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HCB laat zich zien in Spiegeltent 
 
Vrijdagmiddag 21 juni presenteert HCB zich in de Spiegeltent in Stapelen, van 
14.00u tot 16.30u. Bezoekers van de Spiegeltent kunnen kennismaken met de 

diverse activiteiten van ons Hobbycentrum. Die kennismaking bestaat uit 
demonstraties van een hobby en een kleine selectie van de producten die 

gemaakt zijn.  
Daarnaast is het voor enkele mensen mogelijk om aan een workshop deel te 
nemen om eens te ervaren hoe het is om met een hobby-activiteit bezig te zijn. 

Iedereen mag daar gratis aan deelnemen. 
Natuurlijk vertellen we – vrijwilligers en bestuur – ook graag aan iedere 

belangstellende wat er bij HCB allemaal mogelijk is en wat je eigen bijdrage 
daaraan zou kunnen zijn. Nieuwe vrijwilligers en nieuwe ideeën zijn namelijk 
altijd van harte welkom. De activiteiten in de Spiegeltent zijn door Boxtelaren 

voor Boxtelaren. En zo is het met ons HCB ook! 
 

 
 
Een beetje afscheid van Leo de Kort 
 
Ja u leest het goed! We gaan – een beetje – afscheid nemen van Leo de Kort, 

het gezicht van HCB. Al bijna drie jaar zet Leo zich met hart en ziel in voor het 
hobbycentrum. Zoals hij zelf zegt: zo maar er in gerold. Eerst als vrijwilliger voor 

allerlei coördinerende taken en vervolgens als bestuurslid. Het is geen geheim 
dat er periodes zijn geweest dat deze werkzaamheden praktisch een dagtaak 
vormden... 

Leo vindt dat nu de tijd is aangebroken om een stapje terug te doen. Dat 
betekent dat zijn bestuurszetel vanaf 1 juni vacant is. Hoewel het bestuur Leo’s 

beslissing respecteert, wordt zijn vertrek wel als een aderlating ervaren. 
Gelukkig is het maar een gedeeltelijk afscheid en blijft Leo voor HCB beschikbaar 
om nog diverse coördinerende taken – met name ten aanzien van het gebouw – 

te blijven uitvoeren. Daar zijn we natuurlijk superblij mee! 
In de zomervrijwilligersbijeenkomst die gepland staat voor 5 juli nemen bestuur 

en vrijwilligers afscheid van Leo als lid van het bestuur van HCB. 
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Johan Vromans uitgezwaaid 
 
Vanaf de start van het hobbycentrum – dus in totaal 

drie jaar! – heeft Johan Vromans met veel 
enthousiasme en deskundigheid naailessen verzorgd. In 

de loop van die drie jaar hebben heel wat mensen de 
fijne kneepjes van het vak van Johan geleerd. En dus 
droeg iedereen op de foto een zelfgemaakte outfit!  

Donderdag 9 mei was de laatste les waarbij we met pijn in het hart afscheid van 
Johan hebben genomen. Het ga haar goed met al haar vrijwillige 

werkzaamheden waarmee ze veel mensen blij maakt! 
 

 
 
Veilig HCB-pand 
 
In april heeft de brandweer alle ruimtes van HCB gecontroleerd. Tot onze grote 

vreugde is het sein ‘veilig’ afgegeven. Er zijn voldoende mogelijkheden om in 
geval van brand of andere calamiteit te ontsnappen uit het pand. Er hangen 
voldoende brandblussers en uitgangen zijn goed bereikbaar. De brandweer had 

ook enkele aanbevelingen. De plattegronden met de vluchtwegen moeten 
aangepast worden en enkele bordjes moeten worden verhangen. Bovendien is 

het slim om de rookmelders ieder jaar te controleren. 
Voor ons aller veiligheid is inmiddels ook een contract met Blusco afgesproken 
voor een jaarlijkse controle van de brandblusapparaten etc. 

 

 
 
Moes-tuinieren buitendag 
 
In januari startte de cursus moes-tuinieren onder leiding van Marie-José 
Meertens. Enthousiasme alom, zodat ook een vervolgcursus mogelijk was. 

Onderdeel van de cursussen is een buitendag in een echte 
moestuin. Op een mooie dag werd daarom een bezoek 

gebracht aan de Voedseltuin op de Kleine Aarde. De 
cursisten bepaalden ook zelf de ph-waarde van hun 
moestuingrond. Daarmee verkregen ze extra informatie 

voor een bemestingsplan voor hun eigen tuin. 
Marie-José start in 2020 graag weer een nieuwe groep! 

 

  

Wist u dat … 
 

• Het glazen dak van de beweegzaal gewit is om de zomerhitte te weren? 

• En ook het stoepje bij de ingang van de beweegzaal prachtig strak ligt? 
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• We naarstig op zoek zijn naar enkele gastvrouwen en gastheren? Een 

leuke en gezellige klus, dus … 

• Op 5 september een Bloemschikcursus start? In totaal 6 lessen eens in de 

3 weken. 

• Er plaats is in de schilder- en tekengroep van Diny op maandagochtend 

eens in de 2 weken. Samen werken en leren van elkaar. 

• Er plaats is in de schildergroep van Rinie op de dinsdagochtend? 

• Er ook plaats is bij Gevorderden Engels? 

• Rinie van de Wiel en Ruud Daverveld goed herstellen? We hopen ze gauw 

weer gezond en wel terug te zien! 

• De HCB-zomerclub activiteiten heeft van 21 juli t/m 16 augustus? Het 

programma komt op de website en in de nieuwsbrief. 

• De Vrienden van HCB door het nieuwe administratieprogramma ook een 

factuur krijgen? 

• Het halfjaarabonnement binnenkort automatisch wordt verlengd? 

Als u dat niet wil verlengen, kunt u het stopzetten: 

https://www.hobbycentrumboxtel.nl/opzeggen-abonnementen-hcb