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1. Voorwoord 

 

Omdat oud wethouder Barber met grote betrokkenheid de opening van ’t Haonehart 

verrichtte in oktober 2015, hebben wij haar gevraagd in dit voorwoord haar licht te laten 

schijnen over de nieuwe dorpsagenda. 

Kom op Kekerdom. Klaar die klus! 

Vanaf 2013 is er in Kekerdom een beweging ontstaan waardoor je duidelijk voelde dat men 

als kleine kern meer zelf wilde bepalen wat er in het dorp moest gebeuren. 

Hoe het allemaal precies begon leest u in de inleiding en de korte historie. Belangrijk is dat 

met ondersteuning van de gemeente, de provincie en de DkK1 Gaby Haukes als 

dorpscontactpersoon aangesteld kon worden en dat het project door de inwoners omarmd 

is. Gezien de grote opkomst bij de bijeenkomsten in Kekerdom is het gelukt om dat gevoel 

van betrokkenheid vast te houden en uit te breiden. 

Persoonlijk heb ik in de aanloop naar de opening van ‘t Haonehart heel sterk het gevoel 

ervaren dat Kekerdom er klaar voor was. Het besef dat je als dorp zelf ideeën aan moet 

dragen over wat je samen wilt bereiken en hoe je verwacht dat het dorp er uit zal zien was 

duidelijk aanwezig. Dit gold zowel de sociale als de fysieke leefomgeving. Saamhorigheid is 

een woord dat je veel tegenkomt. 

Het totaalplan, de agenda, ligt er maar nu het op uitvoering van deelplannen aan komt 

wordt het spannend. Alle Kekerdommers zullen er hun schouders onder moeten zetten. 

Zoek een project waarvoor je interesse hebt of waar je specifiek de kennis voor in huis hebt 

en doe mee! Oud inwoner of nieuwkomer, je kunt niet aan de kant blijven staan. Het is jullie 

dorp en vroeg of laat heb je elkaar toch nodig. De ”kartrekkers” zijn er maar zij hebben hulp 

nodig. Verdeel de “Kracht van Kekerdom” en je zult zien dat er veel projecten gerealiseerd 

kunnen worden. 

Als oud bestuurder van de gemeente Ubbergen weet ik dat alle kernen van die oude 

gemeente erg van elkaar verschillen. Toch zie ik in wat er in Kekerdom ontstaan is een 

voorbeeld voor Leuth en Ooij en ik zal de ontwikkelingen in Kekerdom met belangstelling 

blijven volgen. 

Heel veel succes met het verder uitwerken van de plannen en nogmaals: Kom op 

Kekerdom en klaar die klus!  

Hartelijke groet, 

Ria Barber 

  

                                                           
1
 DkK is de Vereniging voor Dorpshuizen en kleine Kernen Gelderland 
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2. Inleiding  
 

Voor je ligt het resultaat van de weg die in november 2013 is ingeslagen met een 

verenigingsbijeenkomst. Tijdens de trektocht die volgde zijn door diverse werkgroepen 

leuke ontmoetingen gerealiseerd. Deze eerdere activiteiten (opgesomd in bijlage 1) vormen 

een goede basis voor samen werken aan het Kekerdom zoals we dat voor ons zien. De 

155 dromen die 69 bewoners in juni op post-its onder thema’s hebben geuit, zijn vervolgens 

geclusterd tot speerpunten en acties. Deze gezamenlijke plannen voor de toekomst zijn in 

oktober met professionals en bewoners nog eens besproken en vervolgens verwoord in dit 

meerjarenplan tot 2025. Zo bevat deze dorpsagenda concrete acties 

waar wij als bewoners mee aan de slag willen voor Kekerdom. 

Daarbij worden wij gesteund door gemeente, GGZ, Forte Welzijn en 

woningbouwcorporatie Oosterpoort. 

Korte historie 

Kekerdom heeft net als andere kleine kernen te maken met krimp, 

vergrijzing en ontgroening. Ook is er verandering in de manier van 

geld verdienen. Werkten zo’n vijftig jaar geleden de mannen nog in 

de naaste omgeving; een eigen winkel, de steenfabriek of het 

transportbedrijf, tegenwoordig gaan man en vrouw naar de stad voor 

het brood op de plank. Daarmee verandert het dorpsleven en is een 

gezamenlijke toekomstvisie op zijn plaats. In deze dorpsagenda 

heeft Vitaal Kekerdom alle inwoners opgeroepen mee te denken 

over de weg die we moeten inslaan om als dorp te overleven. Vanuit 

een gezamenlijke visie starten we het plan om het woon- en 

leefklimaat ten gunste van starters en jonge gezinnen te veranderen, 

waarbij de vergrijzing hoe dan ook een plek krijgt. De school moet 

wel blijven, want een diverse bevolking is sterker. Wij denken Kekerdom te kunnen 

behouden door te kiezen voor duurzame ontwikkeling en meer jongeren, ofwel door meer 

vergroening: “Kekerdom vergroent”. Zo gaan we de krimp omarmen. 

  

Identiteit/ SWOT 

Kekerdom is een klein dorp aan 

de Waal. De dorpskern ligt voor bijna driekwart omsloten door de Duffeltdijk. Achter deze 

dijk bevindt zich natuurgebied de Millingerwaard. Ook de kerk en pastorie van het dorp 

liggen buitendijks en dat is nergens anders in Nederland het geval. In Kekerdom ligt 

daardoor het kerkhof ook buitendijks en dat is uniek.  

 

Kekerdom kent in 2016 zo’n 230 woningen en 500 inwoners, met een gemiddelde leeftijd 

van 47,3 jaar en dus een groot aantal 50-plussers.  

Het traditionele dorp 

waar mensen wonen, 

maar ook kunnen 

werken en recreëren is 

verleden tijd. 

Dorpsraden en 

bestuurders kunnen 

beter meebewegen in 

plaats van vasthouden 

aan het autonome dorp. 

De nieuwe woondorpen 

worden aantrekkelijk 

door goede 

bereikbaarheid, zowel 

fysiek als digitaal en een 

sterke sociale cohesie. 

Misschien trekken 

dergelijke ‘werelddorpen’ 

zelfs nieuwkomers! 

(DkK) 

“In Kekerdom word je eerst begraven en dan verzopen.” 
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  Cijfers juli 2016 

 

Het eens zo bloeiende verenigingsleven heeft daaronder te lijden, omdat 

er geen jeugd meer inschrijft om de fakkel over te nemen. De kinderen van 

Kekerdom willen aanvankelijk – net als die van andere dorpen – naar de 

grote stad. Dat is begrijpelijk, maar ze dragen het dorp waarin ze geboren 

en/of opgegroeid zijn wel een heel warm hart toe. 

