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MEDEDELINGEN OKTOBER 2019 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Nellie van Grinsven-van Geffen, Gerard en Ineke Houtveen. Wilt u 
ook lid worden? De contributie is € 20,00 per jaar. Wordt nu lid en u betaalt slechts € 10,00 
contributie voor de rest van 2019. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Annie van Driel-van Casteren (88 jaar). 

Fietsen langs knooppunten op 24 oktober 

De laatste fiets tocht van 2019 is op donderdag 24 oktober. Vertrek om 10 uur 
bij Nesterlé.  Neem voor onderweg een lunchpakketje mee! U fietst mee op 
eigen risico. Vanaf maart 2020 hopen we weer maandelijks mooie fietsroutes 
uit te kunnen zetten. Informatie: Anny Verwijst, tel. 06-23994193. 
 

Doe mee aan Rabo ClubSupport en steun KBO Nistelrode 
Stem op KBO Nistelrode tijdens de actie Rabo ClubSupport. De stemperiode loopt nog 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.  
Heeft u geen stemcode ontvangen? Mogelijk is de mail in de spam terecht 
gekomen. Of loop binnen in het Rabokantoor aan de Parkstraat, op werkdagen 
’s middags geopend.  
Natuurlijk stemt u 2x op KBO Nistelrode. Daarnaast adviseren wij te stemmen op 
CC Nesterlé. Doel is om de patio te overkappen. Daarmee wordt de foyer 
uitgebreid, zodat wij bij grote activiteiten meer plaats hebben voor onze leden.  

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 stemcode vóór 10 oktober in bij onze secretaris 
op Hoogstraat 14 en hij zal voor u stemmen op boven genoemde doelen. Doe er anders een briefje 
bij welke verenigingen uw stem waard zijn! Inlichtingen: Wim Timmers, tel. 0412-403639. 

Seniorenmarkt voor Oss en omgeving. 

KBO Kring Oss organiseert dit jaar een vernieuwde seniorenmarkt voor Oss en omgeving. Op 
zaterdag 19 oktober van 11.00 tot 16.00 uur wordt deze gehouden in de Berchplaets te Berghem. De 
toegang is gratis. 

Bingo-avond en speelgoedbeurs Aktie Kidz-Taz 

Jubileumbingo op woensdag 16 oktober in De Hille, Looveltlaan 25 te Oss. 
Aanvang 20.00 uur. Met de opbrengst organiseert Kidz-Taz activiteiten voor 
kinderen, die opgroeien in armoede. Een bingokaart bestaat uit 10 rondes 
met 3x prijs. Een boekje met 10 kaarten kost € 10,00. Incl. 4 gratis loten.  
Op 2 november is er van 11 tot 16 uur een speelgoedbeurs in “Ons Huis van 
de wijk” aan de Coornhertstraat 3 te Oss.  

Programma CC Nesterlé 

Zo 13-10 15.00 uur: Zondagse muziek met Old Noise. Gratis toegang 
Do 31-10 20.15 uur: Film “The Favourite”. Entree € 5,00. 
Za 9-11   20.15 uur: Max van den Burg “Paasbest”. Cabaret. Kaarten € 12,50 www.nesterle.nl 
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