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Gelukkig Nieuwjaar! 
 

Wij wensen u allen, bezoekers van HCB en 
vrijwilligers, een gelukkig en gezond nieuwjaar. Met 
veel mooie ontmoetingen, vreugde en vriendschap. 

Inspirerende en ontspannende bijeenkomsten in HCB. 
 

Voordat ik aan deze nieuwsbrief begon, had ik die van 
afgelopen december er nog eens bijgehaald. Ik schrok er 
van. In korte tijd heeft de wereld opnieuw een ander aanzien 

gekregen. Spraken we begin december nog van voorzichtig zijn, je aan de 
coronamaatregelen houden, enkele activiteiten opschorten, vanaf een week voor 

kerst was het uit met de pret. We kregen niet alleen de traditionele 
eindejaarssluiting, maar een heuse lockdown tot (voorlopig) 14 januari 2022. 
Terugkijkend kunnen we constateren dat afgelopen december symbool staat voor 

heel 2021. Een vreemd en onzeker jaar, waarin we – ook bij HCB – onze wensen 
en verlangens steeds hebben moeten bijstellen. Ineens bleek onze wereld niet zo 

maakbaar te zijn als we verwachtten. 
En tegelijk staat 2021 symbool voor de enorme veerkracht die wij mensen 
hebben. Voor de solidariteit en aandacht voor elkaar. Voor het intens genieten 

van wat wel kan en mogelijk is: elkaar ontmoeten en samen delen. 
Ik heb dat gezien onder onze bezoekers, en vooral ook onder onze vrijwilligers. 

Steeds opnieuw hebben zij met vernieuwd elan hun taken bij HCB opgepakt, 
hebben meegedacht en zijn nieuwe uitdagingen aangegaan. De enthousiaste 
motor van HCB! 

 
Dat enthousiasme maakt dat we het nieuwe jaar, 2022, met optimisme en 

vertrouwen tegemoet kunnen zien. Met elkaar ijveren we voor een 2022 dat bol 
staat van solidariteit en activiteit! 

 
 

Uit de bestuurskamer van HCB 
 

In december 2021 zou het bestuur zich buigen over een meerjarenplan. De 
voorbereidingen voor die bijeenkomst waren in volle gang. De plotselinge 
lockdown gooide echter roet in het eten, zodat we de bijeenkomst moeten 

verplaatsen naar 2022. Pas als de huidige lockdown is opgeheven, plannen we 
een nieuwe datum. 
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Bij het opstellen van het meerjarenplan voor HCB stellen we onszelf de vraag: 

Wat willen graag in HCB behouden? Dus wat vinden wij goed? 
Maar natuurlijk ook: Wat kan beter? Wat willen we veranderen? Waar willen we 

over een paar jaar staan als HCB? 
 
Enkelen van u hebben ons ook laten weten wat hun antwoorden zijn 

op bovenstaande vragen. Wilt u ook uw ideeën inbrengen, en hebt u 
dat (nog) niet kunnen doen? Nu hebt u opnieuw een kans! Stuur uw 

inbreng naar voorzitter@hobbycentrumboxtel.nl  
 
In de bestuursvergadering van 16 december heeft het bestuur de 

jaaragenda voor 2022 vastgesteld. U vindt hem hieronder.  
Ook zijn de plannen voor de verbetering van de accommodatie van de 

beweegzaal goedgekeurd. De uitvoering daarvan zal dit jaar ter hand worden 
genomen. 
 
 

Coronasluiting tot 14 januari 2022… 
 
Door de lockdown die onze regering heeft afgekondigd verlengen we de 

eindejaarssluiting. De activiteiten van HCB worden dus niet hervat op 3 januari. 
Integendeel HCB blijft net zo lang dicht als de lockdown van kracht blijft. 
Vooralsnog loopt de lockdown tot 14 januari 2022. 

Zo gauw het kabinet de lockdown opheft, gaat ook HCB weer open. Wellicht in 
aangepaste vorm. Dat is afhankelijk van de maatregelen die dan gelden. 

Misschien moeten ook de data van de korte cursussen worden aangepast.  
U krijgt uiteraard bericht over de mogelijke aanpassingen. 
 

 

Wil je meedoen? Er is weer plaats … 
 
Heb je goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ken je anderen die op zoek 

zijn? Grijp je kans en maak ze waar!  
Er zijn in 2022 weer/nog volop plaatsen beschikbaar bij een aantal activiteiten.  

 
• Creatief met penseel op dinsdagmorgen. Meer weten? KLIK HIER 

• Leer tekenen en schilderen op vrijdagmorgen. Meer weten? KLIK HIER 

• In gesprek … hoe gaat het met jou? Meer weten? KLIK HIER 

• Toneelgroep Bluf! Er is nog plaats: KLIK HIER 

• Miniaturen en Diorama. Er is nog plaats: KLIK HIER 

• Stijldansen: leer de foxtrot. Meer weten? KLIK HIER 

• Werken met Chromebook, de nieuwe cursus van Seniorweb. KLIK HIER 

• Leer Frans, voor beginners en gevorderden… KLIK HIER 

• Leer Engels, voor beginners en gevorderden …KLIK HIER 

• Leer Spaans, 3 groepen…KLIK HIER 

• Leer (beter) schaken op vrijdagmiddag KLIK HIER 

• Werk met hout! Meer weten? KLIK HIER 

• Diverse cursussen van Seniorweb. KLIK HIER 

• Moestuinieren, basis- en vervolgcursus 

 

https://www.hobbycentrumboxtel.nl/schilderen/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/leren-tekenen-en-schilderen/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/in-gesprek-hoe-gaat-het-met-jou/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/toneelgroep-bluf/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/miniaturen-diorama/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/dans-de-foxtrot/
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/boxtel/boxtel
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/franse-les-voor-op-reis-op-vakantie/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/engels-voor-ouderen/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/vakantie-talen/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/schaken-bij-t-gesprongen-paard/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/hout-bewerken/
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/boxtel/boxtel
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/cursus-moes-tuinieren/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/cursus-moestuinieren-vervolg/


3 
 

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

 

 

 

 

Agenda Evenementen 
HobbyCentrumBoxtel 

 

2022 Evenement Locatie 
 

24 maart Vrijwilligersoverleg HCB 

mei of juni Expositie verkoop 
 

HCB 

22 juli Vrijwilligers zomerborrel 
 

HCB 
 

augustus, 
w 31, 32, 33, 34 

HCB-Zomerclub HCB 
Diverse locaties 

3 september  Open Dag HCB 

27 oktober Vrijwilligersoverleg HCB 

23 december Eindejaar bijeenkomst 
vrijwilligers 

HCB 

24 december 2022 – 
8 januari 2023 

HCB is gesloten  

   

 

Gemeente Boxtel moet nog bekend maken of – en zo ja wanneer – de Spiegeltent in 
Park Stapelen zal staan. 
Wanneer de Spiegeltent in 2022 in Park Stapelen staat, dan neemt HCB deel.  


