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13 jaargang september 2019
Samenstelling Wilna Bolluijt

11 SEPTEMBER 2019
Start nieuwe seizoen van
RIKKEN EN SJOELEN
Aanvang 13:30 uur
Zaal open 13:00 uur
Het belooft weer een gezellige middag te
worden.
Kom gezellig meedoen
Zou U liever jokeren of rummikup spelen….. Kom langs, of laat het ons weten!
Voor inlichtingen: Cor Rens, tel. 0165 382869

Thema verkeersveiligheid
Of u nu te voet, per fiets of met de auto de weg op gaat,
u zal zeker geconfronteerd worden met vele veranderingen.
In uw eigen omgeving ,binnen de dorpen en ook in het
algemeen, zoals de verkeersregels en de verkeersborden.
Om helemaal bij te blijven organiseren we op
woensdag 25 september een middag over verkeer.
Een instructeur van rijschool Peter Jansen zal deze middag
verzorgen
Deze woensdag wordt u om 13:30 uur verwacht in het
theorielokaal van rijschool Peter Jansen, Struikhei 43.
Via onderstaande strook kunt u zich opgeven vóór
15 september.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 25 september “VERKEER”
(opgeven vóór 15 september)
Naam……………………………………………………………
Adres………………………………………………………..…
Telefoonnummer…………………………………………
Secretariaat Kees van den Broek, tel: : 382938 of mail: kbo.sprundel@kpnmail.nl

Noteer in uw agenda:
Woensdag 30 oktober een informatiethema gegeven door Energiebesteding.
Energiebesteding is partner van KBO Brabant.
Tijdens deze sessie informeren zij u over ONS Energievoordeel van KBO. Wat zijn de
voordelen, hoeveel kunt u besparen op uw energiekosten en praten zij u bij over de
energiemarkt die aan het veranderen is. Kortom een interessante middag. Vergeet
niet een kopie van uw energie jaarnota mee te nemen, u kunt namelijk vrijblijvend
uw jaarnota laten checken en laten uitrekenen of u kunt besparen op uw
energiekosten.
Kom met uw partner, familie, vrienden en buren. Het belooft een interessante
middag te worden, waar voor velen ook nog een flink voordeel te halen is.

Vrijdag 4 oktober
Deze middag wordt georganiseerd door:
Steunpunt voor ouderen “Het St. Janshof”
en de plaatselijke KBO.
De middag begint om 13.30,
de zaal is open vanaf 13.00 uur.
Het is een middag voor alle 50 plussers, U bent allen van harte welkom.
Aan de invulling van deze middag wordt nog hard gewerkt.
Dus laat u verrassen of houd de bode in de gaten.
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Rabo Club Support
Stem op KBO Sprundel
- Als lid van Rabobank De Zuidelijke Baronie zal u binnenkort per post een
persoonlijke stemcode ontvangen
- Niet vergeten om tussen vrijdag 27 september en zondag 6 oktober uw 2 (van
de 5) stemmen uit te brengen voor uw KBO
- Hoe meer stemmen, hoe groter het bedrag dat een vereniging ontvangt.
Vraag ook anderen om op KBO Sprundel te stemmen
- Heeft u zelf geen internet, vraag dan uw kinderen, buren of kennissen u
hiermee te helpen. Het kost nog geen 5 minuten van uw/hun tijd
- Belangrijk: deze stemcode geldt alléén om te stemmen voor de Rabo Club
Support Campagne: deze code geeft géén toegang tot bijv. uw gegevens van
uw rekeningen en andere producten en diensten die u bij de Rabobank
afneemt!
- Mocht u niemand weten die dit voor u kan doen, kom dan maandag 30
september naar de Trapkes, dan zal Wilna Bolluijt tussen half 11 en half 12 in
de foyer zijn om u daarbij te helpen.
- Vergeet niet uw stemcode mee te brengen.
- De uitslag van de stemming wordt bekend gemaakt tijdens
ledenbijeenkomsten bij u in de buurt!
- Uiteraard komt in de nieuwsbrief te staan wat deze aktie onze KBO heeft
opgeleverd.
- In 2017 het mooie bedrag van € 946,51
- vorig jaar het nog mooiere bedrag van € 969,00
- En dit jaar???? Eind oktober zullen we het weten
Om niet te vergeten……. Zie nieuwsbrief augustus.
7 september jeu de boulestoernooi bij de molen, aanvang 10 uur
18 september jaarlijkse ledenontmoetingsdag in het Turfschip,
Schipperstraat 2 te Etten Leur.
Aanvang 13.30 uur, zaal open 12.30 uur. Vergeet niet uw lidmaatschapskaart !!!
Secretariaat Kees van den Broek, tel: : 382938 of mail: kbo.sprundel@kpnmail.nl

Tabletcursussen
Beginnerscursus voor Ipad (Apple):
Deelnemers moeten zelf de beschikking hebben over een Ipad (soort maakt niet uit)
Aantal bijeenkomsten: 6 opeenvolgende (wekelijks) bijeenkomsten:
1 Introductie, bediening van de tablet
2 Berichten, e-mail en contacten
3 Internet (veilig internetgebruik)
4 Werken met apps (standaard en de Apple Store)
5 Introductie Ons Platform (Cubigo)
6 Facetime, iCloud, werken met bestanden , beveiliging, vragen, onduidelijkheden, enz.
De inhoud is gebaseerd op de documentatie en cursussamenstelling KBO Brabant.
Deelnemers krijgen een samenvatting op papier.
Beginnerscursus voor Android:
Deelnemers kunnen een tablet in bruikleen krijgen gedurende de cursusduur
Aantal bijeenkomsten: 6 opeenvolgende (wekelijks) bijeenkomsten:
1 Introductie, bediening van de tablet
2 Email, adresboek/contacten
3 Internet, browsers (Samsung browser versus Google Chrome)
4 Apps, standaard geïnstalleerd en zelf te installeren, onderhoud van apps
5 Ons Platform (Cubigo)
6 Beveiliging, onderhoud, updaten, vragen, onduidelijkheden , enz.
De inhoud is gebaseerd op de documentatie en cursussamenstelling van KBO Brabant.
Deelnemers krijgen een cursushandboek.
Vervolg – opfris voor Android:
Deelnemers kunnen een tablet in bruikleen krijgen gedurende de cursusduur. Enige
ervaring met de bediening van een tablet is wel gewenst.
Aantal bijeenkomsten: 5 opeenvolgende (wekelijks) bijeenkomsten:
-Instellen van accounts, agenda’s, maps
-Cloud
-Aantekeningen maken en tekstverwerken
-Informatie uitwisselen
-Veilig werken met een tablet
-Media (afbeeldingen, foto’s , video)
-Onmisbare apps (van boodschappenlijstje tot batterijverbruik)
-vragen, onduidelijkheden, enz.
De inhoud kan worden aangepast naar aanleiding van vragen of wensen.
Deelnemers krijgen hand-outs.
De cursus wordt verzorgd door Ad vd Sande en start medio oktober.
Aanmelden (tot 1 oktober) hiervoor of informatie bij: Kees van den Broek tel: 382938
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
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