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Werk aan de weg 

Het lijkt wel of er overal aan de weg wordt gewerkt.  Vandaag kun je een 

weg gebruiken de volgende dag is hij afgesloten of krijg je te maken met 

een omleiding naar A, B, E of Z. De aanleg van de N-69 nadert zijn voltooi-

ing. Op de website www.grenscorridorn69.nl vind je alle werkzaamheden 

ook in de omgeving. Voor Luyksgestel is  de aanleg van de Diepveldenweg 

belangrijk.  Deze zorgt voor ontsluiting via ’t  Loo naar de N397 (Eersel– 

Dommelen). In de weg Runderbochten zal een tractorsluis worden ge-

plaatst, zodat de meeste motorvoertuigen deze weg niet meer (als sluip-

weg) kunnen gebruiken. Voor fietsers  naar Eersel wordt het een stuk rus-

tiger. Hopelijk ook veiliger, daar is veilig gedrag voor nodig. 

 

Omgevingsvisie 

De nieuwe omgevingswet  gaat in per 1 janu-

ari 2022.  De gemeente bereidt zich daarop 

voor door een omgevingsvisie te schrijven.  

Diverse groepen, waaronder de Dorpsraad, 

worden uitgenodigd door de gemeente om 

hun visie kenbaar te maken. De Dorpsraad 

heeft zich daarop voorbereid  door de uitge-

voerde enquête onder de inwoners. Jammer dat we door corona hier 

(nog) niet over hebben communiceren met groepen inwoners. 

Kleppermanneke 

 
 Kleppermanneke; tweede uitgave 

Het tweede nummer van het Kleppermanneke is een feit. De redactie is bereik-

baar op het mailadres kleppermanneke@gmail.com  

Hopelijk gaat er weer ruimte ontstaan om elkaar als inwoners te ontmoeten. Via 

dit mailadres kunnen verenigingen hun activiteiten melden, zodat de activiteiten 

in het overzicht op de achterzijde “ Wat is er te doen?” kunnen. 

 

De Kerktoren 

De subsidie van de provincie voor de restauratie 

van de Luyksgestelse toren is binnen. De gemeente  

subsidieert eveneens een bedrag om daar een leuk 

project van te maken voor Luyksgestel. Het Bakke-

rijmuseum en de  Dorpsraad zijn uitgenodigd om 

leuke plannen te bedenken. Plannen die haalbaar 

zijn. De Dorpsraad nodigt alle inwoners uit hun 

ideeën aan te dragen via het mailadres van de 

dorpsraad  secretaris.drl@gmail.com 

  

Klepperen en Pinksterbloemzingen 

Het Klepperen en het Pinksterbloemzingen zijn de 

evenementen die dit jaar hebben kunnen doorgaan. Het bijeenkomen van kin-

deren werd toegestaan, rekening houdend met een aantal aanpassingen. Geluk-

kig hebben deze tradities toch kunnen plaats vinden. De kinderen hebben ervan 

genoten. Om dit mogelijk te maken was er een goede samenwerking tussen ba-

sisschool “De Klepper”, de ouderraad van “De Klepper”, de ouders, de Dorpsraad 

van Luyksgestel en de gemeente. 
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 Bericht van de dorpsondersteuner 

Corona beïnvloedt ons dagelijkse leven nog steeds 
behoorlijk. Veel activiteiten liggen nog altijd stil. 
We overleggen via telefoon en beeldbellen en be-
perken onze sociale contacten. Dat merk ik ook als 
Dorpsondersteuner. Het is niet mogelijk om een 
keer bij de Huiskamer binnen te lopen of om een 
spontaan huisbezoek te doen. Soms doe ik dat wel, 
maar dan op veilige afstand, met een mondkapje 
voor en mijn handen zijn ontsmet. Het is fijn om 
iets voor een ander te kunnen doen. De ene keer 
alleen even luisteren, een praatje maken. Een an-

dere keer is er meer aan de hand en ga je samen op zoek naar de juiste weg. 
De vragen die ik krijg zijn behoorlijk divers. Van ‘waar kan ik een kopietje laten 
maken’ tot ‘ik wil kleiner gaan wonen, hoe pak ik dat aan’. Voor alle vragen op 
het gebied van zorg, welzijn en gezondheid kunt u bij terecht. Het maakt niet 
of u jong bent of oud(er).Na het verschijnen van het eerste Kleppermanneke in 
deze nieuwe opzet heb ik verschillende telefoontjes en e-mails ontvangen. Zo 
werd ik geïnformeerd over nieuwe initiatieven in Luyksgestel en hebben een 
aantal inwoners aangegeven dat ze als vrijwilliger best mede-inwoners willen 
helpen. Inmiddels is een eerste koppeling met een hulpvrager gemaakt. Erg 
mooi dat dit gelukt is. 

