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Nieuwsbrief  mei 2019 
 

Fietsen op dinsdag 
Zoals voorgaande jaren wil de fietsgroep op dinsdag ook dit jaar weer hele 
dagen gaan fietsen. Op onderstaande data zal dus de fietsgroep al om 
10.30 uur vertrekken bij de kerktoren. Zoals gebruikelijk dient u zelf voor de 
lunch te zorgen. 
14 mei – 28 mei – 11 juni – 25 juni – 9 juli – 23 juli – 6 aug. – 20 aug.  
De overige dinsdagen blijft het vertrek om 13.00 uur. 

Klussendienst 
Rechtstreeks bellen met: 
Kees van Keulen  tel. 542310  en/of   Frits Theuws  tel. 541747 
 
 
Kortingsregeling Boekhandel Bruna in Bergeijk 
  

KBO Kring Bergeijk is met de Bruna in Bergeijk tot overeenstemming 
gekomen over een kortingsregeling voor KBO-leden. Op boeken kan en 
mag de Bruna geen korting geven vanwege de wetgeving Vaste 
Boekenprijs.  
Op vertoon van de ledenpas van de KBO wil de BRUNA op de volgende 
artikelen korting geven te weten:  
*Kantoorartikelen.  
Hieronder vallen alle papier en schrijfwaren, computerbenodigdheden, 
feestartikelen, cadeaupapier en kantoorbenodigdheden.  
*Wenskaarten.  
*Tijdschriften.  
Hieronder vallen ook puzzelboekjes, hobbybladen, weekbladen (weekend, 
party, story, privé) e.d.  
Voor al deze groepen geldt: op vertoon van een geldige ledenpas 5% 
korting op bovenstaande artikelgroepen, behalve bij aanbiedingen en acties 
kan geen korting worden verleend.  
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Eettafel In Welzijnscentrum Lucia 
 
Deze keer is het op zondag  28 april  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 
 
 
 
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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Activiteiten in 2019

- 7 mei opgave op het adres Kleine Hasselt 2 voor de dagreis naar het 
Boerenbondsmuseum in Gemert 

- 28 mei dagreis naar het Boerenbondsmuseum in Gemert 
- 19 juni  5-daagse vakantiereis naar de Eifel in Duitsland 
- 26 juni opgave op het adres Kleine Hasselt 2 voor de dagreis naar De 

Grenslandtocht 
- 16 juli dagreis EEN GRENSLANDTOCHT …………….. 
- 6 aug. opgave op het adres Kleine Hasselt 2 voor de dagreis naar de 

2e Maasvlakte, een nieuw stukje Nederland 
- 28 aug. dag naar de 2e Maasvlakte, een nieuw stukje Nederland 
- 24 sept. 7-daagse reis naar Westendorf in Oostenrijk 
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