
Datum:   Tijd:   Wat:   Plaats: 

12-12-22  19.30 uur Dorpsraad  Den Eijkholt 

09-01-23  19.30 uur Dorpsraad  Den Eijkholt 

13-02-23  19.30 uur Dorpsraad  Den Eijkholt 

02-12-22  10.00 uur  Inloop dorpsondersteuner Den Eijkholt 

16-12-22  10.00 uur  Inloop dorpsondersteuner Den Eijkholt 

13-01-23  10.00 uur  Inloop dorpsondersteuner Den Eijkholt 

17-01-23  10.00 uur  Inloop dorpsondersteuner Den Eijkholt 

Redactie: kleppermanneke@gmail.com 

Website: www.dorpsraad-luyksgestel.nl 

NIEUWS VANUIT DEN EIJKHOLT 

Kerstmarkt in Den Eijkholt. 

De afgelopen 2 jaren moesten we helaas besluiten om geen kerstmarkt te orga-
niseren in Den Eijkholt, maar dit jaar gaat het dan toch weer gebeuren!  Op za-
terdag 10 december zal Den Eijkholt weer omgetoverd worden tot een gezellige 
kerstmarkt met allerlei kraampjes. U bent welkom vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. 
En wilt u even uitblazen? In de foyer wordt gezorgd voor een hapje en een 
drankje en ook kunt u daar genieten van sfeervolle muziek.  

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 komende winterseizoen zijn de bij-
eenkomsten op 13 december, 10 januari en 14 februari 

Repair Café  

Elke 1e en 3e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur kunnen bezoe-
kers terecht met kapotte spullen, ook met kleding of textiel. Op 1 en 15 decem-
ber bent u welkom, ook voor een kopje koffie of thee en een praatje. In het nieu-
we jaar gaan we op 19 januari weer van start.  

Handwerkclub Den Eijkholt  

Iedere donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur is er de gelegenheid om 
samen creatief bezig te zijn. De bijeenkomsten, inclusief een kopje koffie/thee, 
zijn gratis. Interesse? Loop gerust binnen! 

Kleppermanneke 

 
 

De apotheek door B.M.K.S. Thio, Apotheker van Service Apotheek Bergeijk 
Op dit moment werkt het zo; als u voor het eerst geneesmiddelen komt ophalen 
(of dit langer dan een jaar niet heeft gebruikt), betaalt de verzekering ongeveer 
€12 euro uitgifte kosten per geneesmiddel. Als u een herhaalrecept komt opha-
len, betaalt de verzekering ongeveer €6. Deze bekostiging is een sociaal systeem, 
bij de ene is de uitleg/handeling kort, de andere zijn we wel een halve dag bezig. 
Van dit tarief wordt de huur van het pand betaald, de verwarming, de lonen van 
alle medewerkers, de bezorgauto’s etc. Het is dus een gemiddeld tarief en u be-
taalt dus niet alleen voor de “informatie aan de balie”. Het tarief komt bovenop 
de zogenoemde Apotheek Inkoop Prijs van geneesmiddelen.  
 
Het bezorgen van geneesmiddelen is gratis, we komen graag aan de deur om uw 
geneesmiddelen te bezorgen! We proberen uiteraard mensen die slecht ter 
been zijn of niet naar de apotheek kunnen komen voorrang hierin te verlenen.  
Wanneer u iets in het weekend moet hebben verwijzen wij u naar de Centrale 
Dienst Apotheek in Eindhoven. Die bevindt zich bij de spoedpost bij het Cathari-
na Ziekenhuis. Er is ook een digitaal loket voor dienstsituaties binnen bij de 

spoedpost van Máxima MC Veldhoven. Dit is aan de 
achterzijde van het ziekenhuis boven aan de helling.  

Wist u dat wij ook een digitaal afhaalautomaat heb-
ben? Deze staat links van de hoofdingang van het 
gezondheidscentrum in Bergeijk. Als uw bestelling 
niet te groot is, er geen contante betaling is en al 
voor u klaar ligt, kan deze in het afhaalautomaat. 
Deze medicijnen kunt u dan dag en nacht met de 
afhaalcode afhalen, dus ook in het weekend! 

We realiseren ons dat Bergeijk best ver van Luyksge-
stel ligt, daarom zijn we in gesprek met de dorpsraad 
voor mogelijkheden binnen Luyksgestel. Ik hoop u 
daarover in een volgende editie meer over te kun-
nen vertellen! 

