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Een goed en vooral gezond 2021 ! 
 

Wij wensen u een goed en vooral heel gezond 2021! Met als grootste wens dat 

we elkaar dit jaar in HCB weer met plezier kunnen ontmoeten en intens kunnen 

genieten van onze hobby’s en andere activiteiten. 

Vooralsnog moeten we het doen met een kale winter. 

U zult begrijpen dat met de huidige lockdown en 

overige maatregelen die zijn ingevoerd, HCB in ieder 

geval tot en met 9 februari gesloten blijft. Een boek en 

muziek bieden ons nu troost. Zoals de altijd prachtige 

Winter van Vivaldi.  

Gelukkig komt er altijd weer een Lente. Niet alleen bij 

Vivaldi’s Vier Jaargetijden, maar ook bij ons. Een lente 

die behalve lentebloemen ons ook een vaccin zal 

brengen. Een hoopvol vooruitzicht! 

 

 
Etalage Baanrots: Waar wij aan werken in HCB 
 

Ook tijdens de lockdown is de Commissie Etalage Baanrots druk in de weer om 

een mooie en leuke etalage in te richten. 

Het thema is deze maand: Waar wij aan werken in 

HCB.  

De commissie wil deze keer dus geen eindresultaten 

of eindproducten laten zien, maar werkstukken die 

nog niet af zijn. Een aantal van de werkstukken die nu 

in HCB wachten op onze terugkeer, zal in de Etalage 

tentoongesteld worden. 

 

Natuurlijk zullen alle werkstukken weer op tijd terug zijn in HCB, zodat u er 

verder aan kunt werken als we weer open gaan. 

En als HCB weer open kan gaan, maken we de Vliegende Start, zoals u ook 

verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen. 
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Nieuwe activiteiten in de Lente van 2021 
 

Jazeker, we zaten en zitten niet stil! Hebt u al eens een bezoekje gebracht aan 

onze geheel vernieuwde website? Het resultaat van alle inspanningen mag er 

zijn. De website heeft een mooie nieuwe indeling gekregen. Hij is overzichtelijk, 

oogt prettig en is bovendien makkelijk toegankelijk. Met enkele klikken ‘wandel’ 

je de hele website door. En als u dat doet, zult u ook ontdekken dat er in het 

voorjaar van 2021 nieuwe activiteiten starten. Ze zijn gemakkelijk te herkennen 

door het blokje Nieuw. 

 

Wat zijn de nieuwe activiteiten? 

Allereerst de activiteit waarnaar de afbeelding verwijst: ‘Treinen, 

maar dan anders’. José Hummeling is helemaal enthousiast van 

modeltreinen. “Je kan er zoveel leuke dingen mee doen! Een 

circuit en emplacement aanleggen. Knutselen. Nieuwe dingen 

bedenken, noem maar op.” Ze geeft tips en ideeën, helpt met 

repareren en ze brengt zelf zoveel materiaal mee dat we samen in 

HCB een circuit zouden kunnen aanleggen. 

 

Marie-José Meertens neemt u graag mee in de Vervolgcursus 

Moes-tuinieren. Wie zich na de eerste cursus verder wil verdiepen en 

bekwamen, en bijvoorbeeld ook graag iets wil leren over de teelt van klein-fruit, 

kan zich nu al aanmelden. Het belooft weer heel inspirerend en interessant te 

worden. 

 

Wie eens wil proberen te beeldhouwen, kan zich aansluiten bij de Workshop 

Beeldhouwen onder leiding van Hans Esser. Op maandagmiddag leer je in 8 

bijeenkomsten omgaan met steen en beitel. Hans verzekert dat ook een echte 

beginneling al snel tot een mooi resultaat kan komen. Dat biedt perspectief! 

 

 

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 
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wanneer we weer open gaan, na de lockdown. 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. 

 

 

En verder …  

 

• Op de website vindt u bij diverse activiteiten en 

cursussen data vermeld 

• Deze data zijn vanwege de coronapandemie onder 

voorbehoud 

• U kunt zich nu al gerust inschrijven  

• U krijgt dan bericht van de nieuwe data 

 

• Gabi, gastvrouw op dinsdag, is sinds begin van het jaar de trotse 

grootmoeder van Liliane. Proficiat! 

 

• Wilt u deelnemen aan de commissie Open Dag of Bazaar/Spiegeltent? 

• Neem dan contact op met Marieke Dijkshoorn 

 

• Hebt u al een lot van de Vriendenloterij? 

• Met een lot kunt u HCB als uw ultieme goede doel aanwijzen 

• Minstens 40% van uw inleg komt ten goede aan HCB 

• Met 50 loten in de Vriendenloterij is de bijdrage voor HCB al €4000! 

• Win-win: u een prijs en HCB een bijdrage 

 

• In 2020 was HCB door de coronapandemie een half jaar gesloten 

• Dank zij uw solidariteit bleef de schade voor HCB beperkt 

• Hulde en duizendmaal dank aan alle deelnemers bij HCB! 
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