BERICHTEN vanuit Den Eijkholt:
Zilveren jubileum van Den Eijkholt
Op zaterdag 8 oktober wordt dit feit gevierd met een groot dorpsfeest voor alle
inwoners van Luyksgestel. U ontvangt binnenkort een flyer waarop uitgebreide
informatie over het programma en de wijze van reserveren. Houd de brievenbus
dus in de gaten en deze dag in ieder geval vrij. Met elkaar maken we er een geweldig feest van!
Even de mantel uit! mantelzorgbijeenkomsten
Als mantelzorger kan het prettig zijn om er zo nu en dan even tussenuit te zijn en
je verhaal met anderen te delen. Elke 2e dinsdag van de maand van 10.00 tot
12.00 uur. (aanmelding gewenst)
Voor het najaar van 2022 is dat op: 13 september, 11 oktober, 8 november en 13
december.
Repair Café
Vanaf 15 september gaat het Repair Café weer van start en kunnen bezoekers
als vanouds terecht met kapotte spullen, ook met kleding of textiel, op elke 1 e en
donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Maar ook voor een kopje
koffie of thee en een praatje bent u welkom!
De data voor het najaar van 2022 zijn: 15 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17
november en 1 en 15 december.
Steungroep verlies en rouw
Elke 3e maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur, is er een bijeenkomst
rondom verlies en rouw in Den Eijkholt. In het najaar van 2022 is dat in september eenmalig op de 4e maandag op 26 september, maandag 17 oktober, 21 november en 19 december. Aanmelding is gewenst.
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Benoeming nieuw lid Dorpsraad Dianne Borrenbergs
Per 11 juli is Dianne Borrenbergs benoemd tot lid van de Dorpsraad van Luyksgestel. Zij stelt zich voor:
Mijn naam is Dianne Borrenbergs - van de Kerkhof
Ik ben geboren in Bergeijk, maar woon inmiddels al
meer dan 25 jaar samen met mijn man Jacky en
onze 4 dochters in Luyksgestel. Ondanks dat onze
4 meiden al wat tijd in beslag nemen, heb ik nog
een heleboel hobby’s. Ik werk als meubelstoffeerder, zit in de commissie van de Stekkeroapers,
knap oude kastjes op met een vriendin en werk als
vrijwilligster in het MMC in Veldhoven. Ik doe
graag iets creatiefs of werk graag met mensen
want daar krijg ik heel veel energie van. En daarom ben ik blij dat ik werd gevraagd voor de dorpsraad van Luyksgestel. Ik hoop dat ik mijn steentje
kan bijdragen aan een nog mooier Luyksgestel. Een
dorp dat ook voor de jeugd leuk is en blijft en waar
zij nog lang kunnen blijven wonen.

UITNODIGING: Bijeenkomst voor belangstellenden: Wat doet de Dorpsraad ?
Op 26 september om 20.00 uur in den Eijkholt wordt er een bijeenkomst gehouden voor belangstellenden over wat de Dorpsraad van Luyksgestel doet. Het
gaat over de onderwerpen die de Dorpsraad behandelt. De rol die de Dorpsraad
heeft bij het functioneren van de Dorpsondersteuner. De budgetten voor inloopsubsidie en AED. De commissies en klankbordgroepen waar de Dorpsraad in is
vertegenwoordigd. Het doel van de Dorpsraad om een belangenbehartiger
(bewonerscommissie) voor Luyksgestel te zijn zonder politiek te bedrijven. Als u
graag wil weten wat er gebeurt bent u welkom. Als u erover denkt lid van de
Dorpsraad te willen worden bent u ook welkom.

