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MEDEDELINGEN AUGUSTUS 2020 

Nieuwe leden 

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

In memoriam 

Wij betreuren het overlijden van Toon van der Lee (79 jaar). 

Activiteiten in Nesterlé weer beperkt mogelijk 

Binnen de coronarichtlijnen kunnen activiteiten plaatsvinden in 
Nesterlé. De mogelijkheden zijn echter beperkt door de 1,5 meter 
regel. Het bestuur heeft bij alle trekkers van de activiteitengroepen 
nogmaals de animo gepolst. Er is weer begonnen met biljarten en 
handwerken.  
Gezien de risico’s met het coronavirus hebben we besloten om de 
jaarlijkse 85+ ontmoetingsmiddag niet door te laten gaan. 

Vrij kaarten kan wel weer 

Vrij kaarten in de foyer is mogelijk tijdens de reguliere openingstijden: Maandag- woensdag en 
vrijdagmiddag en dinsdagavond. Kaarters dienen onderling af te spreken als ze willen kaarten. Laat 

het de vrijwilligers van Nesterlé weten  wanneer jullie komen op tel. 0412-859001, zodat een tafel kan 
worden klaar gemaakt om het kaarten veilig te laten verlopen. Houdt u verder aan de basisregels. 
Blijf bij klachten huis en laat u testen. Bel 0800-1202 voor een afspraak.  

Wandelen op maandagmiddag 

De wandelclub gaat weer van start op maandag 3 augustus. Verzamelen om 13.30 uur bij Nesterlé. 
Inlichtingen bij Nellie van den Brand, tel 06-1255 4776. 

Samen-uit-eten in ‘t Maxend 

Elke laatste donderdag van de maand kunt u weer deelnemen aan het 
speciale etentje van de KBO. Het horecaprotocol is van toepassing. 
Iedereen is verplicht zich aan te melden bij Ans Geurts uiterlijk de 
voorafgaande zondag. Tel. 0412-611461.  

Dit jaar geen najaarsreis 

Het is verplicht in de bus mondkapjes te dragen. Omdat wij denken, dat de animo om op die manier 
een dag op reis te gaan beperkt is, heeft het bestuur besloten de geplande najaarsreis te annuleren.  

Bloed prikken alleen op afspraak 

Om de wachttijden bij de prikposten te verkorten  heeft het 
Diagnostisch Centrum Bernhoven besloten, dat het bloedprikken 
voortaan altijd op afspraak moet. Dat kan digitaal via de website: 
afspraakbloedafname.bernhoven.nl.  
Patiënten die het lastig vinden om digitaal een afspraak te maken, 
kunnen bellen naar 0413 - 401908.  

Het is jammer, dat de prikposten in Nistelrode in verband met corona nog steeds zijn gesloten en het 
is de vraag, wanneer er weer een prikpost terugkomt. Momenteel moet u naar prikposten in de regio, 
o.a. Ziekenhuis Bernhoven in Uden of Gezondheidscentrum Ceres in Heesch. Indien u slecht ter 
been bent of om medische reden thuis moet blijven en niet in staat bent om één van de prikposten in 
de regio te bezoeken, biedt het Diagnostisch Centrum de mogelijkheid om u aan huis te prikken. 
Alleen via uw huisarts kan dit voor u worden geregeld.  
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