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MEDEDELINGEN NOVEMBER 2021 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden Miet van Hoorn-Kerkhof, Annie Kanters-van Kessel,Dory van der 
Lee en Jan & Mies van Venrooij. 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 06-83657720 (Gerda 
Gevers) of e-mail naar kbonistelrode@gmail.com. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van Miet van Kesteren-van de Donk (90 jaar).  

Vooraankondiging kerstmarkt 

Het bestuur wil op zondag 19 december een kerstmarkt organiseren in Nesterlé. 
Leden kunnen zich aanmelden om een tafel te reserveren voor verkoop van eigen 
spulletjes. De markt vindt plaats onder het voorbehoud van Covid maatregelen. 
Aanmelden via info@kbonistelrode.nl of bij Gerda Gevers tel. 06-83657720. 

Coronabewijs aanvragen 

Het ziet er naar uit, dat we voorlopig nog moeten werken met 
coronabewijzen. Vraag dit zo nodig nog aan met uw Digid via 
coronacheck.nl of bel naar 0800-1351 voor een papieren exemplaar. Houdt 
uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 

Gratis jaarlidmaatschap op Seniorweb  

Er zijn nog cadeaubonnen van Seniorweb beschikbaar voor een 
gratis jaarlidmaatschap.   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. 

Fietsers bedankt! 

Wegens het slechte weer kon de laatste fietstocht van dit jaar op 21 
oktober niet doorgaan. De fietscommissie wil iedereen van harte bedanken 
voor het meefietsen en de gezelligheid onder elkaar. Hopelijk zien we 
elkaar weer terug in het nieuwe jaar! 

Wandelen: kartrekkers gezocht 

Nellie en Bart van den Brand nemen al vele jaren het voortouw bij het wandelen. Wekelijks op 
maandagmiddag kiezen zij een route om een afstand te wandelen, die haalbaar is voor de 
deelnemers. Nellie en Bart vinden dat het tijd wordt dat iemand anders het stokje overneemt. Wilt u 
zich hiervoor inzetten of meer informatie?  Bel met Nellie 06-1255 4776. 

Jeu de boules 

Bij de kiosk in het “7-eeuwenpark” wordt  elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur jeu de boules 
gespeeld. Iedereen mag meedoen. Informatie: Bart van den Brand, tel. 06-1255 4776. 

Programma CC Nesterlé 

Za 6 nov. 20.15 uur: Maartje & Kine – Speelbeesten II. Kaarten € 15,00  
Vr 19 nov. 20.15 uur: Stephanie Struijk & Eva de Roovere – Overal kom ik thuis. Kaarten € 17,50 
Za 20 nov. 20.15 uur: Rob Scheepers nieuwjaarsconference. Kaarten € 17,50  
Do 25 nov. 20.15 uur: Filmavond. Kaarten € 5,00 aan de kassa. 
Za 27 nov. 20.15 uur: Niels van der Gulik & Marcel de Groot – Central Park; The Story of Simon & 
Garfunkel. Kaarten € 17,50.  
Kaarten voor de voorstellingen online te bestellen via www.nesterle.nl .  
Let op: Voorstellingen alleen toegankelijk met coronapas. 
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