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Cursussen tablet, smartphone en Windows 10

Computernieuws

Zoals eerder aangekondigd starten bij voldoende belangstelling in het najaar
weer introductiecursussen voor tablet, smartphone en Windows 10
computer. U bent van harte welkom.
U kunt zich tot 15 september aanmelden bij:
Janus Plasmans Lindestraat 7 Diessen. Email a.plasmans1@gmail.com
Kees Weijers Wouwerdries 57 Hilvarenbeek. Email kenje.ww@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------Uiterlijk 15 september inleveren
O Android tablet en smartphone (5 lessen €40)
Ik geef mij op voor
O iPad en iPhone (5 lessen €40)
de cursus
O Computer met Windows 10 (7 lessen €56)
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
------------------------------------------------------------------------------------------U kunt ook een e-mailtje sturen. Vermeld de volgende gegevens:
Cursus die u wilt volgen, uw naam, adres, tel.nr. en e-mailadres. Graag
alle gegevens, zodat het geen probleem is contact met u op te nemen.

Digitaal spreekuur
De vakantieperiode is weer voorbij en op 2 september is het digitaal
spreekuur in Hilvarenbeek hervat. Iedere 1e maandag van de maand kunt u
weer in de bibliotheek in Elckerlyc terecht voor vragen over PC, e-reader,
tablet of telefoon. De eerstvolgende mogelijkheid is maandag 7 oktober van
2 tot half 4 ’s middags. Iedereen is welkom.
Ook als u iets wilt weten over bovengenoemde cursussen
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 17 september.

Bibliotheek LocHal Spoorzone Tilburg

Rondleiding

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. Wel vóór 21 oktober € 4,-- p.p. overmaken naar
de penningmeester NL 05 RABO 0122300378 o.v.v. Spoorzone 26-102019. Meer informatie in onze vorige nieuwsbrief en mocht u deze niet
bewaard hebben, dan is deze nog te vinden op onze website.

Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?
kboheb@gmail.com

www.kbo-hilvarenbeek.nl