Uit een klein verkennend vooronderzoek kwamen de volgende voor- en 

nadelen naar voren: 

 

Voordelen: Nadelen: 

ruimte  

rustig  

veilig in brede zin (verkeersveilig, weinig criminaliteit) geen winkels in het dorp 

groen/ vlakbij natuurgebied 13/14 km vanaf grote stad (Nijmegen)  

speelruimte voor kinderen geen kinder-(dag)opvang/ peuterspeelzaal 

leuke jeugd; het is hier goed opgroeien  

goede basisschool minimaal 10 km van middelbare school 

relatief veel (half)vrijstaande huizen  

dorpsactiviteiten  

verenigingsleven weinig sportverenigingen 

OV; bushalte en spitsbus (binnen 30 minuten op station 

Nijmegen) 

spitsbus rijdt niet meer na aanvang school 

café (de Waard van Kekerdom) met activiteiten  

voorzieningen/ winkels op fietsafstand  

vlakbij Duitse grens  

autorit naar centrum Nijmegen is amper 15 minuten (sneller 

dan vanuit Dukenburg) 

uitvalswegen zijn ver weg 

kleine gemeenschap/ ‘korte lijnen’  

veel bewonersinitiatieven  

veel kennis aanwezig van hoogwater, natuur,   

geen gesloten dorpsgemeenschap (goede mix van 

bewoners: import en ‘geboren en getogen’) 

geen (medische) voorzieningen (huisarts/ 

prikpost/ consultatiebureau)  

veel kunstzinnige, creatieve inwoners (van fotografen tot 

pottenbakkers) 
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verdeling van het aantal inwoners per leeftijdsgroep 

“Hoe kan je hier in 

die stilte wonen? Ik 

zou er stapelgek van 

worden” 

Maar ook:  

“Ik word stapelgek 

van de drukte in de 

stad, besef je wel in 

welk paradijs je 

woont?” 
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3. Uitkomst bewonersavond 14 juni 
 

Bij 5 thema’s en een variabord konden in de eerste ronde dromen worden geschreven op 

post-its. In de tweede ronde gaf iedere aanwezige met 5 stickers aan welk idee hij/zij het 

beste vond. Zo klonken alle stemmen even zwaar. Alle 155 ideeën zijn in bijlage 2 

opgenomen. In het schema hieronder blijkt dat de 69 aanwezigen de meeste wensen 

hadden voor het thema ‘jong en oud’. Dit thema kreeg ook verreweg de meeste stemmen, 

gevolgd door de thema’s ‘toegankelijkheid’ en ‘groen’. Voor deze speerpunten zijn daarom 

ook de meeste plannen bedacht. De leeftijd van de aanwezigen was een mooie 

vertegenwoordiging van de Kekerdomse bevolking, dus met weinig jongeren en ouderen.  
 

Tabel 1 leeftijdsverdeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 aantal ideeën en stemmen per thema  

thema’s  post-its stickers 

stemmen 

per woord meeste stemmen 

toegankelijk 38 58 33 internet/ glasvezel  

cultuurrijk 17 16 n.v.t. Kulturhus 

groen 30 51 40 natuur/ wandelen  

jong en oud 43 86 81 starters 

saamhorig 23 32 30 De Waard 

varia 4 1 

 

nvt 

totaal 155 244 184 

 

leeftijd aantal 

16-25 jaar 0 

26-35   5 

36-45   7 

46-55   14 

56-65   23 

66-75   20 

76 >  0 
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Visie 

 

Op de eerste bewonersavond is op een apart bord ook met stickers gestemd op woorden 

die het beste onze visie voor de komende jaren weergeeft.  

Dat resulteerde in de volgende visie. 

 

 

 

Kekerdom wil nu en in de toekomst een 

toegankelijk, 

cultuurrijk en 

groen dorp zijn 

voor jong en oud met een 

saamhorige gemeenschap. 

 

 

 

 

Dat wil zeggen: 

Digitaal, fysiek, telefonisch, recreatief, mobiel, open 

Traditie, verenigingen, nieuwe initiatieven 

Natuur, schoon, duurzaam 

Diverse leeftijden, school moet blijven, plek voor ouderen  

Ruimte voor elkaars ideeën, leven met / naast/ voor / door elkaar 
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4. Beschrijving per speerpunt 
 

Per speerpunt beschrijven wij de huidige situatie, de gewenste situatie, voorgestelde 

acties, de meedenkers en het resultaat. 

Toegankelijkheid 

 

Huidige situatie 

Bereikbaarheid of toegankelijkheid is een breed thema dat zowel de fysieke bereikbaarheid 

(het gemak waarmee je Kekerdom kunt bereiken), parkeer- en verkeersproblematiek en 

‘digitale’ bereikbaarheid (internet, telefonie) omvat. De huidige situatie alsook de wenselijke 

situatie en acties worden geschetst op deze 3 hoofd(knel)punten. 

 

(1) Fysiek bereikbaar/ mobiliteit: 

In Kekerdom zijn geen voorzieningen. Voor boodschappen, zorg en andere 

voorzieningen gaan inwoners veelal naar Millingen aan de Rijn of Nijmegen. Veel 

inwoners van Kekerdom zijn in het bezit van een of meerdere auto(‘s) voor vervoer 

naar het werk, de winkel of anderszins.  

Kekerdom is goed bereikbaar met de fiets via de dijk of het fietspad vanuit Leuth of 

Millingen. 

Daarnaast is Kekerdom bereikbaar met het openbaar vervoer middels 3 buslijnen: 

sneldienst Millingen-Nijmegen (lijn 82, alleen in de spits); reguliere dienst Millingen-

Nijmegen (lijn 80); en lijn 76 welke eenmaal per dag van Millingen naar Groesbeek 

Zuidmolen rijdt (ochtend, rond 7:30) en terug (middag rond 15:30). De dichtstbijzijnde 

bushalte ligt buiten de kern van het dorp, aan het begin van de Weverstraat op de 

Botsestraat. 

Knelpunten in de mobiliteit ontstaan vooral wanneer inwoners minder mobiel worden 

door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte. Het kan dan te ver zijn om vanuit de woning 

naar de bushalte te lopen, fietsen kan onmogelijk worden of de afstand te ver, en 

autorijden kan of mag niet.  

