
Datum:  Tijd:   Wat:     Plaats: 

19 juni   12.00  Dorpsmaaltijd   Lucia 

10 juli  12.00  Dorpsmaaltijd   Lucia 

3 juni  10.00  Inloop Dorpsondersteuner   Eijkholt 

13 juni  19.30  Vergadering Dorpsraad  Eijkholt 

17 juni  10.00  Inloop Dorpsondersteuner   Eijkholt 

25—29 juni   Kermis Luyksgestel 

Wielerronde 13.00 Schooljeugd   14.00 Dikke Banden  & Mountainbike 

  15.00  Funclasse Kempencup 

  16.30  Elite Dames   18.45 Elite Beloften 

1 juli  10.00  Inloop Dorpsondersteuner   Eijkholt 

15 juli  10.00  Inloop Dorpsondersteuner   Eijkholt 

11 juli  19.30  Vergadering Dorpsraad  Eijkholt 

26 augustus 10.00  Inloop Dorpsondersteuner   Eijkholt 

1 september   Volgende Kleppermanneke 

Redactie: kleppermanneke@gmail.com 

Website: www.dorpsraad-luyksgestel.nl 

In memoriam  Walter Buijtels: 

Op zaterdag 7 mei is plotseling en onverwacht Walter Buijtels 

overleden. Hij was vanaf 2003 onafgebroken lid van de Dorps-

raad van Luyksgestel. Hij heeft zich bijna  20 jaar ingezet. Dat is 

een uitzonderlijk lange periode geweest.  Dat alleen al geeft 

aan hoe zeer hij betrokken was bij het wel en wee van 

Luyksgestel. Hij kende veel mensen in Luyksgestel en vooral 

ook de omgeving waarin zij leefden of werkten. Zijn speciale 

aandacht had het buitengebied. Hij zag hoe gezond of ongezond de bomen en 

planten waren. Hij zag hoe de droogte een belangrijk effect had, maar ook hoe 

nattigheid bespeeld kon worden. Hij zag het mooie van biodiversiteit. Hij zag ook 

dat fietspaden konden worden verbeterd. Hij zag ook dat bepaalde gebieden 

sociaal onveilig waren. Hij besefte dat het belangrijk was deel te nemen aan 

klankbordgroepen als er een omgevingsplan werd gemaakt. We zullen hem mis-

sen omdat hij altijd zijn zorgen naar voren wist te brengen. 

Kleppermanneke 

 
 

De dorpsondersteuner: 

De Dorpsondersteuner is contactpersoon voor alle in-
woners van Luyksgestel met vragen, problemen en 
ideeën op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. 
De Dorpsondersteuner is via e-mail en telefoon bereik-
baar. 

Vanaf 6 mei a.s. is hij ook elke even week op vrijdag 
aanwezig in den Eijkholt, steeds van 10.00  tot 11.30 
uur. 

Wil je iets kwijt? Heb je een vraag, probleem of idee? Of gewoon behoefte aan 
een kop koffie of thee? Kom gerust langs. Je hoeft geen afspraak te maken. Ook 
als jij je wilt inzetten voor een ander in het dorp dan ben je uitgenodigd om eens 
een praatje te komen maken. Maak je toch liever een afspraak voor een andere 
dag of tijd? Bel dan met 06-4099 1542 of e-mail naar:  
info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl. 
De eerste volgende inloopmomenten zijn op: vrijdagen  3 juni, 17 juni, 1 juli en 

15 juli, steeds van 10.00 tot 11.30 uur. Na de zomervakantie is het eerste inloop-

moment weer op vrijdag 26 augustus. Wees welkom! 

Kermis in Luyksgestel: 

Op zaterdag 25 juni t/m woensdag 29 juni is het 

dan eindelijk weer zover na een onderbreking 

van twee jaar. We vieren weer KERMIS. Een 

mooie gelegenheid om kennissen en familie uit te 

nodigen of om met kinderen en kleinkinderen de 

kermis te bezoeken. Of genieten op een terrasje 

van de plaatselijke horeca. Op maandag staan 

ons weer de gezellige kermiskoersen te wachten.   
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Kleppermanneke “Special’ voor jongeren. 

