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28 juni gaan we weer open! 
 
Eindelijk is het dan zo ver: 28 juni gaan we weer open. 
We zijn zo blij! Door de vaccinaties voelden we ons al 

vrijer, maar nu we elkaar weer kunnen ontmoeten en 
fijn hobbyen, kan ons geluk niet op. Feest! 

 
Met alle vrijwilligers werken we nu aan een feestelijke 
opening. De tent moet gepoetst worden, de inverters 

getest en de kleine maatregelen waaraan we ons toch 
nog moeten houden, zetten we opnieuw op een rijtje. Alles wordt in gereedheid 

gebracht om jullie hartelijk en feestelijk te ontvangen. 
Bij feest hoort een traktatie. Die staat natuurlijk op jullie te wachten in de week 
van 28 juni! 

  
 

Vliegende Start 
 

We maken een Vliegende Start! 
Van 8 juni tot 10 juli zijn er diverse etalages ingericht voor de 

Vliegende Start. 
Onze vaste etalage aan de Baanrots en mogelijk twee etalages in 
het centrum van Boxtel. 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u al gevraagd daarvoor 
‘vliegend’ materiaal/werkstukken beschikbaar te stellen. Hebt u dat 

nog niet gedaan en wilt u dat alsnog doen? Laat het dan weten aan Marion vd 
Oetelaar vrienden@hobbycentrumboxtel.nl  
 

Op woensdagen 16, 23 en 30 juni en 7 juli is één van de etalages open van 
14.00u tot 16.00u zodat bezoekers binnen kunnen lopen met vragen over HCB. 

We hebben voor elke middag twee duo’s nodig die een uurtje aanwezig willen 
zijn. Voel je er iets voor?  

Laat Els van Herpen dan weten welke woensdag en welk tijdstip je er wilt zijn: 
vice-voorzitter@hobbycentrumboxtel.nl 
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PC-inloop Seniorweb vanaf 15 juni weer open 
 
Vanaf dinsdag 15 juni bent u weer van harte welkom van 15.00 uur tot 17.00 
uur bij de PC-inloop in de bibliotheek. U kunt terecht met allerlei vragen over uw 

computer, laptop, tablet en telefoon. 
De diverse cursussen van Seniorweb starten weer zodra er voldoende 

aanmeldingen zijn. U kunt zich via de website inschrijven. 
 
 

Verlenging van uw abonnement 
 

Een hartelijk woord van dank spreekt het bestuur van HCB uit aan u allen die zo 

solidair bent geweest met ons HCB. We hebben een moeilijke tijd achter de rug. 

HCB dicht, geen ontmoetingen en voor HCB ook beperkte inkomsten. Gelukkig 

kunnen we nu weer bijna naar normaal.  

 

Wat betekent de heropening voor uw abonnement? 

Uw abonnement wordt verlengd met het aantal dagen dat we gesloten zijn 

geweest. Dat hebben we ook na de eerste lockdownperiode gedaan. 

HCB is nu van 13 oktober 2020 tot 28 juni 2021 gesloten geweest. Dat is een 

periode van 34 weken. Met ingang van 28 juni wordt uw abonnement dus met 34 

weken verlengd. Dat betekent dat u vanaf 28 juni uw factuurdatum met 34 

weken vooruit wordt geschoven. Dus 34 weken lang hoeft u niet te betalen voor 

uw abonnement. 

 

 

Activiteiten die nu starten  
 

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die vanaf 28 juni gaan starten 

met de bijbehorende startdatum:  

Aquarel bij Jacqueline     28 juni  

Beeldhouwen bij Ruud     28 juni 

Gezond Bewegen bij Marjo    30 juni 

Glas-in-lood bij Cor       1 juli  

Keramiek bij Dorothé 

Leren tekenen/schilderen bij Wava    2 juli  

Naailessen bij Mariëtte       1 juli  

Schaken bij Bert        2 juli  

Schilderen maandag morgen    28 juni  

Schilderen op dinsdag bij Rinie   29 juni  

Schilderen op donderdag bij Rinie     1 juli  

Schilderen bij Tessa     30 juni  

Spaans bij José, op dinsdagmiddag   29 juni 

Spaans bij José op woensdagmiddag   30 juni 

Spaans bij José, op donderdagmiddag    1 juli 

Vrij dansen maandag morgen    28 juni 

Vrij dansen dinsdag middag    29 juni 
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Vrij dansen donderdag morgen     1 juli 

Wandelen ommetje met Marieke     5 juli  

Wandelen wandeling met Marieke     8 juli 

Workshop broodbakken bij Marieke  17 juli 

Werken met de pc bij Marcel    28 juni 

PC-inloop Seniorweb (15.00-17.00)  15 juni, vrije toegang in bibliotheek 

 
 

Button Inschrijven ook open! 
 

Op onze vernieuwde website vindt u alle informatie over hobby’s, 
workshops en cursussen.  Onder de button Organisatie kunt u alles 

lezen over hoe HCB werkt, hoe het zit met abonnementen, hoe het 
bestuur is samengesteld en nog veel meer. Via de button Inschrijven kunt u 
zich aanmelden voor een activiteit. 

Door de coronapandemie is de datuminformatie van diverse workshops en 
cursussen mogelijk niet meer correct. We doen er alles aan om die informatie zo 

snel mogelijk weer up-to-date te krijgen. 
 
Maar laat u zich door onjuiste datuminformatie niet weerhouden om u in te 

schrijven voor de activiteit van uw keuze. De Ledenadministratie plaatst u direct 
in de groep van uw keuze, of zet u op een wachtlijst. In dat laatste geval 

ontvangt u op het juiste moment informatie over de startdatum van uw 
workshop of cursus. En natuurlijk … u betaalt pas als u daadwerkelijk kunt 
deelnemen. 
 
 

HCB-Zomerclub in augustus 

 
De eerste vier weken van augustus, van 2 t/m 25 augustus, organiseren we onze 
HCB-Zomerclub. Vier weken lang bijzondere workshops en activiteiten om 

zomaar eens een keer aan mee te doen, op maandag en woensdag.  
Ontdek hoe leuk het is om iets van glas te maken, je eigen verhaal te schrijven 

of te schilderen in het park. Kunstschilder Joop Mijsbergen uit Bergen-op-Zoom 
heeft toegezegd een masterclass te verzorgen. En … de werkgroep heeft nog veel 

meer leuke ideetjes. Ze heeft er veel zin in om een aantrekkelijk en goed gevuld 
programma samen te stellen. 
Natuurlijk krijgt u bericht wanneer het gehele programma klaar is. Hou er vast 

rekening mee in uw agenda! 
 
 

Ontmoeting met Nico en … 

 
Hebt u dat ook? De eerste vraag die je aan iemand stelt die je lang 

niet hebt gezien, is: “En… ben je de coronatijd goed door gekomen? 
Ben je gezond gebleven?” 

We zijn er nog vol van. Het afgelopen jaar was heel intens, soms 
verdrietig en bij tijd en wijle heel eenzaam. Maar ook heeft die periode zo haar 
positieve kanten gehad. 

Over dat alles gaan we zo’n anderhalf uur in gesprek onder leiding van Nico 
Bulter. Zin om mee te doen? Zie www.hobbycentrumboxtel.nl  

http://www.hobbycentrumboxtel.nl/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/formulieren/

