor beter 

aangepakt en onderhouden kunnen worden bekijken we wat de Vrijwilligers 

Centrale Keldonk hierin kan betekenen. Met de gemeente overleggen we 

dan bijvoorbeeld over een financiële bijdrage en/of de levering van extra 

materialen. Zo zorgen we samen onder andere voor meer onderhoud en een 

extra mooie leefomgeving in ons dorp. 

Wat doen we zoal? 

Een mooi voorbeeld is het project 

“Keldonk in de bloemen”. In het dorp zijn 

60 zogenaamde hanging baskets aan 

lantaarnpalen opgehangen. Het planten, 

ophangen en onderhoud van de 

bloembakken gebeurt volledig door de 

vrijwilligers van de centrale. Met een 

financiële bijdrage van de Keldonkse 

Ondernemers Vereniging voegen we zo 

extra gezelligheid toe aan ons dorp.  
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Ook heeB de Vrijwilligers Centrale Keldonk op een aantal plekken 

bloembollen geplant waardoor u bijvoorbeeld in het voorjaar extra warm 

welkom wordt geheten door de bloemen 

onderaan de komborden. 

 

Nog meer voorbeelden 

De vrijwilligers zorgden ook  voor het plaatsen 

van een zitbankje op de hoek van de Mr. v.d. 

Lindenstraat/Kampweg, het herinneringsbankje 

bij De Kanaalgraver, het inzamelen van 

zwerfafval, het plaatsen en versieren van de kerstboom op het kerkplein, de 

bouw van het rustaltaar, fietsmaatjes voor de duofiets en de verbouwing 

van “de huiskamer” in ’t Span. 

We maken Keldonk nog mooier,  

want  

SAMEN WERKEN WERKT 

 

 

 

 

 

 

Meldt u aan als vrijwilliger 

Jan van de Vossenberg Voorzi@er   0413 - 211977 

Vera van  Loon Secretariaat    0413 - 213306  

Ad Peters Planning    0413 - 212269 

Jan van Wanrooij Coördinator   0413 - 212560 

Gerard van Berlo Coördinator    0413 - 211120 

Wouter van Boggelen Dorpsraad/gem. Meierijstad 0413 - 213273 

Volg ons op: www.keldonk.nl/2748/vrijwilligerscentrale-vck  

Volg ons op: www.facebook.com/vrijwilligerscentralekeldonk 



 

 

 

ZORG EN WELZIJN KELDONK is er voor 

iedereen die iemand nodig heeH.  

Samen zoeken we in vertrouwen naar 

een oplossing. 

 

Zorg en Welzijn Keldonk is een team van vrijwilligers die zich inzet voor 

zorg en welzijn bij de Keldonkse bevolking. Daarbij hebben we een 

ondersteunende en preven�eve func�e boven op de professionele zorg 

die door de gemeente Meierijstad en zorgverzekeringen wordt 

aangeboden. De gemeente Meierijstad s�muleert de projecten van Zorg 

en Welzijn Keldonk.  

 

U kunt bij  Zorg en Welzijn Keldonk aankloppen voor: 

 

ZORGVRAGEN: bij individuele zorgvragen in Keldonk 

helpen wij mensen door met hen te praten en te 

zoeken naar passende ondersteuning. Soms kan dat 

de inzet zijn van een vrijwilliger en soms ook hulp bij 

het zoeken naar professionele begeleiding of een 

combina�e van beide. We proberen mensen in moeilijker �jden wat op 

weg te helpen.  

 

Con�nue zijn we op zoek naar mogelijkheden om inwoners van Keldonk te 

helpen zich preSg te voelen in Keldonk en met elkaar in verbinding te 

brengen. Zit u ergens mee? Misschien kunnen we u helpen. 

 

Om mensen zowel jong als oud met elkaar in contact te brengen 

organiseren we diverse ac�viteiten zoals, NL Doet, Burendag, Mom’s Night 

Out, oppascursus voor kinderen en cursussen reanima�e en AED. Als er 

behoeBe is aan nieuwe ac�viteiten pakken we dat op, zoals we dat ook 

deden met sport en bewegen. Nieuwe ideeën blijven al�jd welkom. 

