
Datum:  Tijd:   Wat:   Plaats: 

2 maart 19.30 uur Energielandschap den Eijkholt 

9 maart 20.00 uur Cooperatie Pielis den Eijkholt 

19 maart 14.00 uur Filmmiddag  den Eijkholt 

6 april  20.00 uur  Financieel FIT  den Eijkholt 

Redactie: kleppermanneke@gmail.com 

Website: www.dorpsraad-luyksgestel.nl 

Nieuws vanuit Den Eijkholt maart 2023   

Repair Café: Op de 1e en 3e donderdag van de maand kunnen bezoekers van 10 
uur tot 12 uur als vanouds terecht met hun kapotte spullen, maar ook voor een 
kopje koffie en een praatje! Op 2 en 16 maart staat de deur weer open!  

Even de mantel uit! Mantelzorgbijeenkomsten: Elke 2e dinsdag van de maand 
van 10 uur tot 12 uur (aanmelding gewenst),  dus op 14 maart.  Aanmelden of 
vragen: Den Eijkholt 0497-541327, ac.ciedeneijkholt@gmail.com , t.a.v. Mieke 
Butterbrod 

Lucia komt naar Den Eijkholt : De voorbereidingen voor deze overgang zijn al 
lange tijd in volle gang. Samen met de vrijwilligers van Lucia is zorgvuldig bekeken 
wat er nodig is om de gasten van Lucia zich ook thuis te laten voelen in Den Eijk-
holt. Allerlei aanpassingen zijn er gedaan, nu worden de laatste puntjes nog op 
de i gezet.  En vanaf maandag 6 maart zijn ook onze oudere inwoners van 
Luyksgestel welkom in Den Eijkholt voor hun vertrouwde activiteiten! 

Filmmiddag door Chris van der Velde :Op zondag 19 maart wordt de Eettafel 
voor de eerste keer in Den Eijkholt gehouden. Aansluitend hierop worden er in 
de theaterzaal filmpjes uit het verleden van Luyksgestel vertoond, waarbij alle 
inwoners van Luyksgestel van harte worden uitgenodigd. Aanvang is 14.00 uur, 
entree gratis. 

Collecte Goede Doelen Week in Luyksgestel 
In de week van dinsdag 11 april t/m zaterdag 15 april 
a.s. zal de collecte van de Goede Doelen Week in de ge-
meente Bergeijk plaatsvinden.  Ook Luyksgestel doet hier 
aan mee  Tijdens de Goede Doelen Week wordt er één gezamenlijke collecte 
georganiseerd voor zestien bekende landelijke fondsen. In de week voorafgaand 
aan Pasen ( 3 - 8 april ) bellen de collectanten van onze  Goede Doelen Week Ber-
geijk bij iedereen in Luyksgestel aan. Zij bieden u dan het invulformulier aan 

waarop maar liefst 16 landelijk goede doelen vermeld staan. 

Kleppermanneke 

 
 

Gaan en komen 
Op 28 februari 2023 eindigt de zittingstermijn van vier jaar 
voor vijf leden van de Dorpsraad. Gerry van Rooij, Corrie 
Groenen en Ivo van der Grinten hebben zich herkiesbaar 
gesteld. Huub ter Hart en Wim Dirx nemen afscheid. Huub is 
actief geweest als lid van de dorpsraad en heeft meerdere 
vertegenwoordigingen, werkgroepen en klankbordgroepen 
bezocht. Hij gaat verhuizen naar het nieuwe appartementen-
complex De Bloemenpoort in Bergeijk. We wensen hem  een 
fijne nieuwe woonplek toe. 

 
Wim Dirx was van 2015—2023 voorzitter van der Dorpsraad.  
In deze periode veranderde er veel voor de Dorpsraad. 
Naast de Dorpsraad kwam er een Dorpsondersteuner die 
zich bezig hield met  mensen die ondanks de professionele 
zorg met een hulpvraag bleven lopen. De Dorpsraad kreeg 
budgetten voor de activiteiten van de Dorpsondersteuner, 
het realiseren van een 6-minuten-zone voor AED.  Heel be-
langrijk omdat de ambulance vaak niet tijdig Luyksgestel kan 

bereiken.  Er kwamen diverse werkgroepen voor de ondersteuning van de dorps-
ondersteuner, voor het in stand houden van de tradities Klepperen en Pinkster-
bloem zingen,  voor het thema Smokkelen als een onderwerp van ons smokkel-
verleden. Samenwerking ontstond met Lucia, Den Eijkholt , K.B.O. en  incidenteel 
met andere verenigingen.  We waren betrokken bij de huldigingen van onze 
kampioen Harrie Lavreysen. De Dorpsraad is er vooral voor en met de inwoners. 
 
Op maandag 13 februari zijn de nieuwe leden voor de Dorpsraad 2023 –2027 
gekozen. Het zijn Els van Orsouw, Daan Pluim, Monique van Veldhoven en Hans  
van Sambeek. Zij zullen zich het volgende  Kleppermanneke nader aan u voor-
stellen en zijn ook de rollen verdeeld. 

