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MEDEDELINGEN AUGUSTUS 2021 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden Lenie Bens-Huibers en Truus Smits-Ketelaars. Kent u iemand, 
die nog geen lid is? Doe een aanbeveling om lid te worden. De contributie voor de rest van 2021 
is slechts € 10,00. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of e-mail naar kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Wilna van Grinsven-Hanenberg (66 jaar), Harry van der Heijden 
(90 jaar),Jo van Osch-Jansen (80 jaar), Nettie Broess-Bodenstaff (90 jaar), Jo Menczyk- van der 
Linden (98 jaar) en Jan van der Wielen (90 jaar).  

Jo Menczyk was het oudste lid van onze vereniging. Het oudste lid is nu Betsie van Tilburg-
Wingens. Zij is op 1 juli 97 jaar oud geworden. 

Jaarvergadering op 30 augustus 

De uitgestelde ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 30 augustus, aanvang 13.30 
uur. Dit onder voorbehoud, dat de overheidsmaatregelen hier voldoende ruimte voor bieden. De 
agenda en bijbehorende stukken ontvangt u met de bezorgronde van 23 augustus. 

Verruimde maatregelen in verband met coronapandemie 

Met de geldende coronamaatregelen is nu meer mogelijk. Activiteiten, waarbij de 1,5 meter niet 
kan worden aangehouden, mogen nu ook doorgaan, mits er sprake is van toegangscontrole. 
Daarvoor is het nodig, dat deelnemers bij binnenkomst kunnen aantonen, dat zij volledig zijn 
gevaccineerd tegen covid-19. Dat kan met het vaccinatiebewijs, dat van de GGD of huisarts  is 
ontvangen bij de 2e coronaprik. Deze maatregelen gelden tot en met 13 augustus. Het kabinet zal 
vóór die datum aankondigen, welke regels na die datum gelden. 

Overzicht activiteiten in Nesterlé 

Iedereen is vrij aan te sluiten bij één of meer van onderstaande activiteiten. Voor sommige 
activiteiten betaalt u een kleine bijdrage in de kosten. 

 

Zonder toegangscontrole op 1,5 meter afstand Met toegangscontrole (van vaccinatiebewijs) 
Biljarten op maandag, woensdag en vrijdag 
vanaf 13.30 uur en op dinsdag vanaf 18.30 uur. 
Biljartles op dinsdag van 9 tot 11 uur. 
Koersbal op woensdag vanaf 13.30 uur (in de 
oneven weken). 
Handwerken elke donderdag vanaf 14 uur. 
Country line dansen op vrijdag vanaf 09.30 uur. 
 

Prijskaarten (rikken, jokeren) op maandag 
vanaf 13.15 uur  (elke 1e en 3e maandag van 
de maand) 
Sjoelen elke woensdag vanaf 09.30 uur 
Kienen op woensdag vanaf 14 uur (in de even 
weken). 
Bridge elke vrijdag vanaf 13 uur. 
 

Samen-uit-eten bij ‘t Maxend 

Elke laatste donderdag van de maand kunt u weer deelnemen aan het speciale etentje van de 
KBO. De volgende keer is dat op donderdag 26 augustus, aanvang 18 uur. De prijs voor een 3-
gangendiner is € 14,50 exclusief drankjes. Aan- of afmelden bij Ans Geurts uiterlijk de 
voorafgaande zondag. Tel. 0412-611461. Graag bellen voor de middag of na 18 uur. 

Buitenactiviteiten 

Wandelen: Elke maandag start bij Nesterlé om 13.30 uur. 
Fietsen langs knooppunten: De volgende tocht is op donderdag 19 augustus. Vertrek om 10 uur 
bij Nesterlé.  Neem voor onderweg een lunchpakketje mee. Noteer alvast de volgende data: 16 
september en 21 oktober.  

 

mailto:kbonistelrode@gmail.com