 

DE DUO-FIETS EN ROLSTOELEN: Deze zijn beschikbaar gesteld door 

gemeente Meierijstad en te leen voor Keldonkenaren. De duofiets heeB 

elektrische ondersteuning.  
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Om de duofiets of een rolstoel te reserveren belt u naar Vakgarage van 

der Linden 0413 – 211185 die belangeloos de planning organiseert.  

FIETSMAATJES: We hebben een aantal 

fietsmaatjes, die vaak op vaste �jden met 

iemand gaan fietsen op de duofiets en 

samen de volgende afspraak weer 

inplannen.  

 

Zou u het fijn vinden om regelma�g mee te 

rijden op de duofiets met een fietsmaatje? 

Wilt u wel een fietsmaatje zijn, omdat u zelf 

misschien graag in beweging bent of het 

wel gezellig vindt om een ander een plezier te doen als fietsmaatje?  

Neem in beide gevallen dan contact op met Hans Rijkers of Carla Jansen. 

 

CURSUS REANIMATIE EN AED: Als 

Zorg en Welzijn Keldonk organiseren 

we elk voorjaar basis- en 

herhalingscursussen reanima�e en 

AED.  Wilt u ook weten hoe u moet 

reanimeren of hoe een AED werkt die 

bij u in de omgeving hangt? Meldt u 

dan aan bij Hans Rijkers. 
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Hans Rijkers Coördina�e team / secr. 06  - 57317553 

Carla Jansen Zorg   06 - 83542078 

Dorien van Zutphen Zorg    06 - 17725868 

Petra Leenders Zorg    0413 - 209644 

Jolanda van Gerwe Zorg    06 - 17988491 

Jo Relou Netwerk documenta�e 0413 - 212771 

Wouter van Boggelen Dorpsraad/gem. Meierijstad 0413 - 213273 

Gerecht 8, 5469 KD Keldonk  zorgenwelzijnkeldonk@zhome.nl  

www.keldonk.nl/zorgenwelzijn - www.facebook.com/zorgenwelzijnkeldonk 



 

 

 

‘t TREFPUNT KELDONK is er voor jong 

tot oud, maar vooral voor de groep 50-

plussers. 

 

Iedereen die het fijn vindt om even uit de dagelijkse sleur te zijn, of  het wel 

gezellig vindt  om even van huis te zijn is welkom. U kunt er binnenlopen 

voor een praatje of een kopje koffie. U kunt er ook biljarten, of een kaartje 

leggen. En voor wie graag 

knutselt en leuke dingen 

maakt is er volop gelegenheid 

om aan te sluiten bij het 

knutselgroepje.  

‘t Trefpunt Keldonk is het 

ontmoe�ngspunt van 

Keldonk.  

 

Daarnaast ontmoeten mobiele adviseurs van de Rabobank u graag 

in ’t Span in Keldonk. Zij helpen u bij uw dagelijkse bankzaken die u 

niet telefonisch of via internet kunt aVandelen. Omdat u niet in de 

mogelijkheid bent of omdat u het preSger vindt dit samen met uw 

mobiele adviseur te regelen. Zij helpen u onder andere bij: een (betaal)

rekening openen, een verzekering afsluiten, een volmacht opstellen of 

werken met internetbankieren. Het is niet mogelijk om contant geld op te 

nemen of te storten bij de mobiele adviseur. 

‘t Trefpunt Keldonk is elke 14 dagen in de oneven week op vrijdagmorgen 

van 10.00 tot 12.00 uur (Mobiele adviseur vanaf 10.30 uur aanwezig) 
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Rieky van Lankveld     06 - 26304237 

Ine van den Heuvel     06 - 14646507 

Jolanda Verbakel      06 - 20638850  
www.keldonk.nl/2592/t-trefpunt-keldonk 

‘t Trefpunt Keldonk wordt ondersteund door Zorg en Welzijn Keldonk en vrijwilligers 
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MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM KELDONK 

is in het leven geroepen voor een betere 

LeeQaarheid in Keldonk. 

 

De commissie Mul�func�oneel Centrum Keldonk is in 2007 begonnen met 

de opzet van een plan voor een Mul� Func�oneel Centrum in Keldonk. De 

commissie heeB als doel ontwikkeling van een Mul�func�oneel Centrum, 

dat de Lee=aarheid in Keldonk verbetert.  