Ben je zelf ook beschikbaar om iets voor een ander te doen? Het maakt niet uit 
of je incidenteel iets wilt doen, of bijvoorbeeld wekelijks op een vast tijdstip. 
Kun je bijvoorbeeld een oudere helpen om af en toe wat onderhoud in de tuin 
te doen? Of kun je een keer meerijden naar een afspraak in het ziekenhuis? 
Neem dan contact met mij op.  

Heb je zelf hulp nodig? Vind je het fijn als iemand af en toe een wandeling met 
je maakt? Of iemand die samen met jou de post bekijkt en ordent? Neem ook 
dan contact met mij op. Ik denk graag mee en samen bekijken we wat mogelijk 
is. Uiteraard zijn we in deze Corona-tijd allemaal extra voorzichtig. Daarom kan 
niet elke hulpvraag altijd direct worden opgepakt. Maar het bespreekbaar ma-
ken is een eerste stap. Bel of e-mail gerust! 

Corona heeft ook best financiële impact op gezinnen, maar ook op jongeren. 
Door banenverlies kan de inkomenssituatie veranderen. Het is belangrijk om 
tijdig in te grijpen en maatregelen te nemen. Voorkom dat een probleempje 
een echt probleem wordt. Vind je het zelf moeilijk om geldzaken bij te houden 
of om je administratie op orde te krijgen en te houden? Neem ook dan contact 
met mij op.  

Ik begrijp heel goed dat het best lastig is om hiervoor hulp te vragen. Maar hulp 
helpt echt!  Ik hoop u snel te ontmoeten! Hartelijke groet, John Vlassak, tele-
foonnummer 06-40991542, e-mail info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl 

 

AED  (Automatische Externe Defibrillator) 

In Luyksgestel zijn nu acht AED’s 24 uur per 

dag bereikbaar. Een werkgroep verbonden 

met de Dorpsraad en EHBO heeft zich ten doel 

gesteld een netwerk met hulpverleners en 

AED’s tot stand te brengen. Het is belangrijk 

dat elke locatie in het dorp bereikbaar wordt 

in zes minuten bij een hartstilstand door hulp-

verleners met AED. Bij een hartstilstand telt 

elke minuut dat hulpverlening eerder aanwe-

zig is.  

Hoe verloopt een melding van een hartstilstand met 112 ?  De meldkamer roept 

hulpverleners op. Dat zijn zo mogelijk professionals zoals ambulance, brand-

weer, politie. In Luyksgestel staan hulpverleners met een opleiding reanimatie 

standby via de App Hartslag-Nu. Ook  de AED’s zijn opgenomen in deze app. De 

meldkamer kan  via Hartslag-Nu zien welke hulpverleners en welke AED zich in 

de buurt van de melding  bevinden. Via de App worden betreffende hulpverle-

ners opgeroepen naar de locatie te gaan  dan wel een AED mee te pakken naar 

de locatie. U als inwoner hoeft dus niet perse te weten waar de AED zich be-

vindt. In Luyksgestel zijn er behalve de AED bij huisarts en brandweer ook AED’s 

bij Eijkholt, Raven en fysio. Onderstaande 8 AED’s zijn tot stand gekomen door 

EHBO en bedrijven in Luyksgestel en zijn 24/7 bereikbaar: 

1. Zorgcentrum Lucia, Kerkstraat 56 

2. PLUS van de Huygevoort, Dorpstraat 65 

3. Sengers Metaal BV.,  Loonsebaan 5 

4. Borrenbergs Woninginrichting en Projecten BV, Dorpstraat 101 

5. Theuws Assemblage, Lommelsedijk 9 

6. Familie van der Heijden, Koperteutenpark 

7. De Postelhoef, Boscheind 73 

8. Fiers BV, Hoge Rijt 23 


