
KBO-Diessen  
BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN.  

  

 1  meer informatie op: www.KBO-Diessen.nl   

  

Nieuwsbrief januari 2020 

KBO-Diessen wenst  alle leden 

een fijn en vooral een gezond 2020 
 

JANUARI 2020 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek  13.00 uur bij Hercules 
In januari is de grote zaal in de Nieuwe Eenhoorn nog niet te gebruiken voor activiteiten. 
2 t/m 6 jan. Groepsreis naar Lunteren 
Ma 6 Computerspreekuur 13.30 uur Elckerlyc    
Ma  13 Bingo 14.00 uur in de Hercules 
14 t/m 19 Seniorenexpo in Velthoven 
In januari geen KBO-diner bij een restaurant in  Hilvarenbeek   

 
FEBRUARI 
Fietsen:  iedere donderdag vertrek om 13.00 uur bij Hercules 
We verwachten dat de grote zaal in de Nieuwe Eenhoorn vanaf 10 februari te gebruiken is. 
Ma 03 Computerspreekuur 13.30 uur Elckerlyc  
Ma 10 Bingo: om 14.00 uur in De Eenhoorn 
Ma  17 Film themagroep KBO 
Di 18 Computerspreekuur 13.30 uur Eenhoorn 
Ma 24 Carnaval voor senioren 
KBO-diner wordt in de nieuwsbrief  vanaf februari bekendgemaakt. 

 
 

 
 
 
Van dinsdag 14 januari tot en met zondag 19 januari is er weer een seniorenexpo  in Koningshof 
in Velthoven. Jaarlijks komen hier zeer veel senioren naartoe.  KBO-Brabant organiseert dit mee 
en is ook nadrukkelijk aanwezig. Entree prijs €10,-. Met je KBO-pas kost het maar €6,-.  Er is heel 
veel te zien, speciaal gericht op senioren en in de grote zaal zijn er elke dag optredens van 
bekende groepen.    Meer informatie op: www.seniorenexpo.nl 
 

 

 
In 2020 willen 
we in Esbeek 
en Haghorst de 
vilatiteitsdagen 
houden. 
Hierover zullen 
we snel meer 
informatie 
geven. 
 
  

 

http://www.seniorenexpo.nl/
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Onze KBO-Site wordt vernieuwd. 

 
 

Begin januari zal de nieuwe site van KBO-Diessen te zien zijn.  De aanpassingen waren nodig om 
alle nieuwe mogelijkheden (site bekijken op ipad, tablet en mobiele telefoon) te kunnen benutten. 
Alle nieuwsbrieven en foto’s vanaf augustus zijn erop gezet en kunnen bekeken worden. 
Tips om de site nog aantrekkelijker te maken zijn welkom →mail naar jaclinnemans@outlook.com. 

Veel kijkplezier. 

De Rabo pinautomaat gaat veranderen. 

Een aantal banken gaan samenwerken en dezelfde pinautomaten 
gebruiken. In januari zal daarom de pinautomaat bij Hercules 
aangepast worden naar deze nieuwe vorm. Rabobank, ABN AMRO 
en ING werken samen aan een netwerk van geldautomaten. Zo blijft 
contant geld voor iedereen voldoende beschikbaar. De automaten 
van de drie banken krijgen allemaal hetzelfde uiterlijk (geel) en 

dezelfde naam: Geldmaat. 

Foto van de fijne kerstviering 2019
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Computer nieuws 

 
Deze maand vragen we u aandacht voor de basiscursus Klik & Tik welke op veel  plaatsen  in Nederland door de 
bibliotheek verzorgd wordt. Dus ook in Hilvarenbeek.  
De cursus is gratis en er is een laptop  beschikbaar om de lessen te volgen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
U kunt zich aanmelden bij de bibliotheek.  Langsgaan tijdens de service uren, per  telefoon of e-mail. Zie hieronder. 
Voor de cursus Digisterker die hieronder wordt vermeld, wordt enige vaardigheid met de computer verwacht om 
deze goed te kunnen volgen. Voor deze cursus is een wachtlijst en start weer zodra er zes aanmeldingen zijn. 
  
Cursus Klik & Tik  
Wil je meer te weten komen over mailen en zoeken op internet? 

In de cursus Klik & Tik, die elke donderdagmiddag van 

1330 tot 15.30 uur in de Bibliotheek van Hilvarenbeek 

gegeven wordt, leer je de basis van het computergebruik: 

het toetsenbord gebruiken, e-mailen en ga je het internet 

op.  

Je leert online te zoeken, websites bekijken en krijgt informatie over social media zoals bijvoorbeeld Facebook.  Dit 
doe je in je eigen tempo en begeleid door vakkundige en geduldige trainers.  
Voor meer informatie en/of aanmelding kun je terecht bij de Bibliotheek Hilvarenbeek in CC Elckerlyc, 
telefoonnummer 013-5051281 of stuur een mail naar hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl. Vooraf aanmelden is 
verplicht en kan per mail, in de bibliotheek aan de balie of telefonisch. De cursus bestaat uit 4 tot 6 bijeenkomsten 
en is gratis.  
 
Cursus Digisterker 
Wil je meer weten over de digitale overheid?  
Steeds meer contacten met de overheid lopen via internet: bijvoorbeeld het aanvragen van zorg, werk zoeken of het 
doorgeven van een verhuizing. Vind je het ook moeilijk om met de websites van de overheid te werken? Dan is de 
cursus Digisterker iets voor jou. Deze praktische cursus helpt je in vier bijeenkomsten op weg. Je leert hoe je een 
DigiD aanmaakt en gebruikt. Je oefent met veelvoorkomende formulieren en diensten van bijvoorbeeld de 
gemeente, de Belastingdienst, Mijn Overheid en UWV. De cursus wordt gegeven in de huiskamer van CC Elckerlyc. 
Deelname aan de cursus, inclusief werkboek, is gratis.  
Meer informatie of aanmelden voor de cursus? Mail naar hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl  

 

Computerspreekuur, 

Heb je vragen over de computer, e-reader en 

ebooks, tablet, iPad en toepassingen ervan? 

 

• eerste maandag van de maand in Elckerlyc  13.30-15.30 uur 
Vrijwilligers van de KBO staan klaar om u te helpen. 

• derde dinsdag van de maand in de Nieuwe Eenhoorn  13.30-15.30 uur 
 (in januari i.v.m. verbouwing niet) 

Vrijwilligers van KBO-Diessen helpen u graag.  

 

mailto:hilvarenbeek@bibliotheekmb.nl

