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Nieuwsbrief  augustus 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.  20 aug.  
 
De overige dinsdagen blijft het vertrek om 13.00 uur. 

Eettafel In Welzijnscentrum Lucia 
Deze keer is het op zondag 18 augustus 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 
 
 
Klussendienst  
Rechtstreeks bellen met: 
Kees van Keulen  tel. 542310  en/of   Frits Theuws  tel. 541747 
 
Ondersteuner Luyksgestel: 
Mevr. Sandra van de Haterd, tel. 06-40 99 15 42 
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Activiteitenkalender seizoen 2019 – 2020.

• 13 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 

• 11 en 18 september Kringactiviteit cursus “Het nieuwe fietsen” in Bergeijk voor 
alle leden van KBO’s in de Gemeente Bergeijk 

• 7 sept. natuurwandeling; samenkomst bij NATUURPOORT TER SPEGELT te 
Eersel, Postelseweg 

• 13 sept. excursie naar crematorium STUIFDUIN te Lommel in samenwerking 
met  VROUWEN VAN NU LUYKSGESTEL met medewerking van Lizet van 
Hove, Uitvaartbegeleiding. Meer informatie in de Nieuwsbrief van september. 

• 24 sept. 7-daagse reis naar Westendorf in Oostenrijk 

• 26 en 27 oktober en 2 november Biljarten Kringen in Reusel 

• 5 oktober koersbaltoernooi Kring in Den tref te Hapert 

• 11 oktober Jeu de boules toernooi Kring in Bergeijk bij de Kattendans. 

• 6 november Seniorenmiddag in de Kattendans te Bergeijk voor alle ouderen in 
de Gemeente Bergeijk 

• 13 dec. kerstviering voor KBO-leden bij de Drie Linden 
 
Fietsen en wandelen in de Brabantse Natuurpoorten 
In de zomermaanden organiseert KBO Brabant samen met de ANWB en het Netwerk 
Brabantse Natuurpoorten fiets- en wandel activiteiten bij vier Brabantse Natuurpoorten. 
Leden en niet-leden zijn van harte welkom! De eerste mogelijkheid is dit weekend in 
Milheeze. Er zijn daar ook driewielers om uit te proberen! 
 
De data en locaties zijn: zaterdag 7 september, Natuurpoort Ter Spegelt, Eersel 
Samenkomst ingang autoparkeerplaats Vakantiecentrum Ter Spegelt, 
Postelseweg. Deelname is gratis en dus ook voor alle ouderen, KBO en niet-KBO 
leden. 
 

Kienen in Lucia seizoen 2019 – 2020: 

11 sept. – 2 okt. – 13 nov. – 4 dec. – 8 jan.2020 – 5 febr. – 4 maart – 1 april – 6 mei.  
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Gratis je verkeerskennis opfrissen?  
Veilig Verkeer Nederland organiseert een gratis opfriscursus in de gemeente 
Bergeijk 
We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen boodschappen blijven doen. Makkelijk 
een bezoekje brengen aan een vriend of familielid. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je 
je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg 
je dan dat je zo lang mogelijk mobiel blijft?  
 
 
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan meedoen met de Opfriscursus van Veilig 
Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Bergeijk en in samenwerking met de 
lokale seniorenbonden organiseren we dit jaar een opfriscursus voor de ervaren 
automobilist. Helemaal gratis, op een locatie in de buurt en ook nog eens gezellig.  
Waarom een opfriscursus nuttig is? “Natuurlijk fiets je al je hele leven en heb je 
waarschijnlijk al jaren je rijbewijs. Meer dan genoeg ervaring dus.” zegt Sanne 
Beemster, projectleider van Veilig Verkeer Nederland in Noord-Brabant. “Toch ben je, 
als je wat ouder wordt, een stuk kwetsbaarder in het verkeer dan een 20-jarige. Als er 
iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Maar je wilt wel blijven fietsen en 
autorijden. Daarvoor kan onze opfriscursus helpen: je verkeerskennis wordt weer even 
bijgespijkerd en je krijgt praktische adviezen van onze instructeur.”  
Wat gaan we doen?  
Je kunt meedoen met een opfriscursus waar in twee ochtenden je verkeerskennis wordt 
bijgespijkerd. Onze instructeur geeft uitleg over oude en nieuwe verkeersregels, -
situaties en -borden.  
Doe mee met de VVN Opfriscursus! 
We organiseren de volgende cursus in de gemeente Bergeijk: 

- Opfriscursus verkeerskennis (je wordt alle dagen verwacht) 

Woensdag 11 en 18 september 2019 tijdstip  9.30 – 11.30 uur in Bergeijk 
 

Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de 
locatiegegevens. 
   UITERLIJK AANMELDEN TOT 1 SEPT a.s. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hier afknippen 
Opgave bij de secretaris middels onderstaand opgaveformulier. Hij zal dan zorgen voor 
de aanmelding bij Veilig Verkeer Nederland: 
 
Naam :………………………………………………………………………………………….  
 
Adres: ……………………………………………………. Telefoon: ……………………….  
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Inleveradres: Wim Kuijpers, Boogerd 30 Luyksgestel  
 
 
Gymnastiek voor alle ouderen van Luyksgestel 
De laatste jaren werd/wordt er op maandagmorgen gymnastiek gegeven in Lucia. De 
belangstelling was toentertijd behoorlijk goed en werd er met veel plezier onder 
deskundige leiding ouderengym gedaan.   
Momenteel zijn er een aantal leden om allerlei redenen opgehouden en zijn er geen 
nieuwe ouderen bijgekomen. Dat is heel erg jammer.  Daardoor dreigt deze 
bewegingsles verloren te gaan. De Gemeente Bergeijk stelt subsidie beschikbaar om 
alle ouderen de mogelijkheid te bieden om voor een kleine persoonlijke bijdrage deel te 
nemen aan deze bewegingslessen.  
 

Dat is dus niet alleen voor KBO-leden maar echt voor alle ouderen 
binnen de grenzen van de Gemeente Bergeijk.   
Daarom willen wij als bestuur van KBO Luyksgestel alle ouderen, die geïnteresseerd 
zijn, oproepen om daar ook aan deel te nemen. Het is op maandag voor de middag van 
9.30 – 10.30 uur. Aansluitend wordt er samen nog een kop koffie en/of thee gedronken 
en kun je nog even gezellig na babbelen.   
Neem daar a.u.b. toch aan deel want in beweging blijven is voor ons ouderen heel erg 
gezond en kunnen we mogelijk beter fit blijven als dat we thuis op een stoel blijven 
zitten. 
Ga eens kijken op maandag voor de middag en doe een keer mee. De eigen bijdrage 
incl. een kop koffie en/of thee bijdraagt € 2,55 per les. Je kunt je definitief aanmelden in 
Lucia. 
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