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MEDEDELINGEN NOVEMBER 2020 

Nieuwe leden 

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 geen contributie voor de rest van het jaar 2020. Bel 0412-
403639 (Wim Timmers) of stuur een bericht naar kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Fons van den Broek (76 jaar).  

Themamiddag 5 november uitgesteld 

Een tweede besmettingsgolf van het coronavirus brengt ons weer extra 
beperkingen. Daarom zijn we genoodzaakt de geplande themamiddag van 5 
november opnieuw uit te stellen. De mensen, die zich hebben aangemeld, 
krijgen bericht, zodra een nieuwe datum bekend is. U hoeft zich dan niet 
opnieuw aan te melden.  

Wegens corona dit jaar geen kerstviering 

De pandemie van het coronavirus is er de oorzaak van, dat wij dit jaar niet zoals gebruikelijk bij elkaar 
kunnen komen. Veel groepsactiviteiten kunnen niet doorgaan en “ONS welzijn” heeft ook alle 
beweegactiviteiten afgelast. 
Eerder lieten we al weten, dat de ontspanningsavond en de sinterklaasmiddag dit jaar niet doorgaat. 
Ook de kerstviering kan helaas niet doorgaan. Een alternatieve activiteit, waarbij we elkaar met velen 
ontmoeten, zou onverstandig zijn. Het bestuur is van plan iedereen op het thuisadres een teken van 
aandacht te bezorgen. U kunt dit kort voor de kerstdagen verwachten.   

Onze ouderenadviseurs bieden een luisterend oor 

Onze ouderenadviseurs gaan op huisbezoek bij 
ouderen van 75 jaar en ouder. Zij geven advies op 
het gebied van welzijn, zorg, financiën en wonen. 
Door corona zijn deze huisbezoeken dit jaar stil 
komen te liggen. Wij kunnen ons echter voorstellen, 
dat er veel vragen gerezen zijn en dat u zich zorgen 
maakt over het welzijn van uzelf en van uw naasten.  

Ouderenadviseurs zijn goed op de hoogte van woonmogelijkheden, financiële regelingen, 
ondersteuning bij ziekte en mantelzorg, aanvragen Wmo, etc. Nu we door het coronavirus extra 
voorzichtig moeten zijn en meer aan huis gebonden zijn, kan de ouderenadviseur u een luisterend oor 
bieden. Neem gerust contact op met één van hen. 
In Nistelrode zijn vijf vrijwillige ouderenadviseurs actief: Christ Cuypers (0412-611482), Cees van 
Gestel (06-53336028), Jan Raaijmakers (0412-611043), Saskia van Rooij (06-28446236), Agnes 
Schaapsmeerders (06-52622599). 

 
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. 

Theaterprogramma CC Nesterlé  

Op dit moment is niet te zeggen, welke voorstellingen de komende maand kunnen worden 
aangeboden. Wij adviseren het parochieblad in de gaten te houden voor actuele berichtgeving. 
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