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NTOOTK: Nooit Te Oud Om Te Koken 
De nieuwe kookclub van HCB: mannen leer koken!  
 

Donderdag 16 januari om 17.00u is het zover: de mannen binden voor 

de eerste keer hun schorten voor en leren bij NTOOTK hoe ze met eenvoudige 
middelen een heerlijk potje kunnen koken. In totaal zijn er 8 kooksessies met 

NTOOTK. 
NTOOTK, de kookclub van HCB onder leiding van Jos Crusio, Els van Herpen en 
Monique Staats. 

Zij leren u de basistechnieken van het koken. Hoe maakt u een smakelijke 
maaltijd bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht en toetje. 

Dan samen aan tafel en genieten, met een lekker glaasje erbij! En die afwas na 
afloop is natuurlijk in een handomdraai gedaan. 
Voor aanmelden en alle kookdata: www.hobbycentrumboxtel.nl 

 

Workshop Broodbakken, zaterdag 11 januari 
 
Niets zo heerlijk als zelf gebakken brood. Hoe bak je dat zonder 

broodbakmachine? De eerste workshop gaat over de basistechniek van het 
broodbakken. In de volgende workshops komen bijzondere broden 

(krentenbrood, bolletjes e.d.) aan bod. 
De workshop van 14 december is al volgeboekt. De basisworkshop herhalen we 

daarom op zaterdag 11 januari. Voor 11 januari zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Meer info en aanmelden: www.hobbycentrumboxtel.nl  
  

Zingeving=dagelijkse arbeid, vanaf 15 januari 
 
Onder leiding van Nico Bulter, theoloog,  buigen we ons in 5 bijeenkomsten over 
Zingeving als dagelijkse arbeid. Zoeken naar de bronnen waar jij het van moet 

hebben. Betekenis geven aan de dingen die jij belangrijk vindt. Wat geeft jouw 
leven betekenis?   
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Met een groepje mensen delen we onze ervaringen, verhalen, 

inzichten. Mogelijke leidraad is het boek “De zin van het leven – 
gesprekken over de essentie van ons bestaan”, een serie 

interviews verschenen in de Volkskrant. 
Meer en info en aanmelden: www.hobbycentrumboxtel.nl  

 

KOFFIE MET KENNIS, 10 januari LEVENSTESTAMENT 
 
Na de zeer interessante Koffie met Kennis over Mantelzorg is nu 
de beurt aan Monique Kniest, notaris. Zij zal u haarfijn uit de 

doeken doen waarom een Levenstestament verstandig kan zijn. 
In een levenstestament regelt u wie er voor u zorgt of uw 

belangen behartigt, vanaf het moment dat u dat zelf niet meer 
kunt. Het is dus geen testament waarin u uw nalatenschap regelt. 
Entree incl. koffie €2. Vrijwilligers en Vrienden van HCB gratis. 

Meer info en aanmelden: www.hobbycentrumboxtel.nl 
 

HCB-consumptiemunten en met de pin betalen 
 

Met ingang van februari 2020 ‘koopt’ u bij HCB uw koffie of thee met 
consumptiemunten. U kunt ze aanschaffen per 5 (€5,15) of per 10 

stuks (€10). 
En u betaalt ze met de pin! Zo hoeft u niet meer te zoeken naar een eurootje of 

uw portemonnee leeg te schudden om wat muntjes bij elkaar te vinden. 
HCB gaat met zijn tijd mee: met de pin betalen hoort er nu gewoon bij! 
 

Etalage Baanrots krijgt een opknapbeurt 
 
Commissie Etalage Baanrots heeft de etalage aan de Baanrots 
een geweldige opknapbeurt gegeven. De muren en de vloer zijn 

geschilderd. De vernieuwde toegangsdeur heeft een speciaal 
verfje gekregen: schoolbordverf. Met krijt kunnen daar dus iedere 

keer nieuwtjes op vermeld worden. 
Ook de glazenwasser die voorbij kwam, droeg zijn gratis natte 
steentje bij. 