Deze commissie is opgericht 

vanuit de Dorpsraad en werd 

gevormd door diverse leden 

van verschillende s�ch�ngen 

en organisa�es, waaronder 

o.a. ’t Span, de Dorpsraad, 

KBO, Jong Nederland, Keldonks 

Belang en enkele vrijwilligers. 

 

In 2008 is een enquête gehouden onder de Keldonkse bevolking. Er is 

geïnventariseerd wat de wensen zijn voor het MFC. Hiermee is de 

commissie aan de slag gegaan en intussen zijn er al een 6-tal ac�viteiten in 

uitvoering, waarvan op de volgende pagina’s meer informa�e, per 

ac�viteit. 

 

Als MFC zijn we steeds op zoek naar nieuwe 

ac�viteiten voor u als inwoner van Keldonk en 

werken we waar nodig samen met Zorg en 

Welzijn Keldonk. 

 

HeeB u ideeën, neem dan contact op met ons of een van de 

contactpersonen van de betreffende werkgroep. 

Wouter van Boggelen  dorpsraadKeldonk@ziggo.nl  0413 - 213273  

www.keldonk.nl/2691/mul�-func�oneel-centrum-mfc    



 

 

 

WELKOM IN KELDONK is een 

werkgroep die nieuwe bewoners in 

Keldonk verwelkomt met een leuke 

welkomstmap 

 

Dit doen wij namens geloofsgemeenschap Antonius, S�ch�ng Keldonks 

Belang en S�ch�ng Dorpsraad Keldonk. Nieuwe bewoners in Keldonk 

worden door ons aangeschreven en bij interesse door een afvaardiging 

van onze werkgroep bezocht. Tijdens dit bezoek informeren wij de nieuwe 

bewoners over Keldonk en de mogelijkheden van sociale contacten in ons 

dorp. We doen dit aan de hand van een presenta�emap, waarin alle 

verenigingen, s�ch�ngen en andere groepen zich presenteren.  

 

Staat uw Vereniging in de presenta,emap? 

Misschien zijn niet alle verenigingen, 

s�ch�ngen en/of buurtverenigingen in deze 

map opgenomen. Weet u niet of uw 

vereniging zich presenteert in de map 

Welkom In Keldonk, informeer dan even bij 

uw secretariaat of stuur een e-mail naar de 

werkgroep Welkom In Keldonk. 

 

Nieuwe buren of buurtbewoners? 

We zouden het erg op prijs stellen als u ons informeert over nieuwe buren 

of nieuwe buurtbewoners. Helaas weten wij niet al�jd wanneer we 

nieuwe dorpsgenoten krijgen en hier komen we soms dan erg laat achter. 

Het is voor uw nieuwe buren en voor ons niet leuk als we pas na een half 

jaar ontdekken dat er nieuwe bewoners zijn bijgekomen. Neem daarom 

snel per e-mail of telefonisch met ons contact op. 
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Jorita van Boggelen   welkominkeldonk@ziggo.nl 0413 - 213273 

   Morgenstraat 50, 5469 GD  06 - 10440370  

Ellen Rooijackers      0413 - 210017 

www.Keldonk.nl/2711/welkom-in-keldonk 



 

 

 

EETPUNT KELDONK is er voor alle 55 

plussers in Keldonk. Want wat is er nou 

gezelliger dan samen eten en buurten? 

 

 

We willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan een van onze diners. 

U mag zelf bepalen wanneer wij een tafel voor u mogen reserveren. 

 

Wekelijks 

Het Eetpunt Keldonk voor 55-plussers vindt elke vrijdag plaats van 12.00 

tot 13.00 uur in ’t Span. Ook in de vakan�e�jd. 

 

Maandelijks 

Daarnaast is er maandelijks op de 

eerste woensdag van de maand ook 

een avonddiner waarbij iedereen 

welkom is, ook jonger dan 55+.  Het 

avonddiner begint om 18.00 uur. 

Voor een kleine bijdrage van € 8,20 

per persoon kunt u kiezen uit 2 

menu’s bestaande uit 3 gangen en genieten van meervoudige gezelligheid.  

 

Eetpunt Keldonk wordt 

ondersteund door vele 

vrijwilligers. 
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Wilt u ook aansluiten bij het vrijdagmiddag en/of woensdagavond diner?  

