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MEDEDELINGEN SEPTEMBER 2019 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Ciel Leenhouwers-van Dijk (93 jaar). 

Nieuwe leden gezocht !! 

Aanwas van nieuwe leden is nodig om onze vereniging gezond en vitaal te houden. De contributie is 
€ 20,00 per jaar. Wordt nu lid en u betaalt slechts € 10,00 contributie voor de rest van het jaar. Bel 
0412-403639 (Wim Timmers) of kbonistelrode@gmail.com. 

Fietsen langs knooppunten op 19 september 

De eerstvolgende tocht is op donderdag 19 september. Vertrek om 10 uur bij 
Nesterlé.  Neem voor onderweg een lunchpakketje mee! U fietst mee op eigen 
risico. Op 24 oktober is de laatste fietstocht van 2019. Informatie: Anny 
Verwijst, tel. 06-23994193. 
 

Doe mee aan Rabo ClubSupport en steun KBO Nistelrode 

Steun uw favoriete vereniging en stem tijdens de actie Rabo ClubSupport.   De 
stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019. Elk lid van de 
Rabobank krijgt vijf stemmen, waarvan er maximaal twee op de dezelfde 
vereniging mogen worden uitgebracht. 

Laat uw stem niet verloren gaan:  

Wij willen het stemmen zo nodig voor u verzorgen! 

Elke  stem is circa 4 euro waard! Het zou zonde zijn als er stemmen verloren gaan. Wij willen het 

digitaal stemmen graag voor u verzorgen. Lever uw stembiljet vóór 10 oktober in bij onze secretaris 
op Hoogstraat 14 en hij zal voor u stemmen op die verenigingen, die zich speciaal richten op de 
oudere en kwetsbare medemens. Doe er anders een briefje bij welke verenigingen uw stem waard 
zijn! Inlichtingen: Wim Timmers, tel. 0412-403639. 

Ontmoetingsmiddag voor leden van 85 jaar en ouder. 

Net als voorgaande jaren organiseren wij weer een feestelijke middag voor 
onze 85-plussers. Sjaco van der Speld verzorgt een speciaal optreden “voor 
de jeugd van vroeger”. Het programma bestaat uit een mix van liedjes, 
sketches en anekdotes uit de jaren vijftig. Deelname is geheel gratis. 

De betreffende leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging en er wordt 
contact met hen opgenomen om afspraken te maken over eventuele 

begeleiding en voorzieningen. Voor begeleiding en hulp tijdens deze middag is een aantal leden 
bereid gevonden zich als vrijwilliger in te zetten.  

Theatervoorstelling “En ze leefden nog lang en gelukkig” 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de theatervoorstelling “…En ze leefden nog lang en gelukkig”. 

Theatergroep Helder laat op een ludieke, humoristische manier zien, hoe je gelukkig en gezond 
oud kan worden. De voorstelling is gratis, inclusief koffie of thee en een consumptie tijdens de nazit. 
Na de voorstelling is er gelegenheid om met elkaar en professionals in gesprek te gaan. Je kunt nog 
aanmelden tot uiterlijk 6 september met de strook of via kbonistelrode@gmail.com. 
 

Programma CC Nesterlé 

Za 14-9 20.15 uur: Angela Groothuizen met “Lueke Binge”. Kaarten à € 15,00 via www.nesterle.nl 
Do 26-9 20.15 uur: Film “Green Book”. Entree € 5,00. 
Za 28-9 20.15 uur: Karsten Kroon & Alice Rientjes “Door de wind”. Kaarten € 12,50 www.nesterle.nl 
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