
 

MEDEDELINGEN OKTOBER 2021 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden Marietje van de Laar-de Bijl, Marij Weber-van Kilsdonk, Adrie van 
der Aalsvoort, Tonnie en Greet van Tilburg. 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 Riet Geurden-Kleijnen (86 jaar) en Mien van Eenbergen-van der 
Velden (88 jaar) .  

Coronapas op papier aanvragen 

Vanaf 25 september is een coronatoegangsbewijs vereist voor een 
bezoek aan bioscoop, restaurant of theater.  
Hebt u geen Digid met sms-code, smartphone of computer met 
printer? Dan kunt u  een papieren coronatoegangsbewijs aanvragen 
via telefoonnummer 0800-1351 (gratis).  
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat 
in het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs. Nadat uw gegevens zijn ingevoerd ontvangt 
u binnen vijf werkdagen het coronabewijs per post. Maak een kopie van het bewijs en houd 
het origineel thuis. 

Gratis jaarlidmaatschap op Seniorweb  

Seniorweb bestaat 25 jaar! Sinds 1996 maakt Seniorweb de digitale 
wereld begrijpelijk voor senioren, zodat iedereen het gemak en 

plezier van de computer en internet kan ervaren. Dat doen we met een unieke combinatie van 
educatie, inspiratie én computerhulp. Om dat te vieren mogen wij 50 cadeaubonnen uitdelen voor 
een gratis jaarlidmaatschap op Seniorweb. Heeft u belangstelling? Stuur een mail naar 
seniorwebnistelrode@gmail.com of bel 0412-403639 (Wim Timmers).  
Hier kunt u ook terecht met hulpvragen voor de helpdesk digitale media. 

Verkeersdag voor senioren op 13 oktober 

Veilig Verkeer Nederland afd. Maasland houdt op woensdag 13 oktober 2021 een 
verkeersdag voor senioren bij Verkeersschool Kees van Iersel, Vinkelsestraat 14 
in Heesch. U kunt meedoen aan een theoriedeel. Ook kunt u een praktijkles 
volgen in een lesauto.   
Het theoriedeel kost € 10,00 en duurt een halve dag (ochtend of middag). Doet u 
mee aan de praktijkles dan bent u van 8.15 tot 16.00 aanwezig en zijn de kosten 
€ 20,00 (incl. theorieboekje en lunch). 
Wilt u deelnemen, stuur dan uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum naar 
jhuijbers@vvn-maasland.nl en vermeldt, wanneer u alleen theorie wilt, of u in de voor- of namiddag 
wilt komen. U kunt zich ook telefonisch opgeven: 06-51580738. 

Data clubactiviteiten 

- Bloemschikken o.l.v. Sia Rutjes: Woensdag 6 oktober, 10 november en 8 december.  
- De bridgecursus start weer op woensdag 20 oktober van 10 tot 12 uur met 12 wekelijkse lessen. 
- Wandelen: Elke maandag start bij Nesterlé om 13.30 uur. 
- Fietsen langs knooppunten: Op donderdag 21 oktober. Vertrek om 10 uur bij Nesterlé. 

Programma CC Nesterlé 

Za 2 okt. 20.15 uur: Annick Boer – Dat is goed gelukt. Kaarten € 15,00 via www.nesterle.nl 
Za 23 okt. 20.15 uur: Gerard van Maasakkers – Ik loop. Kaarten € 20,00 via www.nesterle.nl  
Film elke laatste donderdag van de maand om 20.15 uur. Kaarten € 5,00 aan de kassa. 
Let op: Voorstellingen alleen toegankelijk met coronapas. 
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