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MEDEDELINGEN APRIL 2020 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Annie en Jan van der Heijden, Leo Gevers.  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 Jan Nelissen (73 jaar), Tinie van Dijk-van den Hurk (87 jaar), Piet van 
der Heijden (77 jaar), Lies Nouwens-Braat (77 jaar), Riek van de Wetering-van der Wielen (91 jaar) en 
Tinie van Bakel (78 jaar).. 

Speciaal noodnummer 06-83657720 

De maatschappelijke impact van de maatregelen om het coronavirus in te 
dammen is enorm. Met name ouderen krijgen te maken met praktische 
problemen en vragen. Die willen wij een helpende hand bieden via het 
speciale noodnummer, dat wij hebben ingesteld.  
Bel 06-83657720 (Gerda Gevers) en we zoeken naar een oplossing. Of bel 
gewoon als u behoefte hebt aan een praatje. 

Geen groepsactiviteiten tot 1 juni 

Door de maatregelen van de Overheid heeft het Nesterlé bestuur de volledige sluiting van Nesterlé 
moeten verlengen tot in ieder geval 1 juni 2020. Alle in die periode in Nesterlé geplande activiteiten 
komen dus te vervallen. Ook de geplande excursie naar Marcienne en de voorjaarsreis kunnen 
niet doorgaan. 

Vrijwilligersavond uitgesteld 

Er zijn 70 vrijwilligers uitgenodigd om aan deze avond deel te nemen. Gezien het aantal aanmeldingen 
beloofde dit een gezellige avond te worden. Door de coronacrisis moest de geplande datum van 3 april 
helaas worden geannuleerd. De nieuwe datum is geprikt op 11 september. In augustus ontvangen 
onze vrijwilligers een nieuwe uitnodiging om zich aan te melden.  

Themamiddag van 9 april is verzet naar 5 november.  

De geplande informatiemiddag van 9 april moet eveneens worden uitgesteld. Het thema is “Fit, gezond 
en op de been blijven. Hoe doe je dat? “ De nieuwe datum is donderdag 5 november. 

Eerste fietstocht op 18 juni 

De fietstochten, die op 16 april en op 21 mei zouden worden gereden, 
gaan niet door. Dit in verband met het coronavirus. De eerste tocht is nu 
gepland op donderdag 18 juni. Vervolgens elke 3

e
 donderdag van de 

maand: 16 juli, 20 augustus, 17 september en 15 oktober. Het vertrek is 
om 10 uur vanaf Nesterlé. Neem voor onderweg een lunchpakketje mee! 
U fietst mee op eigen risico. Informatie: Anny Verwijst, tel. 06-23994193 

Belastinginvulhulp KBO Nistelrode  

Nog hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Maak een afspraak met één van onze 
invulhulpen: Jo Lamers, tel. 611708, Jan Raaijmakers, tel. 611943 of Wim Timmers, tel. 403639.  

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief 

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