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MEDEDELINGEN JUNI/JULI 2021 

Nieuwe leden 

Helaas mochten we afgelopen maand geen nieuwe leden begroeten. 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 Dora van de Ven-Exters (80 jaar). 

Nog geen datum bekend voor heropening Nesterlé 

We verwachten op dit moment dat – als het aantal besmettingen en ziekenhuis- en IC opnames 
blijft dalen –de deuren en de bar van Nesterlé op woensdag 9 juni 2021 weer open mogen, met 
inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. Volgens de media overweegt het kabinet 
om deze versoepeling al vanaf zaterdag 5 juni 2021 te laten ingaan. We wachten de nadere 
berichten van de overheid in de komende weken af.  

Zodra er weer met activiteiten in Nesterlé kan worden begonnen, zullen 
we in overleg met de coördinatoren beoordelen, of dit binnen de dan 
geldende voorwaarden mogelijk is. Wanneer er activiteiten worden 
opgestart, zullen we daarover berichten in het parochieblad en per  
e-mail in een extra editie van de digitale nieuwsbrief. 

Aanmelden voor ziekenbezoek 

Leden, die ernstig ziek zijn of herstellen van een zware operatie, kunnen 
worden bezocht door een lid van de KBO bezoekgroep. Het meldpunt 
voor ziekenbezoek wordt i.v.m. ziekte van de coördinator tijdelijk 
gewijzigd in: Leny van de Ven, tel. 06-1538 5865.  

Onze wandelclub gaat weer van start  

Nu de lente is aangebroken willen veel mensen genieten van de natuur en van de gezonde 
buitenlucht, De wandelclub van de KBO gaat weer van start op maandag 7 juni. 
Elke  maandagmiddag start de groep om 13.30 uur vanaf CC Nesterlé. De lengte van de 
wandeling is circa 8 km.  U kunt zich zonder aanmelding aansluiten. Deelname is op eigen risico.  
Informatie bij Nellie van den Brand, tel. 06-1255 4776. 

 

Van 11 t/m 15 oktober met Ema Reizen naar Odoorn in Drenthe 

Samen met leden van KBO Vorstenbosch kunt u op een 5-daagse reis 
naar Drenthe. De vertrekdatum is 11 oktober t/m 15 oktober. Meer 
informatie leest u in bijgaande folder.  
Als u wilt deelnemen, lever dan het inschrijfformulier uiterlijk 1 augustus 
in bij Leny van de Ven, Laarhof 21. Voor vragen kunt u Leny bellen op 
tel. 06-1538 5865. 

 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief 

Wist u, dat u ook per email onze berichten kunt ontvangen? Wij willen op deze manier aan onze 
leden een extra service bieden. En met een extra nieuwsbrief kunnen wij u tussentijds op de 
hoogte brengen van belangrijke actuele ontwikkelingen, zoals wanneer Nesterlé weer open gaat. 
Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in op www.kbonistelrode.nl of via 
kbonistelrode@gmail.com. 

Attentie i.v.m. zomerstop: De volgende bezorgronde is in de week van 26 juli. 
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