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Nieuwsbrief  februari 2020 
 

Activiteitenkalender seizoen 2019 – 2020. 
 
FEBRUARI 
- 5 februari: Kienen in Lucia; aanvang 13.30 uur   
MAART 
- 4 maart: Kienen in Lucia; aanvang 13.30 uur   
-13 maart: Algemene Ledenjaarvergadering KBO Luyksgestel in zaal De 

Drie Linden te Luyksgestel; aanvang 13.30 uur.  
- 1 april: Kienen in Lucia; aanvang 13.30 uur   
- 19 april: Optreden Grensmuzikanten in Den Eijkholt  
- 6 mei: Kienen in Lucia; aanvang 13.30 uur  
- 8 mei: voorstelling AVONDROOD door Rauw Theater in Den Eijkholt 
 

Eettafel In Welzijnscentrum Lucia 
Deze keer is het op zondag 9 Februari 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 
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Repair-café.  
Op elke 1e en 3e donderdag van de maand is er van 10.00 tot 12.00 uur 
Repair café in Den Eijkholt. U kunt dan binnenlopen met uw kapotte spullen 
en/of kleding, maar ook om gezellig een kopje koffie te drinken  
 
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, 
E-mail: ac.ciedeneijkholt@gmail.com t.a.v. Mieke Butterbrod.  
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