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MEDEDELINGEN MAART 2020 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Jeannie van Bakel-Smits, Lia van Veggel-Benjamins, Harrie 
Heerkens, Silvia Otten-Boerjan, Tilly Flachs, Fien Lange, Marleen Wijnen-van den Broek, Gerrie van 
Laarhoven-van Leuken, Anny Meulepas-Bens. Wilt u ook lid worden? De contributie is € 20,00 per 
jaar. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Marij de Bruijn (73 jaar) en Piet van Roosmalen (79 jaar). 

Zilveren KBO-speld voor Jan Heijmans 

Jan heeft bij zijn aftreden als voorzitter de zilveren KBO-speld met oorkonde ontvangen. Hij wordt 
opgevolgd door Gerda Gevers, 63 jaar en woonachtig in de Loo. Zij is verder al 16 jaar actief in de 
werkgroep Avondwake van onze parochie. Ook is voorzien in de al langer bestaande vacature. 
Mathieu Arts komt ons bestuur versterken, Hij woont in De Beekgraaf en is 62 jaar.  

Nieuwe vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers gezocht 

Na het recente overlijden van Marij de Bruijn en het besluit van Christ Cuijpers om zijn activiteiten af 
te bouwen, hebben wij in Nistelrode dringend behoefte aan uitbreiding van de vrijwilligersgroep 
ouderenadviseurs en belastinginvullers. Wilt u zich inzetten om uw medesenioren de weg te wijzen 
en administratief te ondersteunen? Of wilt u meer informatie? Meld u zich dan bij Wim Timmers, tel. 
0412-403639. Om u goed toe te rusten voor uw taak wordt u gratis een cursus aangeboden.    

Helpdesk digitale media   

Het leven wordt een stuk leuker als u digitaal fit bent. Wat u ook met uw tablet, computer of 
smartphone wilt doen: Onze vrijwilligers komen bij u thuis om te helpen met praktische uitleg en 

persoonlijke hulp. Dien uw hulpvraag in per email kbonistelrode@gmail.com. Bellen naar Wim 
Timmers 0412-403639 kan ook. 

Belastinginvulhulp KBO Nistelrode  

De KBO-belastingservice richt zich op AOW-gerechtigden, met een inkomen tot € 35.000 voor 
alleenstaanden en tot € 50.000 voor gehuwden/samenwonenden. De vergoeding voor deze categorie 
is vastgesteld op € 15,00 per adres. Andere senioren kunnen wij helpen op persoonlijke titel. De 
invuller bepaalt zelf de vergoeding. Deze is o.a. afhankelijk van de bewerkelijkheid en fiscale 
problematiek van de aangifte. Maak een afspraak met één van onze invulhulpen: Jo Lamers, tel. 
611708, Jan Raaijmakers, tel. 611943 of Wim Timmers, tel. 403639. Christ Cuijpers behandelt nog 
zijn bestaande “klanten”. 

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief 

U kunt voortaan ook per email onze berichten ontvangen. Wij hopen op deze manier aan onze leden 
een extra service te bieden. Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef het door op 
kbonistelrode@gmail.com. 

Programma CC Nesterlé 

Vr 6 maart 20 uur: Josua Timisela, “Mijn oom uit Ambon”. Kaarten à € 22,50 via www.nesterle.nl 
Za 7 maart 20:15 uur: Pater Moeskroen, “De Reservebelgen”. Kaarten à € 17,50 via www.nesterle.nl  
Zo 22 maart 15.00 uur: Nisseroi eert Ad de Laat, gratis toegang. 
Do 26 maart 20.15 uur: Film “Once upon a time in Hollywood”. Kaarten € 5,00 aan de kassa. 
Za 28 maart 20.15 uur  en zo 27 maart 14.15 uur: Vocal Group Crescens “What women want”  

Kaarten € 13,50 via www.nesterle.nl 
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