Jaargang 2; nummer 4 

Uitgave: Dorpsraad Luyksgestel 
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Badminton Club Luyksgestel – Actie voor nieuwe leden 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging en graag 

sportief bezig samen met anderen?  Dan is 

badminton misschien wel jouw sport! Deze 

indoor racket sport kun je het hele jaar door 

beoefenen. Onze vereniging speelt elke don-

derdagavond in sporthal De Stap in Luyksge-

stel. Tijdens de speelavond worden er onder-

ling vriendschappelijke wedstrijden ge-

speeld. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Word je nu lid dan hebben we een mooie 

actie: Je betaalt slechts € 50,- tot de zomer-

vakantie! Vergeet het camping badminton 

en kom je skills verbeteren bij BC Luyksge-

stel! Meer info? Mail naar bcluyksge-

stel@gmail.com of bezoek onze facebookpa-

gina www.facebook.com/BCLuyksgestel/ 

GOEDE DOELEN WEEK BERGEIJK 
Vanaf april 2023 gaan zestien landelijke goede doelen 
in de gemeente Bergeijk ( dus ook Luyksgestel ) samen-
werken om in één gezamenlijke collecte geld op te ha-
len. 
Er wordt een formulier huis aan huis verspreid waarop 
u zelf kunt aangeven welk bedrag u wilt doneren voor 
het goede doel. U bepaalt zelf welk doel en tot welk 
bedrag u het doel wilt ondersteunen. 

Door samen te werken, kunnen we het aantal collectanten bundelen om zo in 
alle straten van Luyksgestel, Bergeijk, Riethoven en Westerhoven te kunnen 
collecteren. Daarmee hopen we ook een hogere opbrengst te bereiken. 
Voor meer informatie kunt u de Eyckelbergh in de gaten houden maar ook op 
Facebook kunt u ons vinden: Goede Doelen Week Bergeijk  
 

Sinterklaas  

Een feest om bij stil te staan. Een feest voor jong en oud. 
Een feest van verrassingen en surprises.  Een feest wat al 
vele jaren wordt gevierd. Een feest wat je viert met 
vrienden. Een feest  om het zo te houden. 
 

Kempenbranie wil graag weten hoe zij ouders kunnen ondersteunen 
bij het gebruik van alcohol, drugs en tabak door kinderen. Daarvoor 
komen zij graag met ouders in gesprek om te horen wat zij zouden 
willen. Zie onderstaand bericht voor meer uitleg.  

 “Heb jij een kind in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar? En vind jij het 
ook weleens lastig hoe om te gaan met het gebruik van alcohol, drugs 
en sigaretten van jouw kind? Denk aan hoe voorkom ik dit gebruik en 
hoe maak ik afspraken met mijn kind? En zou jij daar misschien onder-
steuning voor willen ontvangen? Kempenbranie onderzoekt hoe we in 
de Kempen die ondersteuning kunnen organiseren of aanbieden. Wil jij 
hierover meepraten, meld je dan aan. Dan ga ik in groepsverband met 
jou en andere ouders in gesprek over dit onderwerp. Dit zal ongeveer 
1,5 uur duren. Als je hieraan wil deelnemen, stuur dan een mail naar 
b.vanmontfort@bergeijk.nl en dan neem ik contact met je op. De da-
tum en locatie (in de Kempengemeenten) wordt in overleg bepaald.” 

 

Dorpsondersteuner:  

In het vorige Kleppermanneke schreef ik 
al dat het soms best lastig is om hulp te 
vragen. Als je je eenzaam voelt, of als je 
maandelijks steeds moeilijker rond kunt 
komen omdat de boodschappen en 
energie steeds duurder worden. Het be-
spreken van dergelijke problemen kan 
ongemakkelijk zijn. Mensen schamen 
zich, willen het er niet over hebben. 
Maar dat iemand het signaleert en be-
spreekt is wel belangrijk: een ander komt 
alleen verder als iemand een keer over 
dat ongemak heen stapt.  
Ken je iemand, of ben je iemand, die hulp nodig heeft. Bespreek het. En als ik 
iets kan doen, kom langs of bel, app of e-mail mij! 
Elke even-week ben ik op vrijdag aanwezig in Den Eijkholt, steeds van 10.00 tot 
11.30 uur. Je hoeft geen afspraak te maken, loop gerust eens binnen, de koffie 
en thee staan klaar. De eerste volgende inloopmomenten zijn op: vrijdagen 2 
december, 16 december, 13 januari en 27 januari. Op vrijdag 30 december is er 
géén inloop.  
Hartelijk groet, John Vlassak, Dorpsondersteuner Luyksgestel 

Tel.nummer 06-4099 1542, E-mailadres: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl 
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