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TONEELCLUB: Ginne Schrik 
 

Van woensdag 5 februari t/m 3 juni is de beweegzaal omgetoverd tot 
de repetitiezaal van Ginne Schrik, de nieuwe toneelclub van HCB. 

Bij “Ginne Schrik” word je uitgedaagd je (onbekende) toneeltalenten 
te ontdekken en te ontplooien. Heerlijk om je eens in te 

leven in een ander personage, persiflages neer te zetten 
en je humor en creativiteit aan te spreken. Eindelijk eens 

doen wat in het ‘gewone’ leven niet kan!  

Natuurlijk volgt er ook een voorstelling voor intimi. Ginne Schrik dus! 
En dat alles onder de bezielende en enthousiasmerende leiding van Ria 

Willers. 
Meer info en opgeven, klik op: Ginne Schrik 
 

 
SCHAKEN: ’t Gesprongen Paard 
 

Heb je ook af en toe zin in een potje schaak? Hoe kom je aan een schaakmaatje? 
Nou, op vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.00u kun je ze ontmoeten in 

HobbyCentrumBoxtel! Op 14 februari staan de schaakborden voor de eerste keer 
klaar. 
Ben je beginner en wil je het spel verder onder de knie krijgen? 

Ook dan ben je natuurlijk welkom: er is goede hulp aanwezig. 
Laat de paarden maar springen! Meer info: KLIK HIER 

 

 
KOFFIE MET KENNIS, 7 februari Afscheid met aandacht 
 
Marja Konijn maakt schitterende producten waarmee je een afscheid nog 

persoonlijker kunt maken: uitvaartwaden, kistkleden, cocons en allerlei andere 
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accessoires van natuurlijke materialen. Als psychosociaal 

therapeut zal zij u ook laten zien wat creativiteit kan 
betekenen bij rouwen. 

U bent welkom op 7 februari om 13.30u, incl. koffie €2 
We vinden het fijn als u zich aanmeldt via de website 
www.hobbycentrumboxtel.nl 

 

 
 

HCB-consumptiemunten  
 
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). Eén munt of koffie/thee contant (dus zonder munt) kost 
met ingang van 1 februari €1,10. 

U kunt de munten met de pin betalen. Zo hoeft u de portemonne niet meer om 
te schudden op zoek naar euromunten.  
HCB gaat met zijn tijd mee: met de pin betalen hoort er nu ook gewoon bij! 

 
 
Etalage Baanrots is schitterend! 
 

Commissie Etalage Baanrots heeft de etalage aan de Baanrots 
een geweldige opknapbeurt gegeven. Vervolgens is er hard 
gewerkt aan een nieuwe inrichting met keramiek. 

De houtclub heeft nieuwe zuiltjes gemaakt, er is nieuwe 
verlichting aangebracht en er is een nieuw logobord gekomen. 

Overigens hetzelfde bord dat nu aan de gevel van het 
hobbycentrum hangt. Hulde aan de Commissie Etalage 
Baanrots. En … ga zeker eens kijken! 

 

 
Expositie in VVV 

 
Vrijdag 17 januari om 19.30u vond onder grote belangstelling 

de officiële opening plaats van de expositie van de 
maandagmiddag schilderclub, onder leiding van Francien van de 
Veer. Wat een gelukkige mensen liepen er rond! 

Na het officiële welkom door de VVV hield Francien een korte 
toespraak, waarin ze onder andere benadrukte dat elkaar 

ontmoeten rond de schildersezel zo waardevol is. Maar ook dat 
je op die manier onvermoede talenten van je zelf ontdekt. En 

dat is op deze tentoonstelling goed te zien. Heel boeiend ook 
om te zien dat een opdracht zo verschillend uitgewerkt kan worden. 
Ga kijken wat je collega HCB-hobbyisten tot stand hebben gebracht! 

Openingstijden VVV aan de Markt:  
vanaf 10.00u., dinsdag en donderdag tot 13.00u, woensdag en vrijdag tot 

16.00u en zaterdag tot 14.00u. 

 

http://www.hobbycentrumboxtel.nl/
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Nieuw van 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:  
 

Maandagmorgen Werken met de Computer, doorlopend, u neemt een 
halfjaarabonnement. Allerlei onderwerpen komen aan bod. 

Een avondcursus op de maandag, vanaf 19.00u. Hou de website en de 
Boxtelse media in de gaten voor meer info. 
 

U komt toch ook naar onze Computervraagmidddag op 21 januari van 15.00u 
tot 17.00u in de bibliotheek? 

  
 

  

Wist u dat … 
 

 
• De gevel van het hobbycentrum een nieuw 

gevelbord rijker is?  

 
• Er nieuwe data Bloemschikken vermeld staan op 

de website? 
 

• Broodbakken zo in de smaak valt dat er nu een 

jaarprogramma op de website staat? 
 

• NTOOTK voortvarend van start is gegaan met 8 
kokende mannen?  

 

• De kooksessie van NTOOTK eindigde met een 
verrukkelijke maaltijd? 

 
• Nico Bulter een heel interessante workshop 

“Zingeving=dagelijkse arbeid” verzorgt?  
 

• U zich nog kunt aanmelden voor die workshop? 

 
• We op zoek zijn naar een coördinator voor 

Seniorweb? 
 

• We op zoek zijn naar een docent gymnastiek? 

https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/boxtel/boxtel