De komende weken zal de cie. de nieuwe expositie inrichten: met onder andere 
de houten zuiltjes die onze eigen HCB-houtclub heeft gemaakt!  

Geweldig toch dat ieder zo bijdraagt? De Etalage Baanrots is daar mee echt iets 
van ons allemaal.  
 

Uitgezwaaid …. en welkom geheten 
 
Zoals al eerder in de Nieuwsbrief vermeld is, hebben Johan Vromans en Diny van 
Heesch afscheid genomen van HobbyCentrumBoxtel. Na een aantal jaren was 

voor hen de tijd aangekomen iets anders onder handen te nemen. En Samantha 
van Gorkum, gastvrouw, heeft elders een baan gevonden. 

Ook Marja Verhagen, die de lessen textiel van Johan had overgenomen, en Chris 
Schoonus, gastvrouw op de maandagmorgen, beëindigen hun taken bij HCB. 
Heel jammer, maar ook begrijpelijk. Van deze plaats nog eens een hartelijk 

woord van dank.  
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Natuurlijk zijn er ook nieuwkomers! 
 

Peter van Steenderen coördineert Seniorweb en organiseert de Open Dag. 
Mariëtte van Roessel, een kei met textiel, gaat de lessen textiel verzorgen.  
De lessen aquarel worden voortgezet door Wava Roestamova. Wava komt 

oorspronkelijk uit Azerbeidjan en is kunstenares.  
En verder … Monique Staats is invalgastvrouw en kok van NTOOTK,  

Wilco van den Oetelaar, Giel van de Meijden en Ton Schelle zijn nieuwe 
vrijwilligers van Seniorweb, Nico Bulter gaat een workshop zingeving verzorgen,  
Hans Esser begeleidt de maandagmiddag beeldhouwers, Josje Dormansweet 

allesvan werken met leer, Jaap Verheij doet de boekhouding en  
Jos Crusio is de ‘chef-kok’ van NTOOTK, hij brengt volop kookleservaring mee. 

 

Verlenging van de abonnementen 
 
Het abonnement dat u – voor het eerst – eind vorig jaar afsloot, wordt in januari 

2020 automatisch verlengd.  
U ontvangt daarvoor in januari een factuur. Let op: hebt u een machtiging voor 

incasso afgegeven? Dan wordt de factuur automatisch van uw rekening 
afgeschreven. Op de factuur staat dat vermeld. 
Hebt u geen machtiging afgegeven, maak het bedrag dan over naar Stichting 

Hobby Centrum Boxtel, NL57RABO0304991279, onder vermelding van het 
factuurnummer. Vriendelijk verzoek om echt op de factuur te wachten en niet 

zelf eerder te gaan overmaken. Ongewild zou u daarmee de administratie met 
extra werk en problemen opzadelen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn… 
Wilt u uw abonnement niet verlengen? Zeg dan op via de website. Kies in het 

menu voor ‘Contact en aan-/afmelden’, vervolgens voor ‘Afmelden/opzeggen’. 
 

 

    Seniorweb Boxtel 
    Het wordt steeds belangrijker dat u digitaal vaardig  

bent en blijft. Seniorweb verzorgt diverse  

computercursussen en cursussen voor de telefoon. Ook 
kunt u met allerlei vragen terecht op het dinsdagspreekuur in 
de bieb. Alle info vindt u op: www.hobbycentrumboxtel.nl  

 

Wist u dat … 
 

• HCB gesloten is van 23 december 2019 tot 6 januari 2020? 
• Op maandag 6 januari 13.00 beeldhouwen op de maandagmiddag start? 

• Op woensdag 15 januari 10.45u een tweede groep TaiChi begint? 
• NTOOTK in Elisabethsdael de kooksessies verzorgt? 

• NTOOTK nog plaats heeft voor deelnemers? 
• Stijldansen op de dinsdagmiddag hartstikke leuk is? Kom met je 

danspartner! 

• Je de zoekfunctie op onze website kunt gebruiken? Zie aan de rechterkant 
van Berichten … 
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