(2) Parkeer- en verkeersproblematiek: 

De Millingerwaard is een populaire plek om te genieten van de natuur. Toeristen komen 

veelal op de fiets of met de auto. Ze kunnen om te parkeren gratis gebruik maken van 

TOP ‘De Lange Paol’ bij Millingen of de betaalde parkeerplaats bij Daamen aan het 

begin van Kekerdom aan de Duffeltdijk. Desondanks parkeren veel toeristen en 

bezoekers van café De Waard van Kekerdom hun auto in het dorp, vooral in de 

Weverstraat. Hierdoor is de doorstroming ernstig beperkt, kunnen inwoners hun auto 

moeilijk parkeren of hun eigen oprit nauwelijks op en af. Ook hulpdiensten hebben 

hinder van de geparkeerde auto’s, wat zorgt voor een langere aanrijtijd. Desondanks 

wordt er vaak te hard gereden. De momenten van drukte in de Weverstraat leiden tot 

gevaarlijke situaties voor wandelaars en fietsers, en overlast voor de inwoners. 
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(3) Digitaal bereikbaar: 

Internet in Kekerdom is beschikbaar via de KPN-kabel (DSL) en op de meeste 

adressen via een Ziggo-kabel (voorheen UPC). Er is geen glasvezel beschikbaar. 

Het mobiele telefoniebereik in Kekerdom is niet overal dekkend, het bereik in huis is 

vaak bijzonder slecht. Dit geldt voor bijna alle providers (behalve voor Symio). 

Gewenste situatie/ Resultaat 

Algemeen: zorgen dat de bereikbaarheid van Kekerdom verbetert op alle 3 de niveaus.  

Mogelijke acties: 

(1) Fysieke bereikbaarheid/ mobiliteit: 

Een veilige, snelle route naar Nijmegen moet blijven, per fiets, auto en OV voor 

iedereen. Mogelijke acties: 

a. ‘Mini-liftcentrale’ waardoor mensen makkelijker vervoer met elkaar kunnen 

afstemmen (bijvoorbeeld via www.nextdoor.nl netwerk) dat ook bruikbaar is voor 

andere vraag- en aanbodkwesties 

 

(2) Parkeer- en verkeersproblematiek:  

Aanpak parkeer- en verkeersproblematiek om overlast voor inwoners te beperken en 

een veilige, goede doorstroming te bevorderen. Mogelijke acties: 

a. Meer parkeerplaatsen realiseren door: 

i. Parkeerterrein achter café De Waard van Kekerdom herstellen. 

ii. Het oude Dorpshuis slopen en hier parkeerplaats realiseren. 

iii. Parkeren bij Daamen weer gratis maken. 

iv. Parkeerterrein aanleggen achter de dijk, naast ingang bij de Kerk. 

b. Controle op foutparkeren en blokkeren van de stoep en doorgang Weverstraat. 

c. Parkeerverbod met ontheffing voor bewoners. 

d. Eenrichtingsverkeer Weverstraat op zondag, of geheel afsluiten voor 

gemotoriseerd verkeer (met uitzondering inwoners). 

 

(3) Digitale bereikbaarheid: goede ICT voorzieningen zijn 

noodzakelijk voor de vele ‘werkers aan huis’ en om 

contacten te onderhouden voor leefbaarheid nu en in de 

toekomst: 

a. Zorgen voor betere telefonische bereikbaarheid (in 

overleg met providers). Door te inventariseren via de 

dorpsmail wie, waar, met welke provider welk bereik 

heeft. Zo kunnen we in kaart brengen welke provider 

voor Kekerdom het beste is. 

 

 

In het dorp 
Wilbertoord 
hebben 
bewoners hun 
eigen 
zendmast 

gerealiseerd 

http://www.nextdoor.nl/
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Hergebruik 

 

Huidige situatie 

Hierbij is geïnventariseerd wat er van de kant van de gemeente wordt gedaan en wat wij 

zelf al doen of kunnen doen. Dat bleek al heel wat te zijn:  

 We ruilen spullen met buren en bekenden of via de Kekerkring, of bieden ze aan in de 
weggeefkast. 

 Boeken geven we weg via de kasten van Leesliefde en ‘t Haonehart.  

 Onze statiegeldflessen gaan rechtstreeks terug naar de winkel of via korfbalvereniging 
Klimop.  

 Textiel gaat in de container of naar Tatjana, die er gordijnen van maakt.  

 Oude metalen gaan naar Daamen of naar de oudijzerboer.  

 Van doppen zijn al twee decoratieve objecten gemaakt en ook de school gebruikt soms 
verpakkingen voor de knutsellessen.  

 Zaden en planten worden geruild of weggegeven.  

 Koemest gaat het land weer op; alleen over paardenmest en overig agrarisch 
groenafval is nog geen informatie. 

 

Gewenste situatie 

Maar we kunnen nog meer doen. Bij de droombijeenkomst zijn er al een paar ideetjes 

binnengekomen en daar zijn nog wat aanvullingen op: 

 Dorpscomposthoop: met uitsluitend biologisch tuinafval. 

 Koffiedik inzamelen: om te gebruiken als tuinmest.  

 Kippen op het Haonehart: goed voor het opsnoepen van een deel van het 

tuinafval en leuk voor omwonenden en kinderen.  

 Ruilmiddag voor planten en zaden. 

 Petflessen: kunnen worden gebruikt om er b.v. minikasjes van te maken. 

 Melkcontainers, -jerrycans: om voorraden zelfgemaakte limonade of gebruikte olie 

in te bewaren. 

 Bloempotten: zowel de plastic of aardewerk binnen- als buitenpotten uitruilen; 

ideaal voor thuiskwekers. 

 Dekselpotten met grote vulopening gebruiken voor zelfgemaakte jam e.d. 

 CreaBea-middagen invullen met nieuwe hergebruikideeën. 

 Fietsonderdelen: samenvoegen tot nieuwe fietsen als werkproject. 

 Plastic doppen: kunnen worden ingeleverd voor het goede doel: 

https://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen. 

 Inzamelpunt voor kleine kringloopspullen, omdat Het Goed – vanwege de 
afstand  – pas vanaf drie verhuisdozen ophaalt. 
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Maar het liefst beginnen wij vanuit de Stichting Vitaal Kekerdom een schone, nette 

kringloopwinkel die als superinzamelpunt gaat fungeren. Omdat Kekerdom er te klein 

voor is - qua aanloop - en een geschikt pand hier ontbreekt, zou dat in Millingen zijn. 

Eventueel met een depot in Kekerdom.  

- De opbrengst van deze winkel komt dan ten goede aan de voedselbank – in 
Millingen en Kekerdom zijn tenminste 80 afnemers – en aan de verenigingen. 
Want we willen hun jaarlijkse rommelmarkt of barbecuefeest ondersteunen met 
extra inkomsten.  

- Daar komt dan een tuin- en reparatieafdeling plus het maandelijkse repaircafé 
en wellicht zelfs de mogelijkheid om van oud nieuw te maken in een werkplaats, 
die ook als creatieve broedplaats fungeert. Het zou een plek kunnen worden 
waar ouderen hun (vak)kennis kunnen doorgeven aan 
jongeren. En vooral een gezellig ontmoetingspunt. Er is 
ruimte voor en behoefte aan.  