Jaargang 3;  

Uitgave: Dorpsraad Luyksgestel 

Datum:  1 maart 2023 
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Aan alle 55+ van Groot Bergeijk:   

Sinds september is de KBO gestart met een dans-
middag voor 55+. Op elke laatste vrijdagmiddag van 
de maand staat deze gezellige dansmiddag gepland 
in het kleine zaaltje bij de Drie Linden in Luyksge-
stel.  Hier worden liedjes gedraaid uit de jaren 60-
70-80 waarbij de voetjes van de vloer kunnen.  

Heb je geen zin om te dansen maar wil je wel naar 
de muziek komen luisteren weet dan dat je ook 
zeker welkom bent. Je kunt op deze middag ook 
liedjes aanvragen waarop je vroeger zeker gedanst 
zal hebben en of misschien wel je eerste liefde hebt 
gevonden.  

Laat de oude tijden zich maar even herbeleven. Deze mooie, gezellige activiteit 
is goed voor de beweging en het mentale brein van de 55+.  De tijd van deze 
dansmiddag is van 13:30u-17:00u.  Entree is gratis.  Op 24 februari kan de 
dansmiddag niet doorgaan i.v.m. Carnaval. Zet de volgende datums 31 maart 
en 28 april in je agenda.  Hopelijk tot ziens! Bestuur KBO Luyksgestel. 

Info-avonden Wind– en Zonnepark “De Pielis” 

Gemeente Bergeijk heeft twee partijen de gelegenheid gegeven  om te komen 
tot voorstellen voor een zonnepark; dus met zonnepanelen en windmolens.   
 
De ene partij is een groot aantal bewoners van de Pielis die een coöperatie 
vormen samen met een energiemaatschappij en ondersteund worden door de 
bestaande coöperatie “Zuidenwind”.  
De andere partij zijn 5 samenwerkende energiemaatschappijen die zich 
“energielandschap Bergeijk” noemen. Beide partijenhouden een info avond 
over hun plannen voor inwoners in “den Eijkholt “, Kapellerweg 2, Luyksgestel. 
• De samenwerkende energie maatschappijen op donderdag 2 maart; 

inloop vanaf 19.00 uur en start om 19.30 uur. 

• De coöperatie  met de inwoners van de Pielis  op donderdag 9 maart;   
inloop vanaf 19.30 uur en start om 20.00 uur 

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap  

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 
waterschappen.  Twee Luyksgestelse kandidaten doen mee aan de verkiezin-
gen voor het Waterschap. Het zijn Mark Verhoeven en Wilma Kwinten Winters. 

 

Informatiebijeenkomst FINANCIEEL FIT met Eef van Opdorp in Den Eijkholt 

Eef van Opdorp weet als budgetcoach veel over de 
gevolgen van financiële stress en hoe dit je gezond-
heid zelfs kan verslechteren. Ze is bekend als budget-
coach in het RTL 4-programma Uitstel van Executie 
dat werd gepresenteerd door Martijn Krabbé. Op ba-
sis van haar nieuwste boek Gek van Geld neemt Eef je 
op nuchtere en humoristische wijze mee naar een 
financieel gezond leven.  

Heb je geen financiële stress maar kom je graag meer 
te weten over hoe je financieel fit kan blijven? Dan heeft Eef ook voor jou de 
nodige tips en informatie over bestaande voorzieningen. Deze bijeenkomst is 
een initiatief van de werkgroep Langer Thuis en wordt georganiseerd samen 
met de gemeente Bergeijk en de dorpsondersteuners uit Bergeijk. 

Datum:  donderdag 6 april 2023 
Tijd:  19.30 uur 
Entree:  gratis voor inwoners  Bergeijk, 
Locatie: Gemeenschapscentrum Den Eijkholt,  
Aanmelden:   www.bergeijk.nl/financieel-fit of neem contact op met de dorps
  ondersteuner 

Automaatje Bergeijk zoekt chauffeurs uit Luyksgestel 

Een aantal maanden geleden is ANWB Automaatje in Bergeijk van start gegaan. 
Tegen een kleine onkostenvergoeding (kilometervergoeding en eventuele par-
keerkosten) rijden vrijwilligers uit de buurt deelnemers naar hun bestemming. 
De chauffeurs gebruiken hiervoor hun eigen auto. Wil jij je ook inzetten om de 
mobiliteit van jouw dorpsgenoten te verbeteren? Meld je dan aan als chauffeur. 
Neem daarvoor, of voor meer info, contact op met de dorpsondersteuner of 
met Automaatje Bergeijk: 06-57 47 62 66. 

John Vlassak stopt als Dorpsondersteuner 

Binnenkort neem ik afscheid als dorpsondersteuner. Ik ga me focussen op mijn 

andere baan als coördinator voor een Thuisadministratie project bij Cordaad 

Welzijn. Ik heb mijn werk in Luyksgestel met veel plezier gedaan, vele nieuwe 

mensen leren kennen en mooie dingen, en soms ook minder mooie dingen, 

mogen doen. Een opvolg(st)er wordt nu gezocht. Zodra die er is zal ik mijn werk-

zaamheden overdragen. Tot die tijd ben ik er dus nog. Daarom; bel of e-mail 

gerust of bezoek de inloop in de even weken op vrijdagochtend om 10.00 uur in 

Den Eijkholt. Hartelijke groet, John Vlassak (06-4099 1542). 

http://www.bergeijk.nl/financieel-fit

