
De heer L.F.J.M. (Louis) van den Meijdenberg 

Moergestel 

 

Verdiensten 

Decorandus (69) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: 

 

1975 - heden  Vrijwilliger en secretaris van de winkeliersvereniging ‘Ondernemend 

Moergestel’ 

 

1976 – 2006  Vrijwilliger bij en lid van de stuurgroep van het lokale weekblad 

‘Moergestel Nieuws’ 

 

2001 – 2010  Voorzitter van voetbalvereniging S.V. Audacia Moergestel 

 

2009 – heden  Vrijwilliger bij stichting WieKentKunst 

 

2011 – heden  Vrijwilliger bij stichting Behoud Erfgoed Moergestel 

 

2013 – heden  Vrijwilliger bij stichting Tour de Brabant 

 

2016 – heden  Vrijwilliger bij Thebe ‘Park Stanislaus’ te Moergestel 

 

2017 – heden  Vrijwilliger bij stichting Vrienden van St. Jan te Moergestel 

 

2017 – heden  Vrijwilliger bij cultuurcentrum Den Boogaard te Moergestel 

 

In de jaren 1975 tot en met 1980 was de heer Van den Meijdenberg secretaris van 

winkeliersvereniging Ondernemend Moergestel. Tot op heden ondersteunt hij de vereniging 

regelmatig als vrijwilliger door bijvoorbeeld het houden van een inleiding/presentatie voor de 

ledenvergadering. In mei 2018 heeft hij veel tijd besteed aan de realisering van een 

tentoonstelling om Moergestel/Oisterwijk te promoten in het Belgische Meldert.  

 

In 1976 is het idee opgepakt om een weekblad uit te gaan geven in Moergestel (Moergestel 

Nieuws). De heer Van den Meijdenberg bood zijn medewerking aan door het maken van foto's en 

het gratis afdrukken ervan voor het weekblad. Hij heeft dat ruim 12 jaar met grote precisie en 

enthousiasme gedaan. De heer Van den Meijdenberg maakte daarna deel uit van een stuurgroep 

voor Moergestel Nieuws. Deze stuurgroep besprak diverse onderwerpen, zoals de financiën en de 

uitvoerbaarheid van ideeën. De heer Van den Meijdenberg zorgde ervoor, dat een Moergestel 

kalender ontwikkeld werd. Hij was ongeveer 30 jaar lang verantwoordelijk voor de foto's die hij 

gratis verzorgde. De opbrengst van deze kalender ging naar de harmonie.  

 

Stichting WieKentKunst is reeds 21 jaar een actieve stichting die zich inzet voor de versterking 

van de samenleving van Moergestel door middel van cultuur, in het bijzonder door aandacht te 

hebben voor identiteit en immaterieel erfgoed. De heer Van den Meijdenberg is een van de 

vrijwilligers waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan. Hij denkt en werkt mee in de 

voorbereidende fase en steekt de handen uit de mouwen als daar om gevraagd wordt.  

 



De heer Van den Meijdenberg was van 2001 tot en met 2010 voorzitter van voetbalvereniging 

S.V. Audacia te Moergestel. In die periode was hij de drijvende kracht van Audacia, werden de 

kleedkamers gerenoveerd, verzorgde hij de publicaties voor Moergestel Nieuws en was hij een 

luisterend oor voor alle leden en vrijwilligers.  

 

Sinds 2011 is de heer Van den Meijdenberg actief voor de stichting Behoud Erfgoed Moergestel. 

Hij werkt het doel van de stichting uit door het inventariseren en uitvoeren van erfgoedprojecten 

voor behoud van historische objecten en van de dorpssfeer. Hij gaat in overleg met individuele 

personen, maatschappelijke organisaties en overheden en creëert hierdoor betrokkenheid en 

draagvlak voor behoud van erfgoed. Tevens brengt hij het cultureel erfgoed in Moergestel in beeld 

door belangeloos zijn deskundigheid op het gebied van beeldtechniek in te brengen. De stichting 

kan daardoor haar projecten goed visualiseren voor het grote publiek.  

 

Vanaf 2013 verricht de heer Van den Meijdenberg regelmatig vrijwilligerswerk voor stichting Tour 

de Brabant die het wielerevenement Tour de Brabant jaarlijks organiseert. Hij staat de stichting 

met raad en daad bij m.b.t. de organisatie van het wielerevenement.  

 

De heer Van den Meijdenberg fungeert verder sinds 2016 regelmatig als klankbord voor de 

manager van Thebe Park Stanislaus en voorziet haar van bruikbare suggesties. Hij is voor vele 

onderwerpen de informele 'spreekbuis' van de Moergestelse gemeenschap.  

 

Sinds 2017 verricht de heer Van den Meijdenberg vrijwilligerswerk voor stichting Vrienden van St. 

Jan Moergestel. De doelstelling van deze stichting is het verlenen van steun en onderhoud, 

restauratie, instandhouding en uitbreiding van kerkgebouw en kerktoren, Mariakapel en kerkhof.  

 

In 2017 is de heer Van den Meijdenberg als vrijwilliger begonnen bij cultuurcentrum Den Boogaard 

in Moergestel. Hij zet zich als afvaardiging van de gemeenschap in Moergestel in voor het opzetten 

en continueren van de klankbordgroep.  

 

 


