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MEDEDELINGEN SEPTEMBER 2020 

Nieuwe leden 

Helaas kunnen we deze keer geen nieuwe leden verwelkomen.  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. 

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, vrij 
kaarten en handwerken.  
 

Dansgroepen weer van start 

Wil je op een leuke manier vitaal blijven? Kom mee doen met WERELDDANS. Start maandag 14 
september 9.30-11.00 uur Grote zaal van het Nesterlé gebouw. Opgeven en info: 
gerrievanderaalsvoort@gmail.com of tel: 611394 
 

Wandelen op maandagmiddag 

De wandelclub is ook weer actief. Verzamelen elke maandag 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.  

Helpdesk digitale media   

Juist in deze tijd is het van belang, dat u om kunt gaan met digitale media, 
zoals laptop, tablet of smartphone. Steeds meer zaken kunt u online 
regelen. Het onderhouden van contacten gaat gemakkelijk met whatsapp, 
facetime of e-mail. Onze vrijwilligers wijzen u graag de weg. Mail uw 

hulpvraag naar kbonistelrode@gmail.com. Bellen naar Wim Timmers 0412-
403639 kan ook. 

Kluscafé KBO Loosbroek 

KBO Loosbroek start weer met het kluscafé op zaterdag 19 september. Elke 3
e
 zaterdag van de 

maand  is het kluscafé open van 9.30 tot 11.30 uur, locatie Achterdonksestraat 7.  Zij willen graag 
weer helpen maar vragen medewerking van de bezoekers om 1,5 meter afstand 
te houden. 

Eucharistievieringen in onze kerk thuis volgen op uw scherm 

Volg de vieringen in onze kerk via livestream op youtube. Typ in de zoekbalk 
“parochie dgh nistelrode live”. U kunt een viering ook achteraf terugkijken. 

CC Nesterlé start nieuw theaterseizoen coronaproof 

- Zaterdag 12 september, aanvang 19.30 uur en 21.30 uur: Rob Scheepers met show “Gulzig”. 
Toegang maximaal 60 personen per keer. Kaarten € 17,50 via nesterle.nl.   

- Donderdag 24 september 20.15 uur: Film “Kapsalon Romy”. Kaarten € 5,00 reserveren via 
info@nesterle.nl. 

- Zaterdag 3 oktober 19.30 en 21.30 uur. Optreden band Mercy John. Kaarten € 17,50 via nesterle.nl  

mailto:kbonistelrode@gmail.com
mailto:gerrievanderaalsvoort@gmail.com
mailto:kbonistelrode@gmail.com
mailto:info@nesterle.nl

