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We zijn weer open! 
 
Ineens klonken er weer stemmen in HCB. Opgetogen 

reacties: “Wat fijn om je weer te zien!” “Eindelijk weer 
lekker kleien!” “Hoe zeg je dat ook weer in het 
Spaans?” We konden ons geluk niet op.  

 
Abonnement 

De ledenadministarie draait op dit moment dus 
overuren! Alle abonnementen moeten worden 
aangepast. U heeft de afgelopen maanden door betaald. En nu is het moment 

daar: uw eerstvolgende  betaling wordt met 34 weken uitgesteld. Dat betekent 
dat u echt niet betaalt voor de periode dat we gesloten zijn geweest. 

 
Overuren 
De Ledenadministratie maakt nu ook overuren omdat diverse cursussen en 

nieuwe activiteiten weer gaan starten. Nieuwe aanmeldingen stromen binnen. 
Dat levert veel werk op. En tegelijk: we zijn daar als HCB natuurlijk heel erg blij 

mee. Want een jaar geen inkomsten door de coronasluiting hakt er natuurlijk 
stevig in. We doen er alles aan om HCB  weer een bruisende organisatie te laten 
zijn. Nieuwe deelnemers en nieuwe activiteiten zijn hard nodig. 

  
 

Veiling op Open Dag 
 
In 2020 konden we helaas geen Open Dag organiseren 

vanwege de coronapandemie. Maar dit jaar gaan we los! 
Op 4 september 2021 vindt er een daverende Open Dag plaats! 

Daar draagt u toch ook een steentje aan bij?! 
 

Veiling 
Een van de activiteiten op de Open Dag is een veiling van allerlei kunstwerken 
die we in HCB hebben gemaakt en van andere voorwerpen die leuk zijn om te 

veilen. De opbrengst van de veiling komt ten goed aan HCB, met name aan 
‘Vrienden van HCB’. ‘Vrienden van HCB’ maakt deelname aan een van de 

activiteiten van HCB door senioren met een extreem krappe beurs mogelijk. 

Juli  2021   35

In deze Nieuwsbrief We zijn weer open!  

Veiling op Open Dag 
Vliegende Start  
HCB-Zomerclub programma 

Foetsie fietscomputer! 
  

 
     

     
     

     
 



2 
 

Hobbycentrum Boxtel     Baroniestraat 105    5281 JC Boxtel    0411 210355    
www.hobbycentrumboxtel.nl                              info@hobbycentrumboxtel.nl                                           

 

Daarnaast levert ‘Vrienden van HCB’ een financiële bijdrage aan projecten en 

wensen van HCB. Hartstikke belangrijk dus! 
 

Doneer aan de veiling 
De commissie Vrienden van HCB spant zich enorm in om de veiling tot een 
succes te maken. Uw hulp en deelname is daarbij natuurlijk onontbeerlijk. 

Zoals de commissie Vrienden van HCB zegt: ‘Voor deze veiling vragen we jullie 
hulp. Veel mensen hebben tijdens of na een cursus of workshop een werkstuk 

gemaakt waar ze wel trots op zijn, maar dat nu ergens in huis stof ligt te 
verzamelen. Onze vraag: wil je een of meer van die stukken afstaan aan HCB 
voor onze veiling? Daarmee maak je het mogelijk dat ook iemand die het 

financieel moeilijk heeft mee kan doen!’ 
 

Hoe kunt u uw werkstuk doneren? 
Bij een veiling hoort een catalogus. Alle 
gedoneerde stukken komen in die 

catalogus te staan. Natuurlijk met een 
foto en de titel van het gedoneerde 

stuk. De veilingcatalogus wordt in 
augustus ook gepubliceerd op onze 

website. 
 
Stuur voor 1 augustus 2021 een mail 

naar vrienden@hobbycentrumboxtel.nl met daarin: de titel van het werkstuk en 
een of enkele foto’s van het werkstuk. 

Alle mensen die een werkstuk doneren krijgen eind augustus nadere informatie: 
o.a. wanneer de werkstukken bij HCB moeten zijn. 
 

Neem deel! 
De commissie Vrienden van HCB hopen en verwachten enerzijds veel donaties en 

anderzijds heel veel belangstelling voor de veiling zelf. Zet dus 4 september 
alvast in uw agenda. 
‘Wij zien u en uw relaties, die natuurlijk allemaal een pinpas of goed gevulde 

portemonnee meenemen, in september graag bij de Open Dag en de Veiling in 
ons HCB’ en, zo voegt de commissie toe: ‘Ben je nog geen Vriend van HCB? Dan 

mis je iets. Maak er maar gauw werk van!’ 
 
Houd uw mailbox in de gaten. De commissie komt in de maand augustus 

ongetwijfeld nog met meer berichten en informatie. 
 

 

Vliegende Start 
 
We hebben een Vliegende Start gemaakt! 

De drie etalages, Baanrots, Stationsstraat en Rechterstraat, mochten 
zich verheugen in volop aandacht. Heel wat kopjes koffie vonden hun 
weg naar belangstellenden.  

De commissie Vrienden van HCB heeft met veel enthousiasme en 
werkdrift de etalages ingericht. Zij hebben eer van hun werk. Dat 

blijkt nog eens extra uit de foto’s die Roos van der Horst voor ons 
heeft gemaakt. 

mailto:vrienden@hobbycentrumboxtel.nl
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HCB-Zomerclub met maar liefst bijna 30 activiteiten! 
 

Maandag 2 augustus gaat de HCB-Zomerclub editie 2021 van start. Gedurende 

vier weken steeds op de maandag en woensdag bijzondere activiteiten. Ook dit 

jaar hebben we weer een aantal enthousiaste mensen bereid gevonden om leuke 

workshops te geven en buitenactiviteiten te organiseren. Doe dus zeker mee en 

maak je buren, familie en vrienden ook enthousiast. 

Op de website vind je alle informatie over inhoud van de workshops, de kosten 

en inschrijven. 

 

 

HCB-ZOMERCLUB 
 

Week 31 Week 32 Week 33 Week 34 

Maandag 2 aug Maandag 9 
aug 

Maandag 16 aug Maandag 23 
aug 

13.00u-16.00u 
Workshop  
Patroontekenen 
 
13.30u-16.00u 
Workshop 
Bloemschilderijtje  
van papier 
 
13.30u-15.30u 
Workshop 
Slim op Pad met je 
telefoon 
 
13.30u-14.30u 
Lezing 
Hulphond 

9.30u-16.00u 
Dagwandeling  
ca. 15 km 
 
13.00u-16.00u 
Workshop  
Schilderen op 
hout 
 
13.30u-15.00u 
Heerlijk zingen! 
 
 
 
 

10.00u-11.30u 
Ontmoeting met 
Nico 
 
 
13.30u-16.00u 
Workshop  
Verhaal Schrijven 
 
13.30u-16.00u 
Schaken 
 
 
 
 

9.30u-16.00u 
Dagworkshop  
Houten raceauto 
 
9.30u-16.00u 
Dagworkshop 
Book Art 
 
13.30u-15.00u 
Heerlijk zingen! 
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Woensdag 4 aug Woensdag 11 
aug 

Woensdag 18 
aug 

Woensdag 25 
aug 

9.30u-16.00u 
Dagworkshop  
Glaskunst 
 
9.30u-12.30u 
Workshop 
Schrijfwandeling 
 
 
10.00u-11.30u 
Ontmoeting met 
Nico 
 
10.00u-12.30u 
Schaken 
 
13.30u-16.00u 
Jeu de boules 
Kalksheuvel 
 
13.30u-16.00u 
Haak/breicafé 
 
15.00u-16.00u 
Workshop Yoga 

9.00u-13.00u 
Workshop  
Broodbakken 
 
13.00u-16.00u 
Workshop 
Schilderen 
 
 
13.30u-15.30u 
Workshop 
Navigeren met je 
telefoon 
 

9.30u-16.00u 
Dagworkshop  
Glaskunst 
 
13.30u-16.00u 
Jeu de boules 
Kalksheuvel 
 
 
13.30u-16.00u 
Workshop 
Intuïtief 
Mandalatekenen 

9.30u-16.00u 
Dagwandeling 
ca. 15 km 
 
13.30u-16.00u 
Workshop 
Decoratie met 
natuurlijke 
materialen 
 
13.00u-16.00u 
Workshop  
Schilderen 
 

    
 

Een dezer dagen komt er op de website een speciale 

HCB-Zomerclub button:  

Als u die aanklikt wordt het HCB-Zomerclub programma 
zichtbaar. In het programma kunt u vervolgens de 

activiteit aanklikken. Dan komt u bij de informatie over 
de betreffende activiteit. Ook het Inschrijfformulier, 

waarop u diverse activiteiten kunt aanvinken, is daar te vinden. 
 
 

 
: 

Foetsie fietscomputer! 
 
Deze week ontdekten twee mensen na afloop van hun 

activiteit in HCB tot hun grote schrik dat hun fietscomputer 
verdwenen was! Teleurstellend en natuurlijk heel vervelend. 

Bij HCB staan vaak prachtige e-bikes, uitgerust met 
geavanceerde elektronica. Niet alleen e-bikes zelf maar ook de mooie accessoires 
zijn in trek. Wees dus extra attent, zet uw fiets op slot en laat losse elektronica 

niet op uw fiets zitten. 