- In deze hoek van de gemeente Berg en Dal kun je grotere 
spullen, zoals meubels, alleen naar de milieustraat 
brengen, of laten ophalen door Het Goed.  

- Onder de hoede van Vitaal Kekerdom en met medewerking 
van de gemeente kunnen we dit initiatief van de grond 
krijgen. We hebben een maand of twee geleden al contact 
gehad met wethouder Alex ten Westeneind en hebben al 
een paar panden op het oog. 
 

Uit alle ideeën die er zijn op het gebied van hergebruik en duurzaamheid is een selectie 

gemaakt van dingen die binnen een jaar kunnen worden gerealiseerd. 

 

Mogelijke acties 

 

1. Een prullenbak bij de bushalte (via de gemeente bij de provincie aankaarten).  
2. Aan bewustwording werken op het gebied van zwerfafval. 
3. Dorpscomposthoop (vanaf voorjaar), in combinatie met kippen op 't Haonehart. 
4. Wat hergebruik betreft, wordt gezocht naar een persoon die de kar wil trekken 

voor het openen van een inzamelpunt voor afgedankte spullen, bij voorkeur een 
kringloop. 

Of deze dingen werkelijk tot stand 

komen, hangt af van de hulp die 

jullie aanbieden, want samen 

kunnen wij veel meer dan alleen. 

Winst/ resultaat is een schoner 

dorp, besparing op grondstoffen, 

verbindende activiteiten en meer 

groen.  

 

  

Van afgedankte truien 

e.d. kussentjes voor in 

het honden –of 

kattenmandje maken; 

vullen met oude panty’s 

(na desinfectering). 
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Toewijzingsbeleid huurwoningen 

 
Huidige situatie 

De vergrijzing in het dorp neemt toe. Het aantal starters en jonge gezinnen dat in 
Kekerdom woont of komt wonen is gering. De gemêleerdheid van de 
dorpsbevolking neemt af en krimp dreigt. 
Voor de basisschool in het dorp, de Sint Laurentiusschool, is het elk jaar spannend 
of zij kan blijven voldoen aan het minimum aantal leerlingen.  
De laatste jaren worden vrijkomende huurwoningen, ook eengezinswoningen, veelal 
toegewezen aan oudere alleenstaanden of tweepersoonshuishoudens. 
 
Bij de dorpsbijeenkomst voor het opstellen van een 
‘dorpsagenda’ bleek het toewijzingsbeleid inzake 
huurwoningen een onderwerp dat erg leeft. 
Ambitie van de regio/ gemeente; geen nieuwbouw in 
Kekerdom, zie woonvisie. 
 

  
Gewenste situatie 

Door de bewoners is op 14 juni veelvuldig ingebracht dat – kort 
samengevat – huurwoningen althans eengezinswoningen meer 
zouden moeten worden toegewezen aan (jonge) gezinnen en 
mensen met lokale binding (o.a. ‘Kekerdomse jeugd’). 
Kekerdom moet weer een plek worden voor jong en oud. Het kindvriendelijke 
karakter van het dorp moet – met de school – behouden blijven. 
 

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 14 juni jl. kwamen de volgende ideeën en 
opmerkingen naar voren:  
- meer sociale woningbouw en dan ook toewijzen aan jonge gezinnen met kleine 

kinderen m.n. Kekerdomse en oud-Kekerdomse jeugd die dolgraag terug wil; 
- levensloopbestendige huizen (voor jong en oud) bouwen met betaalbare huur; 
- starterswoningen en sociale huurwoningen voor jonge mensen; mensen die binding 

met dorp hebben/ hadden/ willen; 
- huurwoningen systematisch overdragen aan bestaande bewoners en nieuwkomers/ 

jonge gezinnen; 
- eengezinshuurwoningen ook werkelijk voor gezinnen; 
- het klopt niet dat er geen behoefte is aan woningen, integendeel, dus woningen 

bouwen.  
 

In september hebben wij deze ideeën en opmerkingen ingebracht in het kader van de 
vaststelling van de Woonagenda/ Woonvisie Berg & Dal. (schriftelijk en mondeling  
inspraak op de raadsvergadering)  
 

  

Een jonge moeder met 
een dochter op de St. 
Laurentiusschool heeft 
gedurende 6 jaar vele 
malen via de 
geëigende weg 
tevergeefs geprobeerd 
om een huurwoning in 
Kekerdom te krijgen.  
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Mogelijke acties 
1. Inzetten op een voorkeursbeleid voor (jonge) gezinnen en starters (met lokale 

binding) om de vergrijzing van Kekerdom tegen te gaan, met inachtneming van de 
wettelijk eisen ingevolge de Woningwet. De wet biedt daartoe ruimte aan 
wooncorporaties, in casu Oosterpoort en de gemeente (Huisvestingsverordening). 
Een voorbeeld hiervan is te vinden in het jaarverslag 2015 van Oosterpoort (p. 16); 
een geslaagd toewijzingsexperiment in Groesbeek Noord dat een verjonging van de 
wijk Stekkenberg door het aantrekken van meer jonge gezinnen tot doel had.  

2. In het kader van de jaarlijkse evaluatie van de Woonagenda: onderzoeken/ 
monitoren van: 

i. concrete woonbehoefte, onder ouders schoolkinderen, 
ii. effect startersleningen. 

3. Aansluiten bij huurdersbelangenvereniging 
(Huurders Vereniging Woonbelang te 
Groesbeek uitnodigen?)  

4. (Samenhang) andere ideeën/ plannen 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

“Wij zijn uit Nijmegen hier eind 2010 
komen wonen en onze zoon is hier 
geboren, Wij hebben het goed naar 
onze zin in Kekerdom. Er is rust en 
ruimte, voorzieningen binnen straal 
van 5 km, een café en, heel 
belangrijk, een basisschool.  
Het idee is dat meer mensen uit de 

stad rust en ruimte (zullen) zoeken 

voor hun gezin. Kekerdom kan dat 

bieden, maar dan moeten er wel 

woningen en voorzieningen zijn/ 

blijven” 
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Nieuwe kijk op wonen 

 

Huidige situatie 

1/ De huidige ontwikkeling van dorpsbewoners neigt naar krimp en vergrijzing. Door … 

 We worden allemaal gemiddeld ouder, gelukkig. 

 Jongeren trekken de wijde wereld in. Op het moment dat ze op zoek gaan naar 
een woning blijkt het aanbod van starterswoningen in Kekerdom zeer beperkt.   

 Nieuwe inwoners, die zich aangetrokken voelen door de rust en de 
gemoedelijkheid van het prachtige, groene dorpje zijn 
vaak mensen op leeftijd zonder kinderen.  

