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WINTERSLUITING HCB 2022-2023 
 

Onze jaarlijkse wintersluiting is van  
24 december 2022 tot en met 7 januari 2023. 

 

We naderen het einde van 2022. Een jaar 
dat heel anders verliep dan wij allen 

hadden kunnen denken. Een oorlog op het 
Europese continent, een gierende inflatie en 
veel mensen die de vreselijke gevolgen 

daarvan dragen. 
Gelukkig zijn er ook heel hartverwarmende 

gebeurtenissen. In kleine en in grotere 
kring staan wij elkaar bij en steken elkaar 

de helpende hand toe. Ook in HCB mogen 
we deze hartelijkheden ervaren, onder elkaar, maar ook als organisatie. Samen 
hebben we er de schouders onder gezet om HCB toekomstbestendig te maken. 

We hebben een Strategisch Plan kunnen ontwikkelen, we hebben nieuwe 
vrijwilligers, nieuwe activiteiten en nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. 

Samen maken we Ontwikkelen Ontmoeten Ontspannen waar. 
Wij wensen u een hartverwarmende decembermaand toe en een mooi en vredig 
2023 dat in het teken mag staan van Ontwikkelen Ontmoeten Ontspannen.  

 
Maandag 9 januari 2023 starten onze wekelijkse activiteiten weer.  

Voor de data van de korte cursussen: zie de website. 
 
Onze tweewekelijkse activiteiten starten als volgt: 
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Naailessen, donderdagmiddag even week  12 januari 
Schilderen, vrijdagmorgen even week   13 januari 

 
Schilderen, maandagmorgen oneven week  16 januari 

Fotoclub, donderdagmiddag oneven week  19 januari 
Mee-zingen, vrijdag oneven week   20 januari 
Miniaturen, zaterdag oneven week   21 januari 
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ABONNEMENTSTARIEVEN 
 

Een van onze uitgangspunten is: gezonde financiën. Een ander uitgangspunt is: 
een zo laag mogelijke financiële drempel. Soms vecht  dat met elkaar. Voor 
iedereen zijn de kosten gestegen, ook voor HCB. Voor het eerst sinds 2019 

voeren we daarom nu een kleine verhoging door. 
 

Per 1 januari 2023 verhogen we de abonnementstarieven: 
• Jaarabonnement wekelijkse activiteit € 170 
• Halfjaarabonnement wekelijkse activiteit € 95 

• Jaarabonnement 14 dagen € 85  
 

De speciale tarieven die nog golden voor leden van KBO die al van voor 1 april 
2020 een abonnement hebben, komen met ingang van 1 januari 2023 te 
vervallen. 

 
Abonnementstarieven voor 2 activiteiten per week 

• Jaarabonnement € 320 
• Halfjaarabonnement € 170 

 
 

ONTBIJTSESSIE JONGGEPENSIONEERDEN GEMEENTE 
 
Op 24 november 2022 organiseerde de gemeente Boxtel een Ontbijtsessie voor 

jonggepensioneerden onder de titel ‘Wat te doen rondom je pensioen’. 
Op het programma stond o.a. een inspirerende lezing door 
de acteur Bartho Braat (GTST) en een informatiemarkt. 

 
75 Jonggepensioneerden mochten deelnemen. In korte tijd 

was de ontbijtsessie volgeboekt. Het was een leuke en 
geanimeerde ochtend! We konden volop in gesprek gaan met nieuwe 
geïnteresseerden voor HCB. Mensen die graag aan een activiteit wilden 

meedoen, en ideeën voor nieuwe activiteiten aandroegen. Maar ook net 
gepensioneerden die op een of andere manier hun steentje aan HCB willen 

bijdragen, experts op welk gebied dan ook. Een mooie nieuwe opsteker voor 
2023! 
 

 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ….. 
 

De afgelopen maanden hebben we nieuwe vrijwilligers, o.a. gastvrouwen, mogen 

begroeten. Hartstikke fijn! Zij zorgen ervoor dat de koffie op tijd bruin is, dat er 

kerstversiering wordt gemaakt, dat HCB er piekfijn uitziet, maar vooral dragen 

zij bij aan een aangename ontspannen sfeer. Wat ons betreft maken zij de 3 O’s 

waar! 

Maar eerlijk is eerlijk … we kunnen en willen nog meer mensen verwelkomen in 

HCB. Wie dat zijn? Vooral begeleiders van hobby’s en activiteiten. Er groeien nl. 

weer wachtlijsten. Een wachtlijst is niet leuk, vooral niet voor degenen die er op 

staan en ook niet voor HCB.  
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Wat verwachten wij van een begeleider?  

In de eerste plaats tijd en zin om je passie met anderen te delen, op een vast 

tijdstip, wekelijks of tweewekelijks. 

Natuurlijk ook betrokkenheid bij HCB, HCB is tenslotte jouw club! 

Je hoeft zeker geen professional te zijn. Je hoeft ook geen onderwijsachtergrond 

te hebben, integendeel. Bijvoorbeeld: je bakt al 20 jaar je eigen brood. De 

kennis en kunde die je in die jaren hebt opgedaan, wil je graag met anderen 

delen. 

 

Wat bieden wij? 

We vinden het fijn als je deel uitmaakt van onze HCB-familie. Samen dragen we 

het HCB. Samen staan de voor de 3 O’s: Ontwikkelen Ontmoeten Ontspannen. 

Jij moet het leuk vinden! Jij bepaalt hoeveel tijd je ter beschikking stelt. Jij 

bepaalt wanneer en hoe vaak je met vakantie wil gaan. In goed overleg stellen 

we vast hoe jij vorm wil geven aan het delen van je passie: als een cursus van 

beperkte omvang, als een workshop, als een wekelijkse of tweewekelijkse 

jaarrond activiteit. 

 

Voor wie hebben we een plekje? 

• een keramiekfanaat. Is kleien je hobby en kun je er wat van? Er staan 

zo’n 5 mensen te trappelen om onder jouw leiding te gaan kleien. 

• een liefhebber van hout. Maak je graag houten voorwerpen? Kun je met 

diverse houtmachines omgaan? Je kunt meteen met een enthousiast 

groepje starten. 

• iemand die handig is met de naaimachine of zelf kleding maakt. Er 

is veel animo voor een nieuw groepje: werken met textiel is in! 

• een bloemschikliefhebber. Regelmatig melden zich mensen die onder 

leiding willen bloemschikken en dus op zoek zijn naar een cursus. 

• een beweegdocent. Heb je zin om een nieuw groepje te starten? 

Gymnastiek, yoga, bewegen op muziek …  

 

Ken je iemand of voel je er zelf voor? Neem contact op met Marieke 

Dijkshoorn, voorzitter@hobbycentrumboxtel.nl 

 

 

Ruimte huren bij HCB 
 
Drie keer per week komen er opgewekte Zuid-Amerikaans klanken de 

beweegzaal uitstromen. De dansers van de El Orfanato Dance Company hebben 
onderdak gevonden bij HCB. Een feestje voor de dansers en fijn voor HCB. Het 

doet goed als je merkt dat mensen met zoveel plezier gebruik maken van onze 
mooie beweegzaal. 
 

Op verschillende dagen en tijden in de week is het mogelijk om een ruimte te 
huren bij HCB, zoals de beweegzaal of een ruimte om te schilderen of te 

hobbyen.  
Op de Homepagina van de website vind je het icoontje Huren. Even klikken en 
alle informatie over de ruimtes en de huurtarieven wordt beschikbaar. 


