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Doe mee met de Vriendenloterij en maak HCB blij! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Helaas … HCB blijft in ieder geval tot 19 januari dicht 
Op 14 december heeft de premier gesproken. De boodschap was helder: 
Nederland gaat op slot. En dus blijft ook HCB dicht. En ook al is er de afgelopen 

weken getimmerd en geboord om het binnenklimaat goed en gezond te maken, 
het doet pijn en het is vreemd om zo’n zielloos HCB aan te treffen. We zijn zo op 
zoek naar lichtpuntjes en contact. Het maken van de Clubvideo voor de 

Vriendenloterij was zo’n lichtpuntje. We delen dat lichtpuntje dus heel graag met 
u! We hopen natuurlijk dat u dat ook zo ervaart. 

 

 

Kan HCB op jouw steun 

rekenen?  

Bij HCB willen wij graag ons 

clubproject realiseren:  

Zonnepanelen 

aanschaffen  

Dat krijgen we alleen samen 

met jullie voor elkaar.  

Bekijk de persoonlijke video 

om te zien hoe jij kunt 

helpen 

Ga naar de video!  
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Op 12 januari zal onze regering opnieuw spreken. Dan zal ook duidelijk worden 

of en wanneer HCB weer open zal kunnen gaan. Reken maar dat wij u op de 
hoogte zullen stellen! 

 
2021: HCB maakt een vliegende start! 
In 2021 zullen we elkaar ongetwijfeld weer ontmoeten. Wanneer dat zal zijn…? 

Geen idee, maar we kijken er zo hartstochtelijk naar uit! Daarom is het ook 
heerlijk om allerlei plannetjes te maken en die ook uit te voeren. Hoe kunnen we 

er voor zorgen dat wij, als HCB, in 2021 een vliegende start maken? En nieuwe 
‘Vrienden van HCB’ ontmoeten? 
 

Alles wat vliegt in de etalage  
Wat willen we gaan doen? 

Onze etalage aan de Baanrots willen we inrichten 
met allerlei voorwerpen die iets van ’vliegen’ en 
beweging uitdrukken. Datzelfde willen we ook doen 

met een leegstaande etalage in het centrum van 
Boxtel. Die etalages worden ingericht als we weten 

wanneer we weer open gaan. Met die etalages willen we dus ook nieuwe 
Vrienden voor HCB werven. 

 
Wat kunt u doen? 
Aan u allen de vraag om iets voor de etalage te maken. Dat kan zijn een 

schilderij met een vogel of met een fantasiedier, als het maar vleugels heeft. Of 
een vliegtuig van hout, een vlieger, een vogel enz enz. Of een gehaakte vlinder 

of (bewegende) vlinders, vogels van glas, Tiffany. Een tot de verbeelding 
sprekend beeldhouwwerk. Van alles is mogelijk. Ook mooie foto’s en bijvoorbeeld 
een diashow. Laat je fantasie maar eens werken en ga heerlijk aan de slag! 

 
Het is fijn als u aan Els van Herpen (vice-voorzitter@hobbycentrumboxtel.nl) laat 

weten dat u mee doet en wat u wil maken. Als het klaar is, stem dan ook met 
haar af wanneer het werkstuk opgehaald kan worden.  
Zo zorgen we er samen voor dat we royaal op tijd een mooie hoeveelheid 

werkstukken hebben verzameld om te kunnen exposeren. 
 

 

Website vernieuwd 
De afgelopen maanden heeft onze webmaster, 
André Leermakers, al zijn vrije tijd gestoken in 

het vernieuwen van onze website. Het bleek een 
enorm karwei te zijn, maar het resultaat is er dan 
ook naar! 

 
We hebben geprobeerd een website te maken die 

prettig oogt en makkelijk te bezoeken is. 
Als u de website opent, komt u meteen op een 
pagina waarop met icoontjes onze activiteiten 

zijn weergegeven. Zo zie je in één oogopslag wat 
HCB allemaal te bieden heeft. Welgeteld zijn er 

binnen HCB zo’n 30 groepen met een hobby 

mailto:vice-voorzitter@hobbycentrumboxtel.nl
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actief. Nu kun je natuurlijk geen 30 icoontjes op een pagina plaatsen, want dan 

zie je door de bomen het bos niet meer. Vandaar dat we hobby’s gegroepeerd 
hebben naar thema. 

Creatief: tekenen en schilderen, haken en naaien 
Leren: taallessen, workshops en cursussen waar je iets nieuws leert 
Doen: werken met hout, keramiek, beeldhouwen, glas-in-lood, zingen, schaken 

Bewegen: gymnastiek, dansen, wandelen 
Daarnaast hebben we een icoon Cursussen, waar je alle korte cursussen vindt. 

Koffie met Kennis en Seniorweb hebben ook hun eigen plek. Onder inschrijven 
vindt u alle inschrijf- en afmeldformulieren. 
Met enkele simpele muisklikken komt u waar u wezen wilt. 

 
Gebleken is dat ca. 60% van de bezoekers van 

onze website een tablet gebruikt. Bij de 
vormgeving hebben we daarom vooral het beeld op 
een tablet als leidraad genomen. 

Nog niet alle teksten zijn aangepast aan de 
veranderingen. We zorgen ervoor dat zo gauw 

mogelijk alles in orde is. Het afgelopen jaar hebben 
we gemerkt dat de coronapandemie onze planning danig in de war kan 

schoppen. We houden er rekening mee dat zoiets in de eerste helft van 2021    
opnieuw kan gebeuren. 
 

Een dezer dagen gaat de vernieuwde website online. We horen graag wat u 
ervan vindt. 

 
Commissies in HCB 

In HCB zijn verschillende commissies actief. De commissies zorgen voor speciale 

activiteiten en bestaan uit vrijwilligers en deelnemers van HCB. 
Een van de cie’s die u vast al kent, is de cie Etalage Baanrots. Iedere maand zijn 
de leden van commissie in touw om de Etalage Baanrots leuk in te richten. 

Daarnaast kent u natuurlijk ook de commissie HCB-Zomerclub, die elk jaar weer 
een apart en ‘spannend’ zomerprogramma ontwerpt. U heb vast al eens 

meegedaan. 
 

Sinds kort is de commissie Vrienden van HCB opgetuigd: Rinze van der Veen en 
Marion van den Oetelaar zijn deze maand aan de slag gegaan. Bestuurslid Els van 
Herpen staat deze cie. ter zijde. Hun eerste project is: Geef HCB een vliegende start. 
Daarover hebt u in deze nieuwsbrief al kunnen lezen. 
De commissie Lief & Leed kent een nieuw lid: Jacqueline Thomassen.  
José van Tuijl heeft helaas afscheid van deze commissie moeten nemen. José, dank 
voor al je inspanningen!  
 
Zo willen we ook graag komen tot een commissie Bazaar/Spiegeltent. Een 
commissie die organiseert dat HCB zich daar presenteert. 

We hopen in 2021 weer een Open Dag te organiseren. Daarvoor willen we de 
commissie Open Dag in het leven roepen. 

 
Heb je zin om aan zo’n commissie mee te doen? Laat het ons weten! Met een 
mailtje naar pr@hobbycentrumboxtel.nl is het zo geregeld! 

mailto:pr@hobbycentrumboxtel.nl

