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Nieuwsbrief  januari 2019 
 
 

Activiteiten in 2019 
- 15 jan. t/m 20 jan. Seniorenexpo in Koningshof te Veldhoven 
- 19 januari 2019 kaartverkoop Senioren-carnavalszitting 2019 
- 2 februari Seniorencarnavalszitting 2019 in Drie Linden  
- 22 maart 2019 Algemene Ledenjaarvergadering in De Drie Linden 

 
Klussendienst 
Rechtstreeks bellen met: 
Kees van Keulen tel. 542310 en/of   Frits Theuws tel. 541747 
 
 
Data waarop het kienen is in Lucia; aanvang 13.30 uur 
In 2019 
9 januari - 6 februari – 6 maart - 3april - 1mei 
 
Senioren Expo 
Het wordt weer januari en wel januari 2019.  Zoals traditie worden de 
Senioren Expo dagen weer georganiseerd in Koningshof in Veldhoven en 
wel van dinsdag 15 jan. t/m zondag 20 jan. 2019. U bent natuur lijk weer 
van harte welkom. Mogelijk zijn er voor velen weer prettige en fijne dagen 
dus komt met z’n allen naar deze dagen  
DENK ER WEL AAN : NEEM UW KBO - LEDENPAS MEE. 
 
 
Seniorenzitting Carnaval 2019 
Deze is op 2 februari a.s. in zaal De Drie Linden.  
De kaartverkoop is op zaterdag 19 januari a.s. in De Drie Linden vanaf 
09.00 uur. 
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Eettafel In Welzijnscentrum Lucia 
 
Deze keer is het op zondag 20 Januari 2019 
 
De maaltijd begint om 12.30 uur. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur. 
Dan staat de koffie/thee klaar. Het is niet alleen eten, maar zeer zeker ook 
de gezellige contacten met andere inwoners van het dorp. 
De eettafel is bedoeld voor inwoners van 55 jaar en ouder of oud-inwoners 
van Luyksgestel. Ook mag u een introducé meenemen die voldoet aan de 
leeftijd. 
U kunt een briefje met naam, adres, telefoonnummer invullen en dit met 
gepast geld in de brievenbus stoppen bij: 

- Annemarie de Backer, Hendrik Wilslaan 2, tel. 0497-542015 of                  
Gerda van Gastel, Krommeweg 16, tel. 0497-541778 

Meld je zo snel mogelijk aan, want………vol is vol. 
De kosten zijn zoals altijd € 14,50 en ….. zijn de koffie, thee en het eerste 
aperitief gratis. 
Cadeaubonnen zijn bestemd voor inwoners van Luyksgestel die 55 jaar of 
ouder zijn. Ook deze cadeaubonnen kosten € 14,50. Mocht je zo’n 
cadeaubon gekregen hebben, dan moet je jezelf toch even aanmelden, 
zodat we het aantal deelnemers weten. 
 
Werkgroep Eettafel Welzijnscentrum Lucia 
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