 

2/ Er is sprake van verdunning = minder inwoners in hetzelfde 

aantal huizen. Door: … 

 kleinere gezinnen  

 meer alleenstaanden door scheidingen 

 langer zelfstandig moeten blijven wonen (voor het 
Gasthuis is nu een indicatie vereist) 

 we willen ruimer wonen dan vroeger 

 

 

 

 

Er is in Kekerdom nauwelijks leegstand, dus mogelijk wel een verborgen behoefte 

aan meer woonruimte. 

 

“Krimp vraagt om een nieuwe praktijk van Ruimtelijke Ordening” 

 

Gewenste situatie Genoeg mogelijkheden voor Kekerdomse of andere jongeren om hier te 

starten en het geschikt zijn van woningen of gebouwen voor senioren om in hun dorp te 

blijven als ze er alleen voor komen te staan.  

Kekerdommers willen niet perse dat hun dorp wordt volgebouwd of uitgebreid, dus zijn 

nieuwe starterswoningen niet per definitie de beste oplossing. 

 

Kortom: Een levensloopbestendig aanbod van woonruimte 

  

‘Woningbouw in tijden van 

krimp, een gewaagd 

onderwerp. Krimp betekent 

dan wel dat het 

bevolkingsaantal 

terugloopt, maar daarmee 

zijn er niet meteen minder 

woningen nodig. Er zijn 

kleinere woningen nodig 

door het optreden van 

‘verdunning’,  kleinere 

gezinnen. Populaire 

termen in de demografie 

zijn ‘verdunning’, 

‘ontgroening’ en 

‘vergrijzing’. (DkK) 
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Mogelijke acties om te onderzoeken en verwezenlijken 

 Doorstroming bevorderen: van juniorwoning naar mediorwoning naar seniorwoning. 

 Bestaand (leegstaand) vastgoed benutten en opdelen in kleine appartementen voor het 

samen huisvesten van alleenstaande starters en / of senioren die voor elkaar zorgen 

als dat nodig is; Dorpshuis, Haukeskantoor, Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), 

woningen. 

 Meer bestaande woningen / gebouwen geschikt maken voor jonge gezinnen. 

 Vrijkomende sociale woningen reserveren voor jongeren die op enigerlei wijze zijn 

gebonden of verbonden aan Kekerdom. 

 Verstrekken van een terugkeersubsidie (NBr.), lijkt op startersleningen gemeente Berg 

en Dal. 

 Blijversleningen senioren is al bij gemeente in de maak.  

 Duurzame nieuwbouw voor gezamenlijk starten met financiële hulp / tegemoetkoming. 

 Duurzame verplaatsbare (kangoeroe/ HAB) woning van drie doosjes zoals in Tolkamer/ 

Beltrum.  

 Duurzaam nieuwbouwcomplex voor starters. 

 Dorpscoöperatie oprichten, die als partij zou kunnen optreden en de subsidies 

'oogsten'. Dat biedt gelegenheid het een en ander naar eigen inzicht vorm te geven. Duurzame 

woningen realiseren tegen een huurprijs waarin die meerprijs is gecompenseerd. Denkbaar dat de 

toekomstige bewoners zelf meebouwen aan hun huis; sociale woningbouw die kostenbesparend, maar 

ook meteen verbindend is.  

 

Tijdens de klankbordbijeenkomst bleek veel animo voor een vervolgoverleg op dit nu nog 

nieuwe gebied. Deze kan dan mooi worden opgeluisterd met sprekers die weten hoe het is 

om op een nieuwe manier te wonen. Jongeren en ouderen uit het dorp worden hierbij 

speciaal uitgenodigd om te peilen wie het wel ziet zitten om zo te wonen en waar dus de 

aandacht in Kekerdom het beste naar uit kan gaan om te kunnen slagen.  
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Promotiefilm voor kinderen 

 

Het doel van deze film is om de aandacht te vestigen op Kekerdom. Het dorp te 

presenteren als ideale woonplaats voor gezinnen. De insteek is om met een wat absurd 

gegeven aandacht te trekken van en via vele kanalen te verspreiden en zo 

basisschoolkinderen en hun ouders te interesseren. 

Wij Kekerdommers houden veel van ons dorp en zijn zo eigenwijs om te streven naar dat 

wat de buitenwereld als onhaalbaar en zinloos ziet, namelijk vergroening in de letterlijke en 

figuurlijke betekenis. Vandaar dat wij in dit filmpje water naar de Waal dragen – met een 

knipoog naar het bekende spreekwoord waarin dat naar de zee wordt gebracht – om op die 

manier aandacht te vragen voor ons probleem: de vergrijzing. Eigenwijs, omdat 

woningbouwverenigingen en gemeentelijke en provinciale overheden ons 

toekomstperspectief vergrijsd zien.  

Gedicteerd door bevolkingsonderzoeken, statistieken en overheidsregels lijkt de ondergang 

van het dorp bijna onontkoombaar. Zo vormt beleid een zichzelf vervullende profetie. Toch 

blijven wij Kekerdommers met vriendelijke vasthoudendheid ruimte verlangen voor 

duurzame extra huurwoningen voor gezinnen. Omdat wij weten hoeveel mensen hier graag 

willen (blijven) wonen en ook omdat kopen voor velen onhaalbaar is.  

Wij, de inwoners van dit dappere dorp, zien die verjongde toekomst wel, en zetten ons daar 

met vele initiatieven voor in. Want: ‘Wat niet is, kan komen’ en ‘Waar een wil is, is een weg.’ 

Alle grootse dingen zijn op deze wijze tot stand gekomen. Daarbij vergeleken is dit project 

een peulenschil, maar wel een aan een plant in de groei, die met veel inzet gekoesterd en 

beschermd wordt tot de zaden rijp zijn voor de oogst. Zodat wij voor jong en oud samen 

een mooie toekomst kunnen zaaien in dit fijne dorp. 

