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7 SEPTEMBER 2019 OPEN DAG HOBBYCENTRUMBOXTEL 
 

Zaterdag 7 september bent u tussen 13.00u en 17.00u welkom in 

HobbyCentrumBoxtel tijdens onze daverende Open Dag. 
Maak kennis met de activiteiten van het hobbycentrum. Maak kennis met de 

verschillende hobbyruimten, maar maak bovenal kennis met onze deelnemers en 
begeleiders. Proef de open en gezellige sfeer die zo eigen is aan 
HobbyCentrumBoxtel. Breng dus vrienden en kennissen mee! 

Krijg een indruk van wat je doet bij Glas-in-lood, werken met hout of schilderen. 
Bezoek de tentoonstelling van diverse werkstukken en praat met de makers 

ervan. Informeer je over Seniorweb en zijn cursussen. 
Doe vooral ook mee aan een workshop bewegen in onze mooie beweegzaal. 

 

Programma Open Dag HCB 7 september 2019 13.00-17.00uur 
 

Workshops Bewegen 
 

Yoga    13.30u – 14.00u  
Taitji    14.15u – 14.45u  
Gym op muziek 15.00u – 15.30u 

Stijldansen  15.45u – 16.15u 
Vrij dansen  16.30u – 17.00u 

 
Doorlopende Demonstraties en info 

 
Tiffany en Glas-in-lood 
Schilderen en Aquarel 

Werken met hout 
Seniorweb 

 
Tentoonstelling 
 

Beeldhouwen, keramiek, schilderen, hout 
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Laat je verrassen in HobbyCentrumBoxtel 
 
Leerbewerken: 
Josje Dormans heet je van harte welkom in haar atelier 

Sjamanitas. In een cursus van 4 bijeenkomsten kun je o.a. een leren tasje, 
telefoonhoesje of beursje maken. 

De 1e cursus start op 3 september. Meld je snel aan, er is plaats voor 4 personen 
per cursus.  
 

Bloemschikken: 
In onze centrale hobbyruimte verzorgt Marian van den Oever dit najaar een 

cursus bloemschikken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursus start op 5 
september. 
 

HCB-ommetje: 
Op de eerste maandag van de maand maken we een ommetje door de prachtige 

natuur rond Boxtel. De eerste keer is op 7 oktober. 
 

Stijldansen: 
Bij voldoende aanmeldingen start Ad Jussen ook een danscursus beginners. 
De lessen voor gevorderden starten op 23 en 24 september. 

Denk aan foxtrot, engelse en weense wals, tango en quick-step. 
Dansen maakt je blij! 

 
Koffie met Kennis: 
In oktober starten we met de lezingencyclus “Koffie met Kennis”. Onder het 

genot van een kop koffie of thee mensen ontmoeten en nieuwe kennis opdoen. 
De onderwerpen die aanbod komen hebben allemaal te maken met ouder 

worden. 
Op 4 oktober om 13.30u ben je voor de eerste keer welkom. Diny Stolvoort 
bespreekt dan met ons: Hoe kunnen we gelukkig oud worden? 

 
Workshop Levensvragen: 

In vijf bijeenkomsten gaat Kees Wintermans – oud docent levensbeschouwing – 
in op het thema Levensvragen. Wij mensen zijn ons ervan bewust dat het leven 
een begin en een einde kent. Dat stelt ons voor levensvragen. Mogelijke 

antwoorden vinden we in de bestaande godsdiensten, maar evenzeer in 
wetenschap en filosofie.  

 
Wil je meer weten? Kijk dan op www.hobbycentrumboxtel.nl 
 

 

Facturen 
 
U ontvangt altijd een factuur voor uw abonnement of deelname aan een cursus 

of activiteit. Contant afrekenen kan alleen als dat bij de activiteit op de website is 
vermeld. Wacht dus met betalen tot u de factuur ontvangen heeft. U helpt ons 

enorm als u bij betaling het factuurnummer vermeldt. 
Facturen en nieuwsbrieven van HCB lijken soms niet aan te komen. Steevast 
blijken ze dan te vinden tussen de SPAM. 

http://www.hobbycentrumboxtel.nl/
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Succesvolle HCB-Zomerclub: heel bijzondere workshops 
Wat een enthousiasme en blije gezichten in de bijzondere workshops van de 

HCB-Zomerclub. Wat een leuke activiteiten! En… geweldige resultaten! 
Hieronder vindt u een kleine foto-impressie. 
 

 

HCB-mandala 

Leren armbanden 

Workshop hout 

Workshop glaskunst 
Tiffany 

Decoratieve kransen met zelf verzameld  
materiaal uit de natuur

Jeu-de-boules 
In Molenwijk 

Wandelen en picknicken 

Mozaïek 
dienblad 

origami 