Meldt u dan aan bij: 

Jorita van Boggelen  eetpuntkeldonk@ziggo.nl  0413 - 213273 

   Morgenstraat 50, 5469 GD  06 - 10440370  

Joke Voets      0413 - 213411   

www.keldonk.nl/2403/eetpunt-keldonk  



 

 

 

De werkgroep MFC KAARTEN KELDONK 

zorgt ervoor dat iedereen die graag 

een kaartje legt, kan aansluiten op de 

maandelijkse kaartavonden.   

 

De kaartavonden starten in september in sport en ontmoe�ngscentrum ‘t 

Span in Keldonk en eindigen in april. De kaartavonden zijn meestal op de 

1
e
 dinsdag van de maand en beginnen om 20.00 uur. Kijk voor de juiste 

data op Keldonk.nl of de Erpse Krant. 

 

Voor het inleggeld van € 5,00 krijgt u 2 kopjes koffie of thee naar keuze en 

de rest komt ten goede aan dagprijzen en seizoenprijzen.  

 

RIKKEN EN JOKEREN 

 

Elke kaartavond worden twee kaartspellen gespeeld. Er zijn tafels om te 

rikken en tafels om te jokeren. Elke avond zijn er dagprijzen te winnen.  

De scores van elke avond worden keurig bijgehouden en telkens op 

Keldonk.nl vermeld. 

 

Voor degenen die trouw het 

hele seizoen komen (minimaal 

6 keer) zijn er mooie 

seizoenprijzen te winnen.  

 

Mogelijk komt u zelfs met een 

leuke prijs thuis. Vele 

Keldonkenaren hebben hier 

hun plekje al gevonden. 

 

Graag tot ziens in 't Span bij onze kaartavonden. 
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Rita van den Hurk     0413 - 213764 

Truus van Wanrooij     0413 - 212693 

Vera van Loon      0413 - 213306 

www.keldonk.nl/2502/mfc-kaarten 



 

 

 

Keldonk heeH een eigen bibliotheek!  

In gemeenschapshuis ’t Span kunnen 

alle leeslieTebbers terecht.  

 

 

Daar staat een uitgebreide collec�e boeken (ook in groot le@er) en 

�jdschriBen voor kinderen en volwassenen. Bibliotheekleden kunnen 

bovendien reserveren uit de complete collec�e van de Noord-Oost 

Brabantse Bibliotheken. De materialen worden gra�s bezorgd in het 

bibliotheekpunt van Keldonk. 

 

Behalve de materialen in het 

gemeenschapshuis kunnen bibliotheekleden 

boeken, �jdschriBen, dvd’s en meer lenen van 

bibliotheken in de omgeving. Aanvragen gaat 

heel eenvoudig: bij de medewerkers van het 

bibliotheekpunt of via de online catalogus op www.bibliotheekveghel.nl 

 

Daarnaast maken bibliotheekleden gra�s gebruik van handige online- 

diensten zoals de Bibliotheek-App en e-books. Ook voor niet-leden zijn er 

fijne diensten als LuisterBieb en Vakan�eBieb. 

 

Het bibliotheekpunt is bedoeld voor alle inwoners van Keldonk. Wie een 

bibliotheekpas heeB van Veghel of Erp is automa�sch lid. Andere 

belangstellenden kunnen ter plekke een abonnement aanschaffen. Prijzen 

en uitleenvoorwaarden staan op www.bibliotheekveghel.nl 
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De openings�jden  

maandag  18.30 tot 19.30 uur 

woensdag  09.00 tot 10.30 uur 

Meer informa�e kunt u natuurlijk ook vinden op: 

www.keldonk.nl/bibliotheek-keldonk 



 

 

 

De werkgroep WORKSHOPS KELDONK 

organiseert workshops voor iedereen 

vanaf 16 jaar in Keldonk en omgeving.  

 

Het seizoen loopt van september 

t/m juni. Tijdens deze periode 

hebben we enkele vaste 

workshops; Allerzielen, Kerst en 

Pasen. Er wordt dan een passend 

bloemstuk gemaakt. 

 

Daarnaast proberen we om de 4 tot 6 weken een 

leerzame en/of crea�eve workshop voor u te 

organiseren. Uiteenlopend van een wijn/

bierproeverij tot het maken van decora�es in en 

om het huis. 

