Besprekingen Dorpsraad openbaar
De Dorpsraad van Luyksgestel houdt haar algemene vergaderingen maandelijks.
Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Steeds staan de vergaderdata vermeld in het Kleppermanneke op de achterste pagina. Gezien de beperkte ruimte
kunnen we ook een beperkt aantal mensen ontvangen. Indien u de vergadering
wilt bezoeken kunt een afspraak maken met de secretaris dhr G.erry Van Rooij
secretaris.drl@gmail.com

Fietspad Luyksgestel Weebosch
Einde van dit jaar 2021 gaan de werkzaamheden van start voor een fietspad aan
beide zijden van de weg. Daarmee krijgen we een voor fietsers veiliger verbinding met Weebosch. Hopelijk krijgt ook het fietspad op de Weeboscherweg een
opknapbeurt.
(Het doorgaan van onderstaande activiteiten is onder voorbehoud.)
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Carnavalsvereniging “De Stekkeroapers”
15 januari 09tot 12u - 1e verkoop Seniorenzitting - DeDrieLinden

22 januari 07 tot 12u -1e verkoop donateurs zittingen - DDL
27 januari - 19u00 - extra verkoop donateurs zittingen - DDL
29 januari - 09u00 - extra vrije verkoop zittingen - DDL
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Thema-avond Omgevingsvisie met drone beelden:
De dorpsraad wilde op 29 november thema avond over de omgevingsvisie houden. Aan de hand van mooie dronebeelden van Luyksgestel wilden we met de
inwoners nadenken over hoe we willen dat onze omgeving er pakweg over 20
jaar uit ziet. Door het plotseling weer opsteken van coronabesmettingen kan het
niet doorgaan. U kunt zelf kijken op de website www.bergeijk.nl/
omgevingsvisie. Daar kunt u de plannen van de gemeente zien. Het ontwerp ligt
ter inzage van 28 oktober tot 8 december. U kunt zelf uw zienswijzer indienen.

Apotheek Bergeijk:
De Dorpsraad heeft
de apotheker gevraagd de medicijnpost in Luyksgestel
weer op te starten. Deze geeft aan dat de apotheek diverse middelen inzet om
het gemakkelijker te maken. Er is ook de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de bezorgservice van medicijnen. De Dorpsraad adviseert de inwoners
gebruik te maken van deze mogelijkheid.

29 januari 2022 - 13u30 - Seniorenzitting - DDL
4+5+11+12 februari 2022 - 19u45 - Reguliere zittingen - DDL
19 februari 2022 - 13u30 - Jeugdzitting - DDL
25 februari t/m 1 maart 2022 - Carnaval - DDL

Redactie: kleppermanneke@gmail.com
Website: www.dorpsraad-luyksgestel.nl

Prikpost
De prikpost in Lucia is door “Diagnostiek voor U” verplaatst naar het medisch
centrum in Bergeijk. De kosten en de organisatie werden volgens het managementteam te hoog. In Bergeijk realiseert men een dagelijkse openstelling van de
prikpost. Thuis prikken kan ook als de huisarts dit goed keurt tegen een meerprijs van 7 euro. Als het eigen risico besteed is, worden de kosten vergoed door
de ziektekostenverzekering.