Gratis je sportaanbod vermelden op kempeninbeweging.nl
Het is de bedoeling dat de website www.kempeninbeweging.nl hét centrale
punt wordt waar iedere inwoner van de Kempen het sport- en beweegaanbod
kan vinden. Het vermelden van je sport- of beweegaanbod op deze website is
gratis. Dit geldt voor verenigingen en commerciële aanbieders. Van atletiek tot
zwemmen en van jong tot oud. Voor het gangbare programma tot evenementen en sport voor mensen met een beperking.
Financiële bijdrage: Als je als sport- of beweegaanbieder een nieuw initiatief
neemt dat aansluit bij de geformuleerde ambities van het Kempisch sport- &
beweegakkoord dan kun je een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.
Want samen realiseren we dat er meer mensen in beweging komen. De ambities, criteria en het projectformulier voor een aanvraag kun je vinden op de
website www.kempeninbeweging.nl
Traverse

Op ambtelijk niveau is de gemeente bezig met de ontwikkeling van plannen
voor het gedeelte Dorpstraat tussen Kerkstraat en Doolhof. Het doel is dit gebied veiliger te maken voor voetgangers en fietsers door de snelheid van motorvoertuigen af te remmen. Het overleg gebeurt met een klankbordgroep uit
Luyksgestel. Bij de planning staan we voor moeilijke keuzes, zoals:
•
Verbreding van de rijstroken vanwege brede landbouwvoertuigen.
•
Weinig ruimte in de breedte tussen voormalige BLitz en DA.
•
Aanpassingen voetpad bij oversteekplaats met middenberm.
•
Het al dan niet behouden van het fietspad.
•
Wijziging van de voorrangsweg in gelijkwaardige kruisingen.
•
Creëren van aangegeven parkeerplaatsen aan wegkant.
•
Behoud van zoveel mogelijk groen.
Voor de Dorpsraad is het behoud van het fietspad heel belangrijk, omdat wij
denken dat de onveiligheid toeneemt als fietsers zich mengen met de auto’s.

Openbaarheid dorpsraadvergaderingen:
De Dorpsraad vermeldt de bespreekpunten van de vergaderingen op de website evenals de lijst aan genomen besluiten www.dorpsraad-luyksgestel.nl Indien u de vergaderingen wilt bezoeken, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat secretaris.drl@gmail.com
De dorpsondersteuner: De zomer loopt weer op zijn
einde en activiteiten worden na de vakanties weer opgepakt. Zo start op donderdagochtend 8 september in
Den Eijkholt de tablet vervolgcursus. Er is nog plaats
voor nieuwe cursisten. Heb je enige ervaring op de tablet maar wil je meer leren over veilig internetbankieren, online boodschappen doen of de digitale overheid?
Dan is deze wekelijkse tabletcursus misschien wel iets
voor jou. Neem snel contact met mij op als je hier meer over wilt weten.
Op donderdagavond 15 september organiseren we in Den Eijkholt de bijeenkomst Langer Thuis in Eigen Huis. Wat kun je regelen of doen om het langer
thuis wonen mogelijk te maken op een verantwoorde en prettige manier? En
WMO, Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet. Wat regelen die allemaal? Daarover krijg je uitleg op 15 september. Wil je hier meer over weten of
aanmelden? Neem ook dan contact met mij op.
Als dorpsondersteuner krijg ik vele soorten vragen. Maar soms is het best lastig
om hulp te vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om administratie en/of financiën.
Velen van ons merken dat het moeilijker wordt om rond te komen. Of hebben
moeite met het lezen en begrijpen van brieven, of het aanvragen van voorzieningen (bijvoorbeeld de energietoeslag). Ook daar kan ik je bij helpen. Je staat
er niet alleen voor! Elke even-week ben ik op vrijdag aanwezig in Den Eijkholt,
steeds van 10.00 tot 11.30 uur. Kom gerust langs. Je hoeft geen afspraak te
maken. De eerste volgende inloopmomenten zijn op: vrijdagen 9 september, 7
oktober, 21 oktober, 4 november en 18 november. Op vrijdag 23 september is
er geen inloop!
Kan ik iets voor jou doen? Heb je een vraag op het gebied van zorg, welzijn en/
of gezondheid. Kom langs, bel, app of e-mail mij gerust!
Hartelijk groet, John Vlassak, Dorpsondersteuner Luyksgestel; Tel 0640991542, E-mailadres: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl
Brainstorm sessie met jongeren
Op 4 juli is een brainstormavond gehouden. Daaruit is gebleken dat de jongeren zich wel degelijk realiseren dat er actie moet komen om de jongeren te
betrekken bij de leefbaarheid van Luyksgestel. De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de jongeren zelf keuzes kunnen maken uit hun prioriteiten en stimuleert de vorming van een jongerenwerkgroep. Wordt vervolgd.

