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MEDEDELINGEN JUNI/JULI 2020 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Alo Refwutu, Tonny van Thiel-van Bakel (gastlid).   
Aanwas van nieuwe leden is nodig om onze vereniging gezond en vitaal te houden. De contributie is 
€ 20,00 per jaar. Wordt nu lid per 1 juli 2020 en u betaalt slechts € 10,00 contributie voor de rest van 
het jaar. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of kbonistelrode@gmail.com. 

Nesterlé weer open vanaf 8 juni: Recreatief biljarten start weer 

Binnen de coronarichtlijnen kunnen er vanaf 8 juni weer activiteiten 
plaatsvinden in Nesterlé. De mogelijkheden zijn echter beperkt, gezien 
de 1,5 meter regel. Het bestuur heeft bij alle trekkers van de 
activiteiten-groepen de mogelijkheden en animo gepolst. De conclusie 
is dat alleen de biljarters weer recreatief van start willen gaan. Daarbij 
gelden speciale richtlijnen, die met alle biljarters zijn gedeeld. 

Het kan weer: Samen-uit-eten op 25 juni 

Op donderdag 25 juni om 18 uur kunt u weer deelnemen aan het 
speciale etentje van de KBO. Het horecaprotocol is van toepassing. Er 
kunnen maximaal 30 mensen een plaats krijgen aan tafels voor twee 
personen. Iedereen is verplicht zich aan te melden bij Ans Geurts uiterlijk 
20 juni. Tel. 0412-611461. En bij klachten blijft u thuis! 

Dit jaar geen fietstochten, geen jeu de boules 

Gezien de nog steeds geldende beperkingen is besloten om de 
maandelijkse fietstochten langs knooppunten dit jaar helemaal te laten 
vervallen.  
Ook de geplande jeu de boulesmiddag kan helaas niet doorgaan. Het 
Gildenhof blijft deze zomer gesloten.  

Rabobank sluit kantoor aan de Parkstraat 

In verband met de coronacrisis was het kantoor van de Rabobank aan de 
Parkstraat al enige tijd dicht. Nu krijgen we de mededeling, dat deze helemaal niet 
meer open gaat. Als reden wordt genoemd het gebruik van mobiel en internet, 
waardoor het bezoek aan het kantoor is teruggelopen. Daarbij wordt voorbij 
gegaan aan het belang van mensen, die digitaal niet of minder redzaam zijn.  
Met “service aan huis” wordt de dienstverlening aangepast. Als u toch persoonlijke 
ondersteuning nodig hebt en minder mobiel bent om naar één van de overige 
kantoren te gaan, kunnen de mobiele adviseurs van de Rabobank bij u thuis komen. Zij kunnen u op 
die manier ondersteunen met uw bankzaken. En met de Rabo Geld Express kan worden gezorgd, 
dat er contant geld thuis afgeleverd wordt. Hiervoor kunt u bellen naar (0412) 45 77 77. 

Belevingsonderzoek De Maashorst 

Dit jaar wordt het begrazingsbeheer in De Maashorst geëvalueerd. Een onderdeel van deze 
evaluatie is een onderzoek naar ervaringen van gebruikers van het gebied. Daarbij wordt specifiek 
gekeken  naar de beleving van een in Nederland unieke situatie: de aanwezigheid van wisenten, 
taurossen en exmoorpony’s in één natuurgebied. Met de evaluatie willen we inzicht krijgen in hoe 
gebruikers van De Maashorst deze unieke situatie ervaren. Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 20 minuten en is volledig anoniem. De vragenlijst staat op 
www.allemaalmaashorst.nl/nieuws/.  

Tip: Kijk naar de uitzending Vroege Vogels over De Maashorst op 12 juni om 19.50 uur op NPO-2. 

Attentie i.v.m. zomerstop: De volgende bezorgronde is in de week van 27 juli. 
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