Welzijnscentrum Lucia weer helemaal open!
Welzijnscentrum Lucia aan de Kerkstraat 56
Luyksgestel is na een periode van noodgedwongen
sluiting door de coronapandemie weer helemaal
open! En dat betekent, dat al onze activiteiten voor
de 55plussers weer starten. We zetten ze hier kort
op een rijtje.
Op maandag is er tussen 9.30 en 10.15 uur Bewegen
voor Ouderen met daarna gezamenlijk koffiedrinken. Op deze dag kun je tussen 13.30 en 16.00 uur binnenlopen en meedoen met diverse activiteiten zoals
schilderen en bloemschikken. Ook kan er dan en ook in de avond en op de
dinsdagavond tussen 18.30 en 22.00 uur gebiljart worden. Op woensdag tussen 10.00 en 13.30 uur is de huiskamer voor jullie open en kun je tussen 10.00
en 11.30 uur ook binnenlopen voor andere activiteiten zoals biljarten. Voor het
koersbal kun je bij ons terecht op donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur.
De week eindigt op vrijdag om 9.30 uur met het bidden van het Rozenhoedje
met aansluitend om10.00 uur een mis in de Kapel en afsluitend een kopje
koffie.
Naast de deze wekelijkse activiteiten houdt Lucia maandelijks op zondag de
eettafel van 12.00 tot 14.00 uur en op woensdag kienen van 14.00 tot 16.00
uur. U bent van harte welkom in ons huis!
SMOKKELEN
In het verleden van Luyksgestel gelegen aan de grens met België speelde het
smokkelen een rol in het dagelijkse leven van de mensen. Zo probeerden de
mensen via slimme verbergacties of sluipwegen de commiezen te slim af te
zijn. De werkgroep “DNA-profiel” probeert dit element uit het verleden op een
positieve manier te benaderen. Het gevoel van spanning en sport rond de
smokkelacties terug te halen met de verhalen, die er zeker nog leven. Deze
alledaagse verhalen vormen in onze huidige tijd zeker geen schande meer. Het
is nu leuk die verhalen te delen en op te halen. De werkgroep is dan ook op
zoek naar die verhalen en vragen u
deze plaatselijke verhalen met
ons te delen. We willen die graag
bundelen en zo mogelijk in een
klein boekje met een fietsroute
uitgeven. Wilt u hieraan meewerken dan graag contact opnemen
met Wim Dirx; tel. 06-46675966 of
per mail: wimdirx67@gmail.com

Bericht van de dorpsondersteuner
Nadat het vorige Kleppermanneke verscheen hebben meerdere inwoners zich
aangemeld als vrijwilliger. Dank jullie wel daarvoor! Aanmelden kan uiteraard nog
altijd. Heb je zelf hulp nodig? Eenmalig of structureel? Laat het mij weten. Ik wil
graag met je meedenken! De afgelopen hebben weer verschillende activiteiten
plaatsgevonden in Luyksgestel. Fijn dat het weer kan. Maar uiteraard blijven we
met elkaar voorzichtig. Op sommige plaatsen moet je een QR-code laten zien om
toegang te krijgen. Met deze QR-code bevestig je dat je gevaccineerd bent. Deze
QR staat vaak op je mobiel. Heb je geen mobiel, of heb je geen DigiD en ben je
wel gevaccineerd? Dan kun je de QR-code ook op papier krijgen. Het is misschien
makkelijk om deze QR-code aan te vragen en te bewaren in je portemonnee. Het
aanvragen kan heel gemakkelijk via telefoonnummer 0800-1421. Je hebt alleen je
BSN (BurgerServiceNummer) en postcode daarvoor nodig. De QR-code valt vervolgens binnen een paar dagen op de deurmat. In de afgelopen tijd heb ik o.a.
kennis gemaakt met het KBO. Een van de vele actieve verenigingen in Luyksgestel. Tegen een geringe jaarlijkse contributie organiseren zij vele leuke activiteiten. Misschien ook iets voor jou om mee te doen? Maar ook vanuit Den Eijkholt
en St. Lucia worden mooie activiteiten georganiseerd. Denk aan de huiskamer op
woensdag in St. Lucia, of de Mantelzorgbijeenkomsten in Den Eijkholt. Zelf ben ik
aanwezig geweest bij Steungroep bij Verlies en Rouw en heb ik een les mogen
verzorgen van de tabletcursus. Ook op park de Koperteut
starten de Huiskamer bijeenkomsten weer. Elkaar ontmoeten, samen een broodje eten, een spelletje spelen,
gewoon wat buurten, het kan er allemaal.
Wil je meer weten over één van de activiteiten in het
dorp? Bel mij gerust. Ook als je andere vragen hebt, of
gewoon eens een praatje wilt maken dan kun je mij gerust
bellen. Ik kom graag een keer op bezoek! Hartelijke groet,
John Vlassak, telefoonnummer 06-40991542, e-mail info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl
AED
De werkgroep AED kan melden dat binnenkort de negende AED bij de
“Durtrappers “ wordt geplaatst. Het is de AED die de 6-minuten-zone in het centrum van Luyksgestel compleet maakt. In principe zijn nu de woningen in het centrum bereikbaar door een hulpverlener bij een hartstilstand als er via het telefoonnummer 112 een melding is gedaan. Door deze AED ligt de nieuwe wijk
“Kruisboom” en de Neerrijt 24 uur per dag en 7 dagen in de week in de zone.
Met veel dank aan het bestuur van de ”Durtrappers” voor hun medewerking. In
het bijzonder gaat onze dank uit naar de EHBO die de AED heeft aangeboden.