 

De kosten verschillen per Workshop, aVankelijk van de kostprijs van het 

materiaal.  Workshops worden georganiseerd op: 

♦ donderdagmiddag  13.30 tot 15.30 uur 

♦ donderdagavond    19.00 tot 21.00 uur 

Periodiek maken we een flyer met daarin alle Workshops. U kunt deze 

informa�e lezen op Keldonk.nl en in de Erpse Krant. Aanmelden kan tot 5 

dagen voor aanvang van de cursus.  

Mocht u nog ideeën hebben voor een workshop of er zelf een willen 

geven, neem dan contact met ons op. 
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Cindy Paauwe  cindypaauwe@gmail.com  0413 - 210950 

Henny Verhoeven  hvdoetelaar@planet.nl  0413 - 209410 

www.keldonk.nl/2840/workshops-mfc 



 

 

 

De werkgroep PC CURSUSSEN houdt 

zich bezig met het organiseren van 

cursussen die te maken hebben met 

uw computer. 

 

Onder de vlag van de Dorpsraad en als onderdeel van de commissie MFC 

worden sinds het najaar van 2011 computercursussen georganiseerd. 

Het gaat van beginnerscursussen Windows tot uitgebreidere 

vervolgcursussen. Denk hierbij aan foto's bewerken, computeronderhoud, 

Word enz. Als er vraag naar is, kunnen er ook specifieke cursussen 

gegeven worden. 

 

De cursussen zijn laagdrempelig en 

voor jong en oud bestemd. Om 

ervoor te zorgen dat iedere cursist 

genoeg aandacht krijgt, bestaat een 

groep uit plus minus zes personen. 

De cursussen worden gehouden in 

het Mul� Func�oneel Centrum, 

waar voor elke cursist een 

computer aanwezig is. Ook is er 

voor elke cursus een handleiding, 

zodat u thuis kunt oefenen en een en ander nagekeken kan worden. 

 

Een wereld zonder computer bestaat niet 

meer. Maar niet iedereen kan er goed 

mee omgaan, of wil er graag meer 

uithalen. Ontdek de mogelijkheden die er 

zijn, door mee te doen aan de diverse 

cursussen.  
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Hanneke van den Berg  Coördinator    jnvdberg@wxs.nl  

Anny van den Biggelaar  Cursusleider   hjavdnbiggelaar@hotmail.com 

Hans van Erp   Techniek   hansvanerp@gmail.com 

www.keldonk.nl/2263/computer-cursussen-mul�-func�oneel-centrum 
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In Keldonk kunt u deelnemen aan Sport 

en bewegen. Zorg en Welzijn Keldonk 

heeH dat in 2016 voor u in kaart ge-

bracht. 

 

 

 

 

Judo  maandag  17.30 tot 20.00 uur jongens / meisjes 

    20.00 tot 21.30 uur dames / heren 

    Frans Kuijpers   0413 - 211347  

Karate  woensdag  19.00 tot 20.30 uur dames / heren 

    Marjo van Zutphen  0413 - 213386 

 

Toerclub  donderdag  18.30 uur:  training   

  zondag  08.00 uur:   toeren  

    Tiny Vervoort   0413 - 213682 

Voetbal   diverse dagen/ �jden dames / heren 

  www.rkvv-keldonk.nl  

 

Gymclub dames    donderdag 20.00 tot 21.00 uur 

Gymclub heren      donderdag 21.00 tot 22.00 uur 

   Annie/Mar�en Verbakel  0413 - 209317 

Fit en fun  woensdag van  20.30 tot 21.30 uur 

   Ilona van Riel   ilonavanriel@hotmail.com 

Yin Yoga  maandag   20.45 tot 21.45 uur 

   Karin Vissers     06 - 212 04 906  

 

Countrydansen   

beginners  maandag 18.30 tot 19.30 uur 

   Joke van de Bogaard  06 - 29209946  

gevorderden  maandag 19.30 tot 20.30 uur 

   Petra Bouwe    06 - 23342269 

Ac,ef sporten Condi�e en kracht- 

training  - volwassenen / jeugd 
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Gym club dames maandag  09.00 tot 10.00 uur 

Gym club gemengd dinsdag  19.30 tot 20.30 uur 

Gym club 75+  woensdag  09.30 tot 10.30 uur  

Ons Welzijn          088 - 3742525  

 