‘Water naar de Waal dragen’ 

Ondertitel: of hoe een eigenwijs dorp in zijn eigen kracht gelooft 

Alleen buitenopnames, bij voorkeur op een zonnige dag in juni, als er veel in bloei staat. 
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5. Dorpsagenda  

In schematisch overzicht 

 

Speerpunt 
Waarover … 

Actie  
Wat doen … 

Doelen  
Waarom 

Door  
Wie 

Voor 
Wanneer  

Betrokkenen/ 
meedenkers 

Promotie/ 
aantrekkelijk 
maken 

Wervend filmpje 
maken van en met 
school voor 
Youtube en website 

Verbindend 
Kekerdom op de 
kaart zetten om 
krimp/ leegloop 
tegen te gaan 

Chandra en 
filmers 

medio 
2018 

Alle inwoners/ 
school 
subsidiënten/ 
filmers 

Parkeerbeleid 
en 
doorstroming 
Weverstraat 

Overleg tussen 
belanghebbenden 
voor oplossing 

Veiligheid en 
bereikbaarheid 

gemeente Medio 
2018 

Daamen, De 
Waard, Theetuin, 
en bewoners 

Telefonisch 
bereikbaar 

 Bereikbaarheid 
inventariseren 

 Oplossing 
bedenken 

Voorwaarde voor 
aantrekkelijkheid 

Contact-
persoon 

Begin 
2018 
Eind 
2018 

Glasvezel-
bedrijven, mobiele 
telefoniebedrijf 
Ondernemers 

Vraag en 
aanbod 
digitaal 
koppelen voor 
o.a. mobiliteit 

Aansluiten bij 
Nextdoor.nl/ 
ikwilvervoer.nl 

Er voor elkaar zijn 
en duurzaam 
omgaan met 
middelen (auto/ 
boor etc) 

Contact-
persoon 

Eind 
2018 

gemeente 

Woonbehoefte
-onderzoek 

 woonbehoefte 
onderzoeken 
per doelgroep 

Aanbod 
afstemmen op 
behoefte 

Maaike en 
2 anderen 

Medio 
2018 

Oosterpoort, 
gemeente, 
basisschool 

Toewijzings-
beleid 
huurwoningen 

 Voorkeursbeleid 
monitoren 

Meer diversiteit/ 
jongeren 

Maaike en 
2 anderen 

2018 
jaarlijks 

Oosterpoort, 
gemeente, 
basisschool 

Nieuwe kijk op 
wonen voor 
jongeren of 
oudere 
alleenstaande 

 Bijeenkomst 
met diverse 
woonvormen 

Verkennen: 

 jongerenvraag 
(terugkeersubsi
die) 

 ouderenvraag 

 leegstaand 
vastgoed  

 dorpscoöperatie 

Diversiteit 
bevorderen door 
senioren te 
behouden met 
doorstroming, 
zodat 
gezinswoningen 
vrijkomen voor 
jongeren 

Gaby Begin 
2018 
 
 
 
Wensen 
helder: 
Eind 
2018 
 
 
2022 

Makelaar, 
gemeente, GGZ, 
KBO, DkK, 
Oosterpoort/ 
Waard Wonen,  
investeerders, 
subsidie GS 
steengoed 
benutten 

Hergebruik   prullenbak bij 
de bushalte  

 werken aan 
bewustwording 
op het gebied 
van zwerfafval 

 Dorpscompost-
hoop i.c.m. 
kippen op 't 
Haonehart. 

 zoeken naar  
kartrekker voor 
kringloop 

Nuttig toepassen 
van diverse 
afvalstromen 
binnen het dorp 
en omliggende 
dorpen 

Contactper
soon of 
opbouw-
werker 

Medio 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

Duurzaamheids-
café Beek, 
kringloop 
Groesbeek of 
Wijchen, DAR 
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Lopende projecten 
Thema 
Waarover … 

Actie  
Wat doen … 

Doelen  
Waarom 

Door  
Wie 

Wanneer 
Voor 

Betrokkenen/ 
meedenkers 

Gezamenlijk 
energie 
opwekken 

Postcoderoos, 
Energierijck Berg 
en Dal 

Iedere inwoner 
toegang geven tot 
groene energie 

Gemeente 2018 Gemeente 

Café De Waard 
moet blijven 

O. a. mogelijkheid 
voor investerings-
coöperatie 
onderzoeken 

Aanloop van buiten 
en mogelijkheid 
voor privéfeesten 
en ontmoeten:  
huiskamer van 
Kekerdom 

Ewan en 
Henk e.a. 

2018 Gemeente, 
Waard, 
vrijwilligers uit 
dorp 

‘t Kekerommetje Trapleuning, 
beweegroute 
uitzetten, 
deelnemers 
benaderen 

Vitale, gezonde 
inwoners 

Linda/ 
Gaby 

Medio 
2018 

GGZ, Kwiek, 
gemeente, 
provincie 

Oud Kekerdom Ontwikkelen 
digitale website met 
historische info 

Geschiedenis 
bewaren en 
promotie  

Johan 
e.a. 

2018 Heemkundekring, 
archief   

Brug/ dam in de 
Millingerwaard 

Contact en invloed 
bij Staatsbosbeheer 

Rondwandelen in 
natuur voor 
leefbaarheid en 
aantrekkingskracht 

Wie? 2019 Johan, 
Staatsbosbeheer, 
gemeente 
(recreatie en 
landschap) 

Langetermijn-
plan uitdokteren 

Mogelijkheden voor 
groen dorp op de 
kaart zetten 

vergroening woonvisie
groep 

2022 School, inwoners, 
externe 
deskundigen 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht bestaande activiteiten in Kekerdom 

 
Bewonersinitiatieven 
Stichting Vitaal Kekerdom 
Woonvisiegroep  

dorpsvisie en dorpsagenda 
Communicatie 

welkomstmand 
wistjedatjes 
dorpsmailbestand 
website met activiteitenkalender 
dorpsApp voor inbraakpreventie 
schrijfwedstrijd voor Buurtwijs  

’t Haonehart: 
NL Doet en burendagen 
klusavonden 
dorpsbuffetten 
kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten 
verenigings- en schoolactiviteiten 

Kulturhus 
kleurrijke skyline van Kekerdom 
weggeefkast van Omroep Gelderland 
weggeefkast voor boeken 
voorleesmiddag voor kinderen 
yoga  
zumba 
inloopavonden 
AED  
Boek & Buffet 
Crea Bea 
aanschuiftafel 

Oud Kekerdom 
Brug/ Dam in de Millingerwaard 
’t Kekerommetje 
 
Bestaande verenigingen en stichtingen met activiteiten: 
Basisschool St. Laurentius 
Biljartclub ‘t Luifeltje 
Carnavalsvereniging Polderschuupers 
Fanfare UNA  
’t Hartkoor: smartlappenkoor 
Kerkkoor St. Laurentius  
Korfbalvereniging Klimop 
Schutterij EMM: schietclub, vendeliers en tamboers 
Seniorenvereniging KBO 
Sinterklaascomité 
Vrienden van het kerkje van Kekerdom 
Vrienden van molen De Duffelt 
Vrouwenvereniging 
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Bijlage 2: Overzicht ingebrachte dromen op 14 juni 

actuele site 

minder negatief in openbaarheid treden 

Kdom in the picture als meest groene kern in breedste zin 

Kdom promotie ; trek jonge gezinnen door ons mooie dorp te promoten 

YouTube filmpje met kinderen uit het dorp als promotie 

behoud voorzieningen zoals café en school als voorwaarde als je nieuwe bewoners wil 
een veilige, snelle route naar Nijmegen moet blijven. Per fiets, auto en OV . Voor ieder van belang, maar 
ook voor middelbare scholieren en dus voor jonge gezinnen 

