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MEDEDELINGEN SEPTEMBER 2021 

Nieuwe leden 

Welkom aan ons nieuw lid Rini van Leuken. 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 Clasien Geurden-Broeksteeg (85 jaar) en Thea Jensch-Cuijpers 
(87 jaar).  

Jaarvergadering op 30 augustus 

Bijgaand ontvangt u de stukken voor de jaarvergadering van 30 augustus. Deze begint om 13.30 
uur in de grote zaal van Nesterlé. Om voldoende leden toegang te kunnen geven, is het nodig dat 
men gevaccineerd is. Breng daarom het vaccinatiebewijs mee, dat van de GGD of huisarts  is 
ontvangen bij de 2e coronaprik. 

Bloemschikken  

Sia Rutjes begint weer met bloemschikken op woensdag 8 september 
van 10 tot 12 uur in de foyer van Nesterlé. Verder in 2021 op 6 oktober, 
10 november en 8 december. De eerste keer kan men zonder 
aanmelding komen en behoeft men niets mee te brengen. 

Ons Welzijn - Meer Bewegen voor Ouderen 

Deze activiteiten van Ons Welzijn beginnen weer begin september.  
Werelddansen start maandag 6 september van 09.30 tot 11 uur in 
de grote zaal van Nesterlé.    
Info Gerrie van der Aalsvoort tel. 0412-611394.  
Tom van Ooij begint met de gymlessen op donderdag 9 september.  

Zwemmen voor ouderen bij Conscius Sports aan de Beekgraaf start 6 september. 
Info en aanmelden bij Ons Welzijn tel. 088 374 2525. Of per mail: bewegen@ons-welzijn.nl. 
Kijk ook op de website: beweegons.nl. 

Bewegen in de buitenlucht 

Wandelen: Elke maandag start bij Nesterlé om 13.30 uur. 
Fietsen langs knooppunten: De volgende tochten zijn op donderdag 16 september en 21 oktober. 
Vertrek om 10 uur bij Nesterlé.  Neem voor onderweg een lunchpakketje mee.  

Kluscafé KBO Loosbroek 

KBO Loosbroek start weer met het kluscafé op zaterdag 18 september voor alle inwoners van 
Bernheze. Elke 3e zaterdag van de maand  is het kluscafé open van 9.30 tot 11.30 uur, locatie 
Achterdonksestraat 7. Geef uw apparaat een 2e kans. Info Jan van Eerd tel. 0412-480658. 

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? Bel 0412-45 88 88. Een medewerker van 
Wegwijzer luistert naar uw vraag en helpt u verder. Meer info op de 
website wegwijzerbernheze.nl. 
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