 

 

 

 

Biljartvereniging KBO dinsdag  13.00 tot 17.00 uur 

   donderdag  13.00 tot 17.00 uur 

   Piet Jans   0413 - 212310 

Biljarten vrije inloop  ‘t Span    10.00 tot 12.30 uur 

   ‘t Span     0413 - 213536 

 

Wandelgroepen    

zondag  10.00 uur  Toos Opsteen  0413 - 211962 

maandag   Ardy Leenders   0413 - 209578 

            18.15 uur  in de zomer 

  15.00 uur  in de winter 

dinsdag  09.00 uur Ans van der Linden 06 - 54673944 

woensdag    09.30 uur  Jan Leenders   0413 - 209578 

Ac,ef sporten Condi�e en kracht -

training  - volwassenen  55—80 jaar 

Rus,g sporten - volwassenen 

(fijn bewegen)  



 

 

B O U W E N  D O E N  W E  S A M E N  
20 

 

KELDONK.NL is het mediaplaZorm van en 

voor Keldonk. Sinds 2011 is deze site in 

beheer van de Dorpsraad.  

 

 

Natuurlijk staan op de site de data, informa�e en laatste notulen van de 

vergaderingen van de Dorpsraad. Verder vindt u er ook alle commissies en 

werkgroepen, die onder de Dorpsraad ac�ef zijn. Als Dorpsraad verspreiden 

we alle informa�e via deze site. Door regelma�g te kijken blijB u op de 

hoogte van alle ontwikkelingen in ons mooie dorpje. 

 

Inhoud 

 

Maar Keldonk.nl is meer dan alleen de 

informa�e van de Dorpsraad. Het is uw 

nieuws website voor Keldonk en door 

Keldonk. Dat houdt in dat alle berichtjes 

geplaatst worden die nieuwswaarde hebben 

voor Keldonk of betrekking hebben op (ex-)

Keldonkse inwoners.  

 

Om voor u de site interessant en actueel te houden, is het van belang dat u 

ons op de hoogte brengt van dat nieuws. Graag ontvangen wij daarvoor een 

melding of liever nog een verslag(je) met wat foto’s via info@keldonk.nl. 
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Agenda 

Wanneer een ac�viteit bij ons bekend is, nemen we die ook op in de 

Agenda. Deze jaarkalender is terug te vinden onderaan elke pagina, waar 

dan meteen enkele evenementen van de huidige maand staan vermeld. 

Verenigingen, s,ch,ngen en bedrijven  

Alle verenigingen, s�ch�ngen en bedrijven uit Keldonk kunnen hun 

informa�e en ac�viteiten op Keldonk.nl plaatsen. Dit kan door de informa�e 

te sturen naar de redac�e. Daarnaast is het mogelijk om als vereniging of 

bedrijf zelfstandig ar�kelen te plaatsen zonder tussenkomst van de redac�e. 

Vraag daarvoor bij de redac�e een beheeraccount aan waarmee u dan 

gemach�gd wordt. 

 

Van A tot Z: Hier staan organisa�es die niet 

onder de verenigingen vallen zoals o.a. de 

Antoniusschool en onze ondernemers. 

Verder vindt u hier ook niet-Keldonkse 

organisa�es die voor u handig kunnen zijn. 

 

Facebook - Twi[er: Natuurlijk kunt u ons ook 

volgen op de sociale media zoals facebook en 

twi@er. Hierdoor bent u nog beter en sneller op de 

hoogte van de laatste nieuwtjes in Keldonk.  

Webteam www.keldonk.nl: Contactpersoon Mike van den Biggelaar 

Redac�e    info@keldonk.nl 

Agenda     agenda@keldonk.nl 

Verenigingszaken   verenigingen@keldonk.nl 

Van A tot Z   vanAtotZ@keldonk.nl 

Dorpsraad Keldonk  dorpsraad@keldonk.nl  

Volg ons op Facebook  www.facebook.com/keldonk.nl  

Volg ons op Twi@er  www.twi@er.com/keldonk 
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BIN is een samenwerkingsverband 

tussen bewoners, poli,e en gemeenten 

die zijn aangesloten bij BIN 

Meierijstad.  

