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Nieuwsbrief  maart 2019 
 

Regelmatig worden er door KBO Luyksgestel lezingen en/of bijeenkomsten 
en/of vergaderingen en/of vieringen georganiseerd. Wij hebben ook KBO-
leden die moeilijk ter been zijn en moeilijk zelf kunnen komen. Tegen hen 
willen wij zeggen : Laat het even aan een bestuurslid weten dan regelen 
we vervoer. De bestuursleden zijn : 
Nel Theuws,    tel. 541277 
Wim Kuijpers   tel. 542238 
Theo van Riet   tel. 541846 
Wies van Leeuwen  tel. 541885 
Sjannie Evers-Rombauts tel. 541687 
Elle Peels-Nent   tel. 541516  
Maria van de Berg  tel. 541531 
Corrie Groenen   tel. 541872 
 

 
 

Culturele Dag KBO in Hapert 
 
De Culturele commissie is bezig met de organisatie van de jaarlijkse 
Culturele Dag van Stichting Ouderen de Kempen in Den Tref in Hapert op 
zaterdag 6 april 2019. 
Dat is elk jaar weer een grote happening waar honderden mensen een 
mooie dag beleven. En dat kan alleen maar met de medewerking van zeer 
velen. We streven naar een mooi dansprogramma met volksdansen door 
groepen met zo nu en dan ook samendansen, lijndansen en voor het eerst 
ritmisch dansen door een groep uit Luijksgestel/Bergeijk. Daar tussen door 
zijn er optredens van zangkoren en is er een expositie van zelfgemaakt 
producten die ook mogen worden verkocht. Ook koersballen met 
demo’s  en wedstrijden zal niet ontbreken.  
  
Wij willen deze dag starten om 10.30 u met een half uur vrij dansen en 
gratis koffie. Dat doen wij om te bereiken dat  als om 11.00 u het echte 
dagprogramma begint,  we een wat groter publiek zullen hebben dan 
andere jaren.   
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Activiteiten in 2019 

- 22 maart 2019 Algemene Ledenjaarvergadering in De Drie Linden 
- 6 april  Culturele Dag in Den Tref te Hapert 
- 19 juni  5-daagse vakantiereis naar de Eifel in Duitsland 
- 24 sept. 7-daagse reis naar Westendorf in Oostenrijk 

 
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 
3 april – 1 mei 

 
Eettafel In Welzijnscentrum Lucia 
Deze keer is het op zondag  24 maart 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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Algemene Ledenjaarvergadering KBO Luyksgestel op 22 maart 2019 
 
 In deze jaarvergadering, waarbij alle leden van harte welkom zijn, zal Lizet 
van Hove van Uitvaartbegeleiding Kempenland een presentatie houden  
over de verschillende mogelijkheden bij een afscheid. "Nagenoeg iedereen 
krijgt helaas een keer te maken met het organiseren van een uitvaart. Je 
houdt je er liever niet mee bezig, maar aan de andere kant is het wel zo fijn 
om goed voorbereid te zijn”.De volgende onderwerpen zullen aan de orde 
komen:  

- Thuis opbaren of in een rouwcentrum 
- Wel of niet balsemen 
- Begraven of cremeren 
- Plaats afscheidsdienst: kerk, crematorium of andere openbare ruimte  
- Natuurbegraafplaats 
- Crematorium stuifduin te Lommel 
- Het betrekken van kinderen bij een uitvaart 
- Asbestemming 
- Kosten 

Uiteraard is er alle ruimte voor vragen. 
Het bestuur weet dat het geen alledaagse onderwerp is maar helaas krijgen 
we daar allen te zijner tijd mee te maken en dan is het wel fijn dat we nu 
alvast iets daarover kunnen vernemen. 
 
AVE MARIA in Brabant 
 
Op 14 Mei  wordt in de Kattendans te Bergeijk een groot Ave Maria in 
Brabant georganiseerd. Met medewerking van de pastoor, de kerkkoren 
van Groot Bergeijk en de heemkunde Bergeijk met een mooi verhaal, 
opgetekend en verteld door Erik Kolen. 
14 Mei Kattendans Bergeijk van 13.30 tot 17.00 uur. 
Volledige programma volgt z.s.m.  
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Twee bijeenkomsten om mee te denken over uw toekomst in 
Luyksgestel. 
 
De dorpsraad organiseert samen met de KBO, Werkgroep Zorg Natuurlijk, 
St Lucia en D’n Eykholt in april twee bijeenkomsten om met ouderen na te 
denken over hun toekomst in Luyksgestel. Wij vinden het belangrijk dat alle 
mensen met of zonder beperkingen zo lang mogelijk, op een leuke manier 
in Luyksgestel kunnen blijven wonen. Hoe ziet u dat? Hebt u daar al eens 
over nagedacht? 
 
Wij willen samen met u activiteiten en diensten ontwikkelen die ons helpen 
langer zelfstandig thuis te wonen in Luyksgestel. En dat begint met na te 
denken over wat er nu is en wat je nu mist. We willen deze diensten graag 
ontwikkelen vanuit de wensen en behoeften van de inwoners.  Op 
dondermiddag 11 april van 13.30-15.30 uur is de eerste bijeenkomst waarin 
we samen met u uit in d’n Eykholt uw wensen en behoeften gaan 
inventariseren op een leuke interactieve manier! 
 
Tijdens de tweede bijeenkomst op donderdag 25 april van 13.30 – 15.30 
uur gaan we deze behoeften verder uitwerken in concrete diensten.  Mocht 
u niet aanwezig kunnen zijn tijdens de eerste bijeenkomst dan bent u nog 
steeds van harte welkom op de tweede bijeenkomst.  
 
Meld je aan bij: Sandra van de Haterd, dorpsondersteuner van Luyksgestel 
Tel.: 06 - 40 99 15 42 
E-mail: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl 
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