De Dorpsraad wil graag de jongeren uitnodigen hun mening kenbaar te maken 
over het leven en wonen in Luyksgestel. We willen daarom graag een speciale 
uitgave van het Kleppermanneke besteden aan de mening van jongeren. Er is 
ruimte voor positieve ideeën en wensen. We staan er graag voor open. Stuur je 
bijdrage naar: kleppermanneke@gmail.com  
 

Wind– en zonnepark “De Pielis”  
We hadden samen met de dorpsraad van Wee-
bosch een drietal voorlichtingsavonden ge-
pland over het wind en zonnepark de Pielis. 
Inmiddels is gebleken dat het elektriciteitsnet 
in de Kempen barstenvol zit. Het is niet moge-
lijk om nu grootschalige opwekkingsprojecten 
aan te koppelen. Kleine opwekkers - zonnepa-
nelen van burgers - kunnen nog wel. Men ging er in de plannen van uit dat de 
netbeheerders in 2024 de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding gerealiseerd 
zouden hebben. Dat wordt pas in 2032! 
M.b.t. de windmolenplannen wordt, zeker voor een half jaar, pas op de plaats 
gemaakt. In die tijd zullen de energieleveranciers wegen moeten zoeken om 
toch voor 2032 uitbreiding van het elektriciteitsnet te realiseren. Anders zitten 
we met windmolens die hun stroom niet kwijt kunnen. 
PS . de levering van stroom aan huishoudens komt NIET in gevaar. 

 
Mededeling “dorpsmaaltijd” Luyksgestel: Eettafel Lucia Nodigt uit ! 

Alle inwoners van Luyksgestel, 55jaar en ouder ook met Introduce zijn welkom. 
Gezellig, lekker, en ontspannend 1 maal per maand  “uit eten in je eigen dorp”. 
Wij bieden U aan: Drie gangen diner: soep, hoofdgerecht, toetje.                                                             
Koffie thee en aperitief zijn gratis. Kosten €15,00 .  Data  22 Mei , 19 Juni,                      
10 Juli                                                                                       

Om 12.00 uur in Huize Lucia te Luyksgestel. Voor opgave en verdere informatie 
kunt u bij de organisatie terecht. Tijdig een week vooraf aanmelden. Dit kunt u 
door te bellen of een briefje in de bus met gepast geld bij: Gerda v. Gastel, 
Krommeweg 16 tel: 541778  of Annemarie de Backer Dirx,  Hendrik Wilslaan 2,   
Luyksgestel; tel: 542015/ 06518578 

Ook zijn er cadeaubonnen verkrijgbaar. Mocht u een bon gekregen hebben of 
iemand een plezier willen doen, wel altijd aanmelden.  Wij hopen u te ontmoe-
ten bij dit gezellige samen zijn. Werkgroep Eettafel Lucia  Welzijnszorg Luyksge-
stel. Tot ziens.             

Trick or treat voor jong en oud die woonachtig is in Luyksgestel, wie durft? 
Op 29 oktober 2022 van 17.30-21.30u. Vanuit de traditie van Halloween gaan 
kinderen langs de deur en roepen trick or treat. Vrij vertaald: als je niet iets lek-
kers geeft laten we je schrikken. Buurtvereniging De Kliek organiseert in samen-
werking met andere verenigingen en enkel enthousiaste vrijwilligers een tocht 
en een vrije loop. 
Op verschillende locaties in Luyksgestel staan figuranten die een rol spelen in 
ons Halloween verhaal. 

Gedurende de tocht is het de bedoeling dat je dingen verzamelt om het verhaal 
tot een goed eind te brengen. Mogelijk wordt hiervoor een geringe vergoeding 
gevraagd, dat is helaas nog niet duidelijk. 
Om het voor degene die de tocht lopen nog spannender te maken, vragen wij 
zoveel mogelijk mensen hun tuin om te toveren in griezelige Halloween stijl. 
Hierin mag je zelf ook een rol aannemen om het nog angstaanjagender  te ma-
ken. 
Wil je de kinderen ook nog een snoepje geven meld je dan aan via mailadres:  
halloweenluyksgestel@gmail.com  Kinderen weten waar ze aan mogen bellen 
doordat je een lichtje voor het raam zet en de speciale poster op je raam plakt. 
Na aanmelding via de mail  zorgen wij dat deze poster in uw bezit komt. 
In de volgende Klepperman zullen wij u nogmaals op de hoogte brengen en 
meer duidelijkheid verschaffen. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Alvast 
veel griezel gewenst ……… 
 
Statutenwijziging van de Dorpsraad. 

Op 3 mei  zijn de nieuwe statuten gepasseerd bij de notaris. De grootste veran-

dering is dat de Dorpsraad geen verkiezingen meer houdt. Nieuwe bestuursle-

den worden door het huidige bestuur geworven. In maart 2023 eindigt de huidi-

ge termijn en voor die tijd zullen nieuwe leden worden gekozen.  Andere veran-

deringen  hebben te maken met de W.B.T.R. (Wet Bestuur en Toezicht Rechts-

personen) .  Het nieuwe statuut voldoet aan de nieuwe eisen. 
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