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MEDEDELINGEN MAART 2021 

Nieuwe leden 

Nieuwe ledenaanwas is nodig om onze vereniging vitaal te houden. Kent u iemand, die nog geen 
lid is? Doe een aanbeveling om lid te worden. De contributie is slechts € 20,00 per jaar. Bel 0412-
403639 (Wim Timmers) of stuur een bericht naar kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van: Corry Nuijen-van de Ven (96 jaar), Toon van de Ven (93 jaar) en 
Mia van Dijk-Bloks (67 jaar). Ook ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van onze 
oud-voorzitter Martien van den Akker (86 jaar). Zie www.kbonistelrode.nl voor een In Memoriam. 

Nesterlé blijft gesloten 

De regering heef de “harde lockdown” verlengd  tot dinsdag 2 
maart. Als gevolg daarvan blijft Nesterlé helaas tot en met die 
datum gesloten voor alle activiteiten. Het is afwachten of er na 
die datum versoepelingen worden toegestaan. Hou de website 
www.nesterle.nl in de gaten voor het laatste nieuws. 

Themamiddag “Fit blijven” uitgesteld 

Deze themamiddag staat gepland voor 11 maart 2021. Gezien 
de onzekere vooruitzichten wordt deze uitgesteld tot een nader te bepalen datum. 

Uw KBO-contributie retour via VGZ 
Regel het zelf via www.kbo-brabant.nl/contributie-retour/. Of bel naar KBO-Brabant, 073-6444066. 
Houdt uw lidnummer en VGZ-klantnummer bij de hand. 

Belastinginvulhulp KBO Nistelrode  

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Maak een afspraak met één van onze invulhulpen: Jo Lamers 
tel. 0412-611708, Jan Raaijmakers tel. 0412-611943, Cees van Gestel tel. 06-5333 6028, Wim 
Timmers tel. 0412-403639.  

Wegwijzer Bernheze 

Wegwijzer Bernheze helpt u bij vragen over wonen, inkomen, zorg en 
welzijn. Wmo-consulenten van gemeente Bernheze, sociaal werkers 
van ONS welzijn en klantmanagers van gemeente Meierijstad werken 
samen in Wegwijzer Bernheze.  Bent u op zoek naar hulp? Neem contact 
op met Wegwijzer via 0412-45 88 88. Een medewerker van Wegwijzer 
luistert naar uw vraag en helpt u verder. 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant 

In de hoop dat we het coronavirus tegen die tijd onder controle 
hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het 
einde van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten 
in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er een echt feestje van maken: op een mooi 
landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens 
centraal in Brabant.  

Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een 
kraampje via de website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/. Of bel naar KBO-Brabant (Jacquelien 
Cuppers) tel.  073-6444066.  
U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met allen, die zich hebben aangemeld Doe 
mee! Deadline voor aanmelding: 15 maart 2021. 
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