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MEDEDELINGEN OKTOBER 2020 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden: Saskia van Rooij-Henst en Betsie Jansen-van Uden.  
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 

We betreuren het overlijden van onze leden Peter van der Heijden (70 jaar), Riny Cuijpers (75 jaar) 
en Mientje de Kok-Geurts (83 jaar). 

Doe mee aan Rabo ClubSupport en steun KBO Nistelrode 

Steun jouw favoriete vereniging en stem tijdens de actie Rabo ClubSupport.    
De stemperiode loopt van 5 oktober tot en met 25 oktober 2020.  
Ben je niet alleen klant, maar ook lid van de Rabobank? Dan krijg je vijf stemmen, 
waarvan er maximaal twee op de dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. 

Laat je stem niet verloren gaan: Wij helpen je graag bij het stemmen! 

Elke  stem is circa 4 euro waard! Het is zonde als stemmen verloren gaan. Dit jaar krijg je geen 
stemcode. Je kunt stemmen door in te loggen in de Rabo Bankieren App of op de website van de 
Rabobank. Kies vervolgens  ‘Zelf regelen’ en dan ‘Mijn Lidmaatschap’. Klik op de optie Rabo 
ClubSupport. 

Je kunt hulp krijgen van bestuursleden. Gerda Gevers is aanwezig in Nesterlé op donderdagmiddag 
van 2 tot 4 uur (zaal Donzel). Of maak een afspraak met Wim Timmers, tel. 0412-403639. Breng je 
pinpas mee en zorg dat je de pincode weet. 

 

Wegens corona dit jaar geen grote evenementen 

De activiteiten in Nesterlé moeten voldoen aan de 
coronarichtlijnen.  Door de 1,5 meter regel is de beschikbare 
plaatsruimte in de grote zaal beperkt. Het is niet mogelijk onze 
jaarlijkse vieringen in de gebruikelijk vorm voor een volle zaal te 
houden. Daarom heeft het bestuur besloten de 
ontspanningsavond en de sinterklaasmiddag dit jaar niet te 
organiseren. Ook de kerstviering kan niet doorgaan zoals 
gebruikelijk. Toch willen we aandacht besteden aan de 
kerstdagen. We beraden ons op een alternatief. 

Prikpost terug in Nistelrode   

Goed  nieuws! Vanaf 1 oktober kunt u voor bloedafname weer terecht 
in Gezondheidscentrum Nistelrode aan de Beekgraaf.  Wel dient u 
hiervoor digitaal een afspraak te maken via 

.   

Theaterprogramma CC Nesterlé  

- Zaterdag 3 oktober 19.30 en 21.30 uur. Optreden band Mercy John. Kaarten à € 12,50 via 
www.nesterle.nl. Toegang maximaal 60 personen per keer.   

- Donderdag 29 oktober 20.15 uur. Film “De beentjes van Sint-Hildegard” met Herman Finkers, 
Johanna ter Steege en Leonie ter Braak. Tickets à € 5,00 vanaf 1 oktober te bestellen via 
ticket@nesterle.nl en per pinpas te betalen aan de kassa voor aanvang. 

- Zaterdag 7 november 19.30 en 21.30 uur. Spruijt & Opperman met Heimweeen, muzikaal cabaret. 
Kaarten € 12,50 via www.nesterle.nl.   
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