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MEDEDELINGEN DECEMBER 2021 

Nieuwe leden 

Welkom aan ons nieuwe lid Betsie Merks-van Uden. Kent u iemand, die nog geen lid is? Doe een 
aanbeveling om lid te worden. De contributie voor het hele jaar 2022 is slechts €  20,00. Bel 06-
83657720 (Gerda Gevers) of e-mail naar info@kbonistelrode.nl. 

In memoriam 

We betreuren het overlijden van onze oud-bestuursleden Fien van Uden-van Osch (80 jaar) en 
Nelly Wijnen-van de Ven (87 jaar).  

SINTERKLAASMIDDAG GAAT NIET DOOR !! 

Voor de ontspanningsmiddag met sinterklaas op 25 november hadden zich 95 
leden aangemeld. Maar gezien de nog steeds hoge besmettingscijfers en de 
risico’s voor onze doelgroep heeft het bestuur moeten besluiten om deze 
middag niet door te laten gaan. Jammer. 

 

Ook weer geen kerstviering dit jaar  

Om aan alle onzekerheid een eind te maken heeft het bestuur na overleg met 
de toneelgroep besloten ook de kerstviering op 17 december en de 
toneelvoorstelling op 18 december geen doorgang te laten vinden. Eerder was 
ook al afgezien van het plan om een kerstmarkt te organiseren. De toneelgroep 
is niet voor niets een stuk aan het instuderen. De bedoeling is nu om dit in het 
voorjaar van 2022 op de planken te brengen.  

18 december: KBO-mis voor onze leden en overleden leden  

Op zaterdag 18 december om 16.00 uur wordt in onze kerk een H. Mis 
opgedragen voor de leden en overleden leden van onze KBO-afdeling. Met 
name willen we stilstaan bij de 27 leden, die sinds 1 december 2020 zijn 
overleden. Hun namen zullen tijdens de mis worden voorgelezen. Het is ook 
mogelijk de mis via de livestream van onze kerk te volgen op youtube. In de 
zoekbalk parochie dgh nistelrode/live typen.  

Uitslag actie Rabo ClubSupport 

Dankzij de 170 stemmen, die zijn uitgebracht op onze vereniging, zal de Rabobank het mooie 
bedrag van € 1.361,09 aan ons overmaken. Hartelijk bedankt voor uw steun! Hiermee kunnen we 
weer wat extra’s doen voor onze leden. 

Zorgverzekering VGZ exclusief voor leden 

Als lid van onze vereniging krijgt u korting op een zorgverzekering van VGZ. U heeft 
daarvoor uw lidnummer (ledenpas) nodig en het collectiviteitsnummer 87718266. U 
krijgt 4% korting op de basisverzekering en 15% op de aanvullende verzekering. En 
extra vergoedingen, waaronder uw KBO-contributie.  
Al verzekerd bij VGZ? U kunt uw bestaande polis makkelijk omzetten. Overstappen? Geen 
probleem, er is geen medische selectie. Meer info op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel  of bel 
rechtstreeks met VGZ: 0900-84 90. 

Programma CC Nesterlé 

− Do 25 nov. en 16 dec. 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.  

− Za 11 dec. 20.15 uur: Rosa da Silva - Daar moet je heen. Kaarten € 12,50. 

− Wo 29 dec. 20.15 uur: Laurens & Twan – Jaarverslach 2021. Kaarten € 7,50. 
Kaarten voor de voorstellingen online te bestellen via www.nesterle.nl . Coronapas verplicht! 

http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/
tel:09008490
http://www.nesterle.nl/

