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Nieuwsbrief  januari 2020 
 

Activiteitenkalender seizoen 2019 – 2020. 
 
JANUARI 2020 
                                                                                                                                                                                           

-  8 januari  Kienen in Ontmoetingscentrum Lucia;  aanvang 13.30 uur                                                                         
- 11 januari : start voorverkoop toegangskaartjes Seniorenzitting 
Carnavalsvereniging; aanvang 09.00 uur bij de Drie Linden                                                                                                                                                                        
- 14 t/m 19 januari Senioren Expo in evenementencomplex Koningshof te 
Veldhoven. Lagere entreekosten mits je je KBO-ledenpas bij de hebt.                                                                                                                                                           
– 25 januari Senioren zitting Carnavalsvereniging De Stekkeraopers in 
zaak de Drie Linden.                                                                                       
– 5 februari : Kienen in Lucia; aanvang 13.30 uur    
 
Dit zijn de activiteiten, welke iedere week van verenigingsjaar 2019 - 
2020 vast zijn en dus zonder tegenbericht in de Nieuwsbrief altijd 
doorgaan.                                                                                         
Maandag                                                                                                                                                      
Bewegen voor Ouderen in Lucia aanvang 09.30 uur                                                                                 
Koffie drinken in Lucia van 10.00- 11.30 uur;     Vrij biljarten van 10.00 – 
11.30 uur                               Jeu de boules bij Lucia van 13.30 – 16.00 uur                                                                                        
Dinsdag                                                                                                                                                             
Fietsen met de KBO; vertrek 13.00 u. precies bij de kerktoren.                                                                                                                                                        
Vrij biljarten van 10.00 – 11.30 uur  en 13.30 – 16.00 uur                                                               
Woensdag                                                                                                                                                 
Inloopochtend van 10.00 – 14.00 uur inclusief lunch; kosten € 4,00                                                         
Vrij biljarten van 10.00- 11.30 uur;             Koffie drinken van 10.00- 11.30 
uur                                                                                                            
Donderdag                                                                                                                                                   
Koersbal in Lucia van 9.30 – 11.30 uur                                                                                                                                                                 
Wandelen met vertrek om 13.30 uur bij de kerktoren.                                                                         
Vrijdag                                                                                                                                                                       
In de kapel van Lucia om : 09.35 uur  Rozenkrans bidden en om 10.00 uur 
H. Mis met aansluitend koffiedrinken in de zaal                                                                                                                                       
Vrij biljarten van 13.30 – 16.00 uur ( na melding bij 0497-336173)                                                               
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Leer wat u zelf kunt doen om veilig te wonen 
Wat weet u over babbeltrucs? Kent u de preventietips om een inbraak, 
overval of brand in uw huis zoveel mogelijk te voorkomen? In de digitale  
training Veilig Wonen leert u op een leuke en interactieve manier wat u zelf 
kunt doen om de veiligheid in uw huis te vergroten. U kunt de training 
volgen via https://www.woonveiliger.nl/elearning/story_html5.html 
 
Bijeenkomst mantelzorgers 
Op elke 2e dinsdag van de maand is er van 10.00 tot 12.00 uur is er voor 
mantelzorgers uit Luyksgestel een bijeenkomst in Den Eijkholt. Er worden 
ervaringen uitgewisseld, ontspannende activiteiten gedaan en er worden 
tips en informatie gegeven. Waar kunt u terecht voor vragen of 
aanmelding? Telefonisch: 0497-541723, mail: 

t.a.v Mieke Butterbrod.  

 
 

Kienen in Lucia seizoen 2019 – 2020: 

8 jan.2020 – 5 febr. – 4 maart – 1 april – 6 mei.  

Dorpsondersteuner Luyksgestel: 
Mevr. Sandra van de Haterd , tel. 06-40 99 15 42 

Klussendienst  
Rechtstreeks bellen met : 
Kees van Keulen  tel. 542310  en/of   Frits Theuws  tel. 541747 

 
 
Contributie KBO Luyksgestel 2020 

Van KBO-leden, die de KBO hebben gemachtigd om de contributie 
automatisch te mogen incasseren, zal op 28 januari a.s. de contributie 
2020, groot € 22,00 per lid, van de bankrekening afgeboekt.  

De KBO-leden, die geen machtiging hebben afgegeven, zullen een 
contributie-nota ontvangen met het verzoek deze betaling voor 28 februari 
a.s. te doen.  
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Eettafel In Welzijnscentrum Lucia 
Deze keer is het op zondag 19 januari 2020 
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 

 

AAA-Quickscan Medisch Centrum Westerhoven                                    
Via het KBO  Kringbestuur Bergeijk ontvingen wij het verzoek om 
onderstaand bericht in onze nieuwsbrief op te nemen. Hierin wordt 
aangegeven dat personen zelf kunnen kiezen of zij een dergelijke scan 
willen laten uitvoeren ja/nee. Zij dienen dan contact op te nemen met het 
Medisch Centrum Westerhoven, Provincialeweg 288 te 5563AH 
Westerhoven, tel. 040-2900473 of via de mail info@echografie.nl. 

Aneurysma van de buik-aorta. 

Een verwijdering van de buikslagader, de aneurysma aorta 
abdominalis(AAA)geheten, kan wanneer deze scheurt, levensbedreigend 
zijn. Voorafgaande zijn er meestal geen klachten of symptomen. Jaarlijks 
sterven minstens 1000 mensen aan een aneurysma aorta, voornamelijk 
senioren, maar waarschijnlijk is dit aantal nog hoger. In Nederland lopen  
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ruim 50.000 senioren rond met een “tijdbom” in hun buik zonder dit te 
weten. Door preventief onderzoek, een simpele echo-meting, kan een 
aneurysma eenvoudig worden ontdekt. Normaal heeft de aorta een 
doorsnede tussen de 10 en 20 mm. Vanaf 30 mm spreekt men van een 
aneurysma. Bij een grotere verbreding tussen de 50/55 mm is het risico van 
preventief opereren lager dan het risico op een levensbedreigende 
bloeding. Door operatief ingrijpen kan worden voorkomen dat de aorta 
scheurt. 

Het landelijk invoeren van dit eenvoudig preventief onderzoek, zoals 
bijvoorbeeld borstonderzoek, is het speerpunt van de Aortastichting, om zo 
het aantal AAA drastisch te verminderen. Een AAA-Quickscan duurt 
ongeveer 10 minuten en is zinvol vanaf 55 jaar en de kosten bedragen        
€ 40,00. De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Aortastichting en is 
een officieel AAA-Quickscan centrum. Voor meer informatie verwijs ik graag 
naar www.aortastichting.nl , maar u kunt ook bellen of mailen naar 
Franchette Poos-Heuvelmans, Medisch Centrum Westerhoven.  
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