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Bibliotheek LocHal Spoorzone Tilburg  
Op zaterdag 26 oktober 2019 is het mogelijk om aan een rondleiding deel te 

nemen. Aanwezig zijn om 9.45 uur (met eigen vervoer) op het adres:  

Burg. Brokxlaan 1000 in Tilburg.  

Vóór 21 oktober € 4,-- p.p. overmaken naar de 

penningmeester van de KBO Hilvarenbeek,  

IBAN REK.NR. NL 05 RABO 0122300378 o.v.v. 

Spoorzone 26-10-2019.  

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen 

met Stan Meijer per e-mail: 

stanenmarijke@gmail.com. Uitgebreidere 

informatie is na te lezen in onze nieuwsbrief van 

augustus en mocht u deze niet bewaard hebben, 

dan is deze nog te vinden op onze website 

www.kbo-hilvarenbeek.nl. 

 

Uitstel, maar geen afstel! 
In februari 2019 is door Toon Bruurs en Martin van Mol de lezing “Natuur in 

beeld” gegeven. Hieraan is door 80 personen enthousiast deelgenomen en 

gezamenlijk is toen besloten om aan deze lezing in dit najaar een vervolg te 

geven. Helaas kan door ziekte van Toon dit niet doorgaan. Wij wensen Toon 

veel beterschap en een voorspoedig herstel toe.  

 

Digitaal spreekuur  

In Hilvarenbeek kunt u iedere 1e maandag van de maand in de bibliotheek 

in Elckerlyc terecht voor vragen over pc, e-reader, tablet of telefoon. De 

eerstvolgende mogelijkheid is maandag 4 november ’s middags van 2 tot 

half 4. Iedereen is welkom. 

Op de derde dinsdag van de maand kunt u in Diessen in De Eenhoorn voor 

het digitaal spreekuur terecht van half 2 tot 4 uur. De eerstvolgende 

mogelijkheid is dinsdagmiddag 15 oktober. 

 

Inloopspreekuur 
Dit spreekuur is gericht op de mogelijkheden van langer thuis wonen en 

vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats tussen 19.00 en 20.00 uur 

in de bestuurskamer in Elckerlyc. Voor hulp bij het indienen van de aanvraag 

kunt u terecht op het spreekuur van de KBO. Er is een vrije inloop, u hoeft 

geen lid te zijn van de KBO.  
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