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15 
april  2019 

Muziekcursus 
Dinsdag 16 april 2019  Uitleg en beluisteren van delen van de Matthäus-

Passion in de Ensemblezaal van CC Elckerlyc door Jan van den Eynden, 

docent van de Muziekcursus van de KBO. Tijd : 9.30 – 12.00 uur.  

Informatie:  Ria Bonenkamp 013 – 5051345  ria.bonenkamp@outlook.com 

 

Gaat u met de Gouden Mix mee op cruise? 

Vrijdag 3 mei 2019 in CC Elckerlyc, aanvang 14:00 uur                         

In onze vorige nieuwsbrief vindt u meer informatie 

over deze muzikale theatershow. Alle senioren van 

onze gemeente zijn welkom. 

De entree bedraagt € 5,- per persoon, te betalen bij 

binnenkomst. Een consumptie in de pauze is bij de 

prijs inbegrepen.  

 

Computernieuws 

Een cursus van 5 dagdelen die dinsdagochtend 9 april start. De kosten zijn  

€ 35. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich opgeven bij: 

Janus Plasmans, Lindestraat 7, Diessen.         a.plasmans1@gmail.com 

Kees Weijers, Wouwerdries 57, Hilvarenbeek     kenje.ww@gmail.com 

(Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en  emailadres.)  

 

Op de 1e maandag van de maand kunt u in de bibliotheek van 13.30-15.30 

uur terecht met vragen over telefoon, tablet, computer en e-reader.  

Dat is voor  de maanden april en mei, 1 april en 6 mei. Anders dan elders 

vermeld is er dus ook in mei gewoon spreekuur in de bibliotheek. 

In juni, juli en augustus is er geen spreekuur. We beginnen weer op 2 

september en gaan dan weer gewoon verder. 

In Diessen kunt u op het spreekuur terecht op de 3e dinsdag van de maand. 

In april en mei is dat dus 16 april en op 21 mei. Locatie De Eenhoorn van  

13.30-16.00 uur. De spreekuren in Diessen gaan het hele jaar door. 

                                     

Drie gangen diners                                                                         
Dinsdag 23 april:  Kookgenoten                

Reserveren:  dhr. H. Worms  013-5055846 info@kook-genoten.nl                                  

Aanvang: 18:00 uur, € 18,-  exclusief drankjes.                                                                                                

Maandag 27 mei: Restaria de Zwaan     

Reserveren:  mevr. Van Sprang 013-5041227 info@restariadeZwaan.nl                            

Aanvang: 18:00 uur, € 18,-  exclusief drankjes.  
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