 

Het project draagt bij aan: 

♦ het verhogen van de algemene 

veiligheidsgevoelens; 

♦ het bevorderen van de sociale controle; 

♦ het verspreiden van de preven�egedachte; 

De Dorpsraad heeB het ini�a�ef genomen om in 

navolging van de omliggende dorpen, ook in Keldonk 

het BIN op te gaan ze@en. 

 

Wat vragen we van buurtbewoners? 

Aan buurtbewoners wordt nadrukkelijk gevraagd om opmerkzaam en 

waakzaam te zijn en ieder verdacht feit, persoon of voertuig op te merken. 

Deze gegevens worden gemeld bij de poli�e waarna deze ac�e kan 

ondernemen. 

 

Straatcoördinatoren 

Er komt iedere maand  een nieuwsbrief uit van onze wijkagent. Die 

nieuwsbrief wordt ook verspreid onder de straatcoördinatoren die het 

contactpersoon zijn van je straat/buurt.  

 

WhatsAppgroep buurtwacht 

In verschillende straten/buurten in Keldonk is een 

WhatsAppgroep buurtwacht opgezet. 

Hierbij kunnen buurtbewoners elkaar via een 

bericht waarschuwen als ze verdachte personen in 

de straat zien. Ze kunnen bijvoorbeeld snel een signalement van een 

inbreker verspreiden. 

 

Henrie Tielemans    bincokeldonk@gmail.com   06 - 18123673 

www.keldonk.nl/bin-netwerk-keldonk 
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BOUWEN DOEN WE SAMEN, AAN EEN LEEFBAAR KELDONK.  

 

Wij hebben getracht u met dit boekje een overzicht te geven van alle com-

missies en de daarbij behorende ac�viteiten zoals ze vanuit de Dorpsraad 

Keldonk zijn opgestart en worden aangestuurd.  

Wij hopen dan ook, dat wij u hiermee van dienst zijn en u tegelijk hebben 

geïnspireerd om deel te nemen aan de diverse mogelijkheden die Keldonk 

biedt, als inwoner, maar ook als vrijwilliger. 

Bouwen doen we samen, aan de lee=aarheid van Keldonk. Dit kunnen we 

niet alleen, maar daarbij hebben we elkaar nodig. Iedereen heeB zo wel zijn 

sterke punten om in teamverband grootse dingen te realiseren.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Als u graag mee wilt bouwen aan een lee�aar Keldonk, meldt u dan aan. 

 

Wees zuinig op dit boekje 

We vertrouwen erop dat u dit boekje een mooi plekje geeB. In verband met 

de kosten zijn we niet in staat om jaarlijks een boekje uit te geven.  

 

Met dank aan de samenstellers van deze uitgave: 

Wouter van Boggelen 

Hans Rijkers 

Cindy Paauwe 

 

Bouwen doen we samen uitgave 18 oktober 2017 
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Commissie AED KELDONK is in 2017 

gestart met een donateur-plan voor het 

behoud van de AED-apparaten in 

Keldonk. 

 

Er zijn 5 AED-apparaten in Keldonk, die elke 10 jaar moeten worden 

vervangen. Loca�es en vervangingsdatums zijn: 

♦ 2017 - Kampweg 13  

♦ 2018 - Morgenstraat 19  

♦ 2020 - Lijnt 6  

♦ 2026 - Hool 48  

♦ 2026 - Boerdonksedijk 22 

 

Bewoners in Keldonk worden bij de start van het dona�eplan (oktober 2017)

benaderd om door middel van een automa�sche incasso elk jaar een klein 

bedrag te doneren. Alle AED’s in Keldonk kunnen dan in de toekomst 

worden behouden, inclusief onderhoud en verzekering. 

Bent u nieuw in Keldonk of neemt u nog niet deel aan dit plan maar zou u 

dat graag doen om niet achter te blijven bij de andere bewoners in Keldonk? 

Meldt u dan bij een van onderstaande personen en we komen bij u langs. 

 

Klopt jouw  voor een ander? 

Jan Coolen      06 - 45361544 

He@y van Sonsbeek     06 - 23959039  

Janneke Jansen      06 - 23383236  

Henrie Tielemans      06 - 18123673 

Ki@y Rooijakkers      06 - 13659954  

Hans Rijkers      06 - 57317553  

Wouter van Boggelen     0413 - 213273   

www.keldonk.nl/aed 