greenwheels of andere autoverhuur in Kdom/ deelauto's 

Miniliftcentrale 

sneldienst bus ook na 8.30 uur voor werkende ouders met schoolgaande kinderen 

glasvezel voor internet/ snelwegverbinding 

glasvezel in dorp en omliggende huizen 

glasvezel voor dorp en buitengebied 
glasvezel; hoort basis/ nutsvoorziening te zijn. Overheid, gezondheidszorg steeds belangijker ook als we 
vergrijzen (consult via internet bv) 

glasvezel/ wifi voor het hele dorp 

snelle wifi in het hele dorp 

parkeerterrein achter De Waard, zoals het hoort 

aanpakken parkeren Weverstraat; bevolking gedwongen op straat te lopen 

oude dorpshuis slopen, parkeerplaats maken 
parkeerterrein achter de dijk, naast ingang bij kerk 60x60 m. simpele verhoging met klei en gebroken puin, 
zodat auto overlast in dorp minder wordt 

Waard van Kekerdom ook parkeerprobleem rond café op laten lossen i.p.v. subsidie onkruidtuin 

parkeren bij Daamen weer gratis 

Parkeergelegenheid 

gratis parkeren goed idee! Overlast in Weverstraat 

parkeergelegenheid vooral in de weekenden 

parkeerplaats zodat overlast van toeristen verholpen wordt 
extra parkeerplaatsen zodat de toerist/ bezoeker de waard zijn auto niet in de Weverstraat hoeft te zetten. 
Maakt de straat een stuk veiliger 

parkeerverbod toeristen, ontheffing bewoners, algemeen parkeerprobleem 

eenrichtingverkeer op zondag 

vrachtauto's parkeerterrein Botsestraat mogen weer linksaf slaan 

verbod op (knetterende) motoren, zeker op de dijk, omdat daar gevaarlijk rijgedrag is 

fietsvriendelijker maken; fietspaden op de weg , kruising Botsestraat veiliger 

bollen langs voetpad en trottoir verwijderen 

trottoir Haukespad grondig opknappen en bollen weg; (van ander thema) 

Weverstraat in weekend sluiten voor motortoerrijders en autofanaten 

zorgen voor betere telefonische bereikbaarheid 

betere bereikbaarheid Vodafone/ KPN etc. 

mobiele telefoon geen bereik 

dorpsdiner tijdens kermisdinsdag 

Hobbywerkplaats 

Volkstheater 

Midzomerkampvuur 

muziek/ musicalclub voor kinderen 

verenigingen samen muziekavond geven 

intensiever (dus goedkoper) gebruik Kulturhus 

Repaircafé 

hobby’s presenteren 

jaarlijkse 'kunst'beurs o.i.d. 

airco in het Kulturhus 

meer gebruik Kulturhus: bestuur Kulturhus 

pop-up winkels in Kulturhus, dorpshuis, elders 
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opknapbeurt voor dorpshuis, ms museum met geschiedenis v.h. laag 

Jongerencentrum terug 

bruikbaar evenemententerrein met water, stroom, riool etc. opties Schoolstraat/ wei J Sanders 

evenemententerrein met stroom en water 

krant: energiezuinig huis is best duur 

Windmolens 

Klimaatneutraal 

zonneweide op JdB baan 

gezamenlijke investering in zonnepanelen 

gezamenlijke duurzame warmte, bv warmte/koude opslag 

gastlessen op school over natuur in en om Kekerdom 

meer wandelpaden in natuurgebied 

duurzaamheids- en natuurprojecten i.s.m. school 

Kinderboerderij 

kippen op ’t Haonehart 

Hoogstamfruit 

uilenkasten op bedrijven 

vleermuiskasten; vangen dagelijks 40.000 muggen en andere insecten 

zorgen dat afgravingen 2020 echt ophouden, geen stilzwijgende verlenging 

hondenlosloopgebied / maar dan de rest 'vast' t.b.v. dieren/natuur/ 'valse' honden of bange mensen 

rustig en ruw houden, niet te veel structuur of voorzieningen (wel brug) 
expertise duurzaamheidscafé Beek inzetten voor kosten besparen, elkaar leren kennen, actief zijn, 
leefbaar maken, gemeente breed 

suggesties voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding voor degenen die nog gif spuiten 

bermen moeten onderhouden worden 

groenstroken mooi houden, niet laten groeien tot je er niet meer omheen kunt 

houtkachel/ rookvrij Kekerdom 

gemeenteruil met Oosterpoort: gemeenteweide Schoolstraat en 't Haonehart 

inzamelpunt kringloopspullen (het Goed haalt pas bij 3 dozen op) 

groenafval voor koeien en kippen 

openbare composttoilet 

Dorpscomposthoop 

dorp zonder zwerfvuil 

blikvangers langs Botsestraat fietspad 

halfjaarlijks met kinderen en vrijwilliger zwerfafval opruimen 

krant: krimpgebieden blijken nauwelijks te krimpen 

Haukesterrein; privébezit, dus in overleg en oude kantoor afbreken of opknappen 

huizenaanbod presenteren in de Waard 

woningen aanpassen zodat ze leeftijdsbestendig worden 

starterswoningen en sociale huurwoningen voor jonge mensen; vooral Kdoms jeugd valt buiten de boot 

woningen huur/koop voor starters. mensen die binding met dorp hebben/hadden/willen 

op 't Haonehart starterswoningen 

meer woningen voor startende jongeren 

nieuwe woningen voor starters 

meer woningen voor jongeren 

samen met gemeente, provincie, wooncoop. Plan ontwikkelen voor betaalbare starterswoningen 

om de gemiddelde leeftijd te verlagen; nieuwbouw (starters) woningen 

goedkope koop/huurwoningen voor starters 

starterswoningen en ook toewijzing van woning aan jong gezin 

bejaardenwoningen bv aan eind Schoolstraat 

nieuwe woningen bouwen 

woningen bouwen 
meer sociale woningbouw en dan ook toewijzen aan jonge gezinnen met kleine kinderen m.n. 
Kekerdomse en oudKekerdomse jeugd die dolgraag terug wil 

levensloopbestendige huizen (voor jong en oud) bouwen met betaalbare huur 
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huurwoningen op Haonehart zoals gepland 

sociale woningbouw 

sociale woningbouw, maar niet op t Haonehart, want dit is mooie centrale groene plek ook voor school 

het klopt niet dat er geen behoefte is aan huurwoningen, integendeel, dus woningen bouwen  

