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MEDEDELINGEN APRIL 2021 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden Tineke en Giel ter Marsch. 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 Piet Wijdeven (87 jaar). 

Nesterlé blijft waarschijnlijk dicht tot 26 mei 

Het bestuur van Nesterlé laat weten, dat volgens het laatste 
stappenplan van de regering culturele instellingen, zoals Nesterlé, de 
deuren gesloten moeten houden tot hoogstwaarschijnlijk woensdag 
26 mei. Evenementen en theater- filmvoorstellingen zouden volgens 
datzelfde stappenplan weer geoorloofd zijn vanaf 16 juni. We blijven 
de ontwikkelingen nauwgezet volgen, en laten u zo spoedig mogelijk weten als er hierover iets 
nieuws valt te melden. 

Nog geen nieuwe datum voor uitgestelde jaarvergadering 

Op grond van onze statuten is het bestuur verplicht jaarlijks uiterlijk eind april een algemene 
ledenvergadering te houden. Gezien de nog steeds geldende beperkingen  en de voortdurende 
sluiting van Nesterlé is dat dit jaar helaas niet mogelijk.  
De jaarstukken van 2020 zijn gereed en de penningmeester zal de kascommissie op korte termijn 
vragen de boeken te controleren. We laten u tijdig weten als er een datum voor de 
jaarvergadering bekend is. We rekenen op uw begrip.  

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. 

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. 

Herdenkingsbomen Bernheze 

Als blijvende herinnering aan de ingrijpende 
coronaperiode zijn in de kernen van Bernheze vijf 
herdenkingsbomen geplant. Bij de bomen staat een 
plaquette met een gedicht van Mathieu Bosch en een QR-
code. Deze leidt naar een mooi verhaal uit de betreffende 
kern. U vindt de boom van Nistelrode aan de Oude 
Torenweg in het plantsoen achter de begraafplaats.  
Meer informatie zoals de plaats van de andere bomen op 
www.bernheze.org onder kop Coronavirus. 
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