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Succesvolle veiling op leuke Open Dag 
 

U hebt het in de Boxtelse media kunnen lezen en zien: veilingmeester Wim van 
der Zanden genereerde met verve een veilingopbrengst van duizend euro. Met 
die opbrengst kunnen mensen die gebruik maken van het gemeentelijk 

Welzijnsfonds, tegen geruduceerd tarief 
deelnemen aan de activiteiten in HCB.  

Het was een feest om te zien en om mee te 
maken dat onze vrijwilligers en enthousiaste 
cursisten hun passie konden overbrengen op de 

geïnteresseerde bezoekers. 
Op onze HCB-website vindt u een foto-impressie 

en de reportage die Omroep Dommelland maakte. 
Als u dat nog niet gedaan hebt, zeker even kijken! 
 
 

Covid 19: blijf alert! 
 

Hebt u het bij u zelf ook gemerkt? De afgelopen 
weken zijn we wat nonchalanter geworden in de 
omgang met de corona-pandemie. Heel 

begrijpelijk. De meesten zijn gevaccineerd, en dan 
voel je je onaantastbaar. Maar laten we eerlijk 

zijn:we blijven kwetsbaar voor covid 19. 
Op dit moment neemt het aantal besmettingen 

weer toe; men denkt zelfs aan brede invoering van de QR-code als toegangspas. 
Niemand zit er op te wachten dat er besmettingen optreden in HCB. Wij zijn 
daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk. 

 
Wees daarom extra alert: 

• heb je (verkoudheids) klachten: blijf thuis! Laat je testen. 
• houd zoveel mogelijk afstand tot elkaar, liefst 1½ meter 
• gebruik de handgel 

• maak je zitplaats schoon met de middelen die ervoor aanwezig zijn 
Blijf alert, voor jezelf, maar zeker ook voor je medecursisten.  

De overheid komt binnenkort met nieuwe maatregelen. Wij berichten u 
vervolgens zo snel mogelijk over wat die maatregelen voor HCB, en dus voor ons 
allen, zullen betekenen. 
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Nieuwe cursussen en workshops 
 
Dit winterseizoen starten er weer volop nieuwe cursussen en workshops. Ook 

maken diverse activiteiten een nieuwe (door)start, soms in een wat gewijzigde 
opzet. 
Hoewel sommige activteiten nog in een pril voorbereidingsstadium zijn, willen we 

ze toch alvast onder de aandacht brengen. Houd vooral onze website in de 
gaten, en ongetwijfeld zullen ook de Boxtelse media erover 

berichten. 
 
Nooit Te Oud Om Te Koken 

De kookcursus voor mannen! Onder leiding van Jos Crusio 
binden de mannen het schort voor om volleerde koks te worden. 

Op dinsdag van 17.00 tot 20.30, op 9 en 23 november, 7 en 21 
december. Er is nog plaats! Meer …. 

 
Sieraden maken met halfedelstenen 
In november en december kunt u deelnemen aan workshops sieraden maken, 

onder begeleiding van Corry Veldkamp. U kunt deelnemen aan elke workshop 
afzonderlijk. Meedoen aan alle workshops kan ook. U vindt de info binnenkort op 

de website. 
 
Zin … in gesprek 

Op dit moment bereidt Nico Bulter een nieuwe serie gesprekken voor. Wat vind 
jij belangrijk in je leven? Wat houdt jou bezig? Binnenkort meer op de website. 

 
Toneel! 
Samen een thema kiezen, samen improviseren en al doende komen tot een 

leuke voorstelling. Wim van der Schoot – hij heeft veel toneel en regie-ervaring –  
wil samen met u op een leuke en aangename manier bezig zijn. Je moet er lol in 

hebben! In december bent u welkom voor een kennismakingsbijeenkomst. In 
januari gaat de toneelgroep van start. 
 

Treinen … maar dan anders 
Een nieuwe workshop die in september van start gegaan is. Enthousiaste 

modelspoorbouwers knutselen eens in de 14 dagen op zaterdagmorgen aan een 
mooie baan. Hebt u op tv ‘De Grote Kleine Treinencompetitie’ gezien? (woensdag 
20.30u NPO1). Daar word je toch helemaal enthousiast van! En dat kan 

notabene ook in HCB… Meer en aanmelden … 
 

Werken met Chromebook 
Seniorweb start in januari met de nieuwe cursus Werken met 
Chromebook. 

Een Chromebook combineert het werkcomfort van een laptop met 
het opstartgemak van een tablet. Een Chromebook kent dus een 

groot gebruiksgemak. Maar een Chromebook werkt wel net even 
anders. Leer de fijne kneepjes in deze cursus. Meer en aanmelden … 
 
 

 

https://www.hobbycentrumboxtel.nl/koken-voor-mannen-met-ntootk-nooit-te-oud-om-te-koken/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/9226-2/
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/boxtel/boxtel