dat er ouderen in appartement kunnen wonen en dat er hulp is voor hen 

hoogbejaardenoppas door kinderen/ pubers/ adolescenten 

Seniorenwooncomplex 

extra duurzaam/ en of woongroepen jong en oud 

Kinderweeshuis 
bij vrijkomen woning/boerderij via organisatie opkopen en verbouwen tot app. Voor ouderen als 
woongroep of jonge gezinnen 

mogelijkheid voor woongroephuiscomplex, bv sen/jun. Op bv Haonehart, als woningen niet doorgaan 
huurwoningen (nu nog 1/4 van alle huizen) systematisch overdragen aan bestaande bewoners en 
nieuwkomers (jonge gezinnen), zoals in Den Haag Roggeveenstraat; moet met  gemeente en Oosterpoort 

beter beleid t.a.v. woningtoewijzing nu veel mensen met problemen nieuw in Kdom 

beter beleid t.a.v. woningtoewijzing Kekerdomse jeugd 

méér diversiteit qua culturele achtergrond bij woningtoewijzing 

toewijzingsbeleid huurwoningen; geen alleenstaande in ruime eengezinswoning; komt regelmatig voor 

eengezinshuurwoningen voor gezinnen 

alleenstaanden huisvesten in woningen die daarvoor geschikter zijn dan gezinswoning 

gezinnen horen in gezinswoningen 

huurwoningen toekennen aan jonge gezinnen 

school moet blijven 

behouden en zorgen dat er woningbouw gerealiseerd wordt. Sociale woningbouw 
adoptieprogramma jongeren zonder ouders (in de buurt); 'opa' en 'oma' adopteren/ ouderen kunnen 
kleinkind adopteren  

Jongerencentrum 

boodschappenservice; neem oudere mee naar winkel met groene leenauto o.i.d. 

gezamenlijke zorg inkopen met oog op toekomst; 60 plussers in 2030 

op soepele wijze samen verzorging regelen bv huishoudster/ tuinlieden/ verplegers 

vervoer voor ouderen die zelf niet kunnen rijden 

buddy's voor ouderen 
website die interactief is; online dorpsplein met agenda en vervoer delen/ maaltijdservice, oppasservice, 
zelf info op kunnen plaatsen 

meer gebruik van elkaars middelen door uitleen (Kekerkring?) 

Jdb naar Haonehart (zorgen dat paar actievelingen beheert) 

Jdb naar Haonehart  = centrale plek , is ook de wens van ouderen 

Jdb naar Haonehart 

vervangende activiteit/ beweegtuin op jeudeboule 

jdb baan opnemen in Kekerommetje voor fitness 

meer gebruik Klimopveld 

samen gebruik maken van bestaande acc. Klimop, voetbal, school 

een sportschool of ergens (online) bundeling van sportaanbod 

Roeivereniging 

steun voor lokale ondernemers vanuit gemeente en dorp 

wisselende dagschotel voor 12,50 in Waard 

goed (blijvend) draaien van de enige kroeg 

prominentere rol voor De Waard 

ook leuning op dijk bij Waard 

samen rust en stilte behouden 

table d’hôte; wekelijks eten bij mensen thuis wisselend 

Moestuin 

Geldautomaat 

Kiosk 

voortaan zelfplakkende naamkaarten gebruiken voor meer contact 

Dorpscontactpersoon behouden voor contacten en initiatieven 
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Bijlage 3: Woordzoeker met prijsvraag 
Zoek bij onderstaande omschrijvingen woorden uit ons dorp in het veld met letters en streep ze door: Je mag horizontaal, 

verticaal, diagonaal, achterstevoren en dubbel strepen. De overgebleven letters vormen de oplossing. Lever die voor 1 

februari 2018 in bij vitaalkekerdom@gmail.com of in de brievenbus van het Kulturhus en maak kans op een lunch voor 2. 

h k o b k s c h o o l e g w b 
  

o a s u h r u t l u k e o r u 
  

o p o c d c n i c m h n k c f 
  

g b m n h e r h t e e l k a f 
  

w k i i e o t e i n a o e r e 
  

a e e e r h u m a v e t r n t 
  

t n v r b k a w e b o r n a r 
  

e j t e m m o r e k e k u v a 
  

r l g e r i l z t n r a n a j 
  

p a v m i a s u w k b o e l l 
  

l a k a n r k m a d o u e p i 
  

a w o d r r g b r n e o r g b 
  

t i r e e i r a d i s ij r g a 
  

f l f k p i a s r e s s i v n 
  

o a b o t s e s t r a a t t u 
  

r k a s p a l d r o p g n o j 
  

m o l e n k ij d t l e f f u d 
  

oplossing: 
             

                                  
 
dit is bij een boek nog smakelijker en gezelliger 6 … en nieuw  3 

daar wil ik wonen, als jij eens wordt mijn vrouw 5 zingt uit volle borst  8 

dat doen we hier allemaal graag 5 altijd leuk om te winnen 4 

deze biedt ons dorp een prachtig uitzicht 10 ons 'nieuwe' huis van het dorp 9 

deze straat roept niet op, maar is vernoemd naar een boerderij 11 dorpsoudste van steen 4 

geijkte plaats voor de tweemaandelijkse pubquiz 5 de … moet blijven!! 6 

hier kun je wekelijks bij 'inhaken' 4,3 symbool in de groene kern 9 

hier leerden we vroeger zwemmen 8 zo kleurt ons dorp steeds meer 4 

hier stopte vroeger de spoorlijn voor klei 7 miet en …  
5 

hierbij val je niet door de mand, als de bal dat wel doet 7 was in 2016 een eeuw oud 4 

hij zal ons binnen en buiten de dijk beschermen 10 kinderen speuren hiernaar in Kekerdom 6 

is hier schoner dan in de stad 5 buurtschap in de Waard  10 

je moet wel tegen een stootje kunnen bij deze sport 7 mooiste kleur in ons dorp 5 

naar deze boerderij is ook een straat vernoemd 12 zesde thema op bewonersavond 5 

niet hangen op straat, maar lekker bewegen 12 zij laten ons niet overstromen 17 

ooit hadden we een heus kasteel 8 daar zit wel pit in  4 

staat al zeventig jaar garant voor een dorpsfeest 6 swingende dames op maandag 5 

uiterlijk vertoon dat de verschillen wegpoetst 8 blaast vele bekende deuntjes 3 

Kèkerdomse fabriek 4 … en oud  4 

zorgt wekelijks voor vertier voor vele ouderen 3 een beroep in onze drukste straat 5 

zien we graag in de wei rondom ons 3 die gaan we met z'n allen omarmen 5 

zijn naam zit hier goed ingebakken 3,5 zij wonen in een buurt in ons dorp 7 
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