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MEDEDELINGEN MEI 2020 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Theo Engels (Oss, 71 jaar), Betsie van der Burgt-van Bakel (75 
jaar), Fien van Lanen-Hanegraaf (88 jaar), Martien Pittens (82 jaar), Jan Pennings (74 jaar) en Hans 
Geurts (71 jaar). 

Koninklijk onderscheiden 

We feliciteren ons lid Jan van den Akker en ons medebestuurslid Wim Timmers en met hun 
onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

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 in verband met de 
coronacrisis is het Nesterlé bestuur over moeten gaan tot 
volledige sluiting van Nesterlé tot in ieder geval 1 juni 2020. 
Wanneer en hoe het daarna verder gaat, is afhankelijk van de 
kaders waarbinnen weer activiteiten in Nesterlé mogen 
plaatsvinden. Het bestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en 
zal u informeren, zodra er weer activiteiten (al dan niet op 
aangepaste wijze) kunnen plaatsvinden. 

Helpdesk digitale media   

Juist in deze tijd is het van belang, dat u om kunt gaan met digitale 
media, zoals laptop, tablet of smartphone. Onze vrijwilligers kunnen u 
op dit moment niet thuis bezoeken, maar zij kunnen wel telefonisch of 

per e-mail hulp bieden. Mail uw hulpvraag naar kbonistelrode@gmail.com. 
Bellen naar Wim Timmers 0412-403639 kan ook. 

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. En met een extra nieuwsbrief kunnen wij u tussentijds op de hoogte 
brengen van belangrijke actuele ontwikkelingen. Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Schrijf 
je in op www.kbonistelrode.nl of via kbonistelrode@gmail.com. 

Doe mee met onze prijspuzzel op de achterkant 

Nu we door de coronacrisis veel aan huis zijn gebonden, is wat extra afleiding 
wellicht welkom. Op de achterkant van dit blad staat een kruiswoordpuzzel. De 
oplossing vind je door de letters over te brengen naar de vakjes met het 
corresponderende nummer in de balk onderaan.  

Lever de oplossing uiterlijk 17 mei schriftelijk in op Hoogstraat 14. Mailen naar 
kbonistelrode@gmail.com kan ook. Als laatste mogelijkheid kun je bellen naar 
0412-403639 (Wim Timmers).  Vermeld je naam, adres en telefoonnummer.  
Onder de goede oplossingen verloten wij drie waardebonnen van € 5,00 te besteden bij één van onze 
winkeliers van de Versdriehoek. 
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Breng de letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd van een moskee 13 adellijk 14 strik 16 

bedieningsloon 18 grote papegaai 19 Europeaan 21 Verenigde Naties 22 naaigerei 24 

overdreven 25 boom 26 kwast 27 Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende 31 

landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een zeker 

iemand 42 deel van een mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 50 extra large 51 rund 53 

loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60 

bovenste dakrand 62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse priester 66 Australische struisvogel 68 

broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie. 

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmuntend 7 danig 8 gravin 

van Holland 9 Frans lidwoord 10 Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 

motorpech 18 voordat 20 straatje 23 spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 

bergweide 38 deel v.h. oor 39 ontkenning 42 vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw 45 

stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 dierenpension 52 individualist 55 namelijk 61 houten wig 62 

hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 mobiele eenheid 69 selenium. 

Lever de oplossing uiterlijk 17 mei in op Hoogstraat 14 en maak kans op een 

waardebon van € 5,00. 


