
GOEDEDOELENWEEK 
In april wordt één keer aan huis gecollecteerd 
voor meerdere goede doelen tegelijk. U krijgt 
een envelop in de bus.  
   

BUURTAPP VEILIGHEID  
Waarschuw bij verdachte omstandigheden. 
Meld je aan met je naam, adres en 06-nummer 
bij veiligheidapp.elsendorp@gmail.com.   

RELIGIE  
Parochie Heilige Willibrordus, Kerkstraat 2, 
Gemert, 0492-361215. Pastoraal steunpunt  
Elsendorp, 351247. Dienst: 1ste zat. Woord- en 
communieviering, 3de zat. Heilige mis 19.00 
uur, 2de en 4de zondag woord- en gebedsviering 
10.00 uur.   
Protestante gemeente Gemert-Boekel H.J. 
IJpenberglaan 31. Dienst zondag 10.00 uur.    

OPENBAAR VERVOER  
Buurtbus 268 Elsendorp - Deurne: halte bij het 
Blok 7 in de Pater Rossaertstraat. Contact Toon 
Kanters, 0492-351546  
Boxmeer - Eindhoven Lijn 123, ww.bravo.info   

AFVAL  
Afval wordt op woensdag opgehaald volgens 
de afvalwijzer van de gemeente Gemert-Bakel. 
De eerste vrijdag en zaterdag van de maand 
kunt u oud papier inleveren op het kerkplein 
tussen vrijdag 8.00 en zaterdag 11.30 uur. Oud 
ijzer wordt in maart en oktober aan huis 
opgehaald. De glasbak, luier- en kleding-
container staan bij Blok 7 aan de Zeelandsedijk. 
De milieustraat vindt u aan de Leije in Gemert.   

ZOMERFEEST  
Het derde weekend van augustus is het 
zomerfeest in Elsendorp met activiteiten voor 
jong en oud.  
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Kijk ook op  

www.elsendorp-online.nl  

voor nog meer informatie over Elsendorp! 
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MEDIA  
D’n Elsendörper, wekelijks nieuws uit 
Elsendorp. Digitaal abonnement gratis. 
Aanmelden: dnelsendorper@gmail.com.  
Eindhovens Dagblad, helmond@ed.nl, 
Gemerts Nieuwsblad, 
redactie@gemertsnieuwsblad.nl  
 
ELSENDORPSE VLAG  
Trots als we zijn op ons dorp, hebben we 
een eigen vlag. U kunt deze kopen bij Cindy 
Kanters 0492-352021. Daar is ook oranje 
sjaal met de tekst ‘Elsendorp, small village, 
great people’ te koop. 
   
VRAGEN?  
Mail naar info@elsendorp-online.nl.   
 

http://www.elsendorp-online.nl/


 

 

U bent in Elsendorp komen wonen. Van harte 
welkom! Wij hebben informatie over Elsendorp 
voor u verzameld in deze folder zodat u zich snel 
thuis gaat voelen bij ons. Want wij vinden het 
‘skôn dè ge d’r bent!’. Kijk voor meer informatie 
ook op www.elsendorp-online.nl.   
 

Met 1100 inwoners werken we aan de leefbaar-
heid van ons dorp. En dat doen we het liefst ‘op 
z’n Elsendurps’, dat wil zeggen: met gebruik van 
ieders talent, ieders inzet en, waar nodig, in 
overleg met de gemeente.    
 

DORPSOVERLEG  
Veel initiatieven komen vanuit het Dorpsoverleg, 
tevens aanspreekpunt voor de gemeente. Het 
Dorpsoverleg is de drijvende kracht achter veel 
activiteiten in ons dorp. Het bestuur bestaat uit:   
 
Willy Donkers, voorzitter                06-22411695  
Hannie Penninx, penningmeester 06-22421237 
Antoon van de Wetering          06-20052049  
Ans Emonds                       06-10270978 
Mark Coppens                         06-21677574  
Iris Gerritsma      06-42668153 
 
U kunt ze mailen op dorpsoverleg@elsendorp-
online.nl. Een paar keer per jaar is er een 
vergadering voor alle inwoners. U kunt de 
bestuursleden tussendoor aanspreken. Het 
Dorpsoverleg is er niet voor individuele belangen.  

DE DOMPELAAR  
Sint Janstraat 49-51, open tijdens schooltijden en   
’s avonds tijdens activiteiten.   

 Kindcentrum De Dompelaar       0492-359006  

 ’t Buurthuis          0492-351069  
      Ruimte reserveren: www.supersaas.nl          
      Accountnaam: dompelaar,  
      wachtwoord: Elsendorp  

 Verloskundigen Natal        0492-367703  

 Fysiomix fysiotherapie        0492-352070  
 

D’N ELSENHOF  
Steunpunt ouderen, Kloostertuin 06-81235653  

 Koffieuurtje elke maandag 10.00 - 12.00 uur  

 Eetpunt elke woensdag 12.00 - 13.30 uur  

 Spelletjes elke woensdag 14.00 - 16.00 uur  

 Opvang ouderen donderdag 9.30 - 11.30 uur  

 Standplaats duofiets: reserveren op 
www.supersaas.nl. Accountnaam: dompelaar, 
wachtwoord: Elsendorp 

  
HUISARTS  
Dhr. J. (Joep) Gondrie, Pater Rossaertstraat 15, 
352043. Spoed 351600. Avond/weekend: 
huisartsenpost Helmond 0900-8861   

  

AED-APPARAAT  
AED-fibrillatoren beschikbaar bij de Dompelaar,  
op de Vossenberg, restaurant Keizersberg en 
naturistisch recreatiepark. Overdag ook bij de  
huisarts, firma Haegens (Gerele Peel) en Nij Geertgen 
(Ripseweg). Via 112 worden plaatselijke EHBO’ers 
opgeroepen. 

ZORGTEAM  
Thuiszorg door en voor Elsendorpers. Contact 
Sandra van de Wetering 06-43356931  
 
DORPSONDERSTEUNER  
Hannie Penninx 0492-352612, 06-22421237, 
brengt op het gebied van zorg en welzijn, vraag 
en aanbod bij elkaar,  
dorpsondersteuner.elsendorp@gmail.nl.   
  
COÖPERATIE ELSENDORP  
Waarom alleen als het ook samen kan? 
Inschrijven en contact via  
info@cooperatie-elsendorp.nl.   
  
BOODSCHAPPEN DOEN  
Elke donderdag staat de groenteboer van 8.00 
tot 11.00 uur bij de Dompelaar. De rijdende 
winkel is op woensdagmiddag in ons dorp. Voor 
uw vlees en brood kunt u terecht bij Gijs Vogels, 
0492-352023, www.slagervogels.nl. 
Woensdagmiddag staat de viskraam bij het 
Texaco tankstation.  
  
BUURTVERENIGINGEN  
Elke buurt heeft een buurtvereniging. Informeer 
in uw buurt bij wie u zich kunt aanmelden.  
  
VRIJETIJDSBESTEDING  
Elsendorp kent een rijk verenigingsleven. In 
sport, muziek, zang, dans en creativiteit, vindt u 
de ideale manier om mensen te leren kennen. 
Kijk op www.elsendorp-online.nl voor alle 
mogelijkheden.   
  
VRIJWILLIGERSWERK  
Veel inwoners steken vrijwillig de handen uit de 
mouwen op velerlei gebied. Wilt u vrijwilligers-
werk doen? Meld u dan bij de dorpsondersteu-
ner, dorpsondersteuner.elsendorp@gmail.nl. 
 

mailto:dorpsondersteuner.elsendorp@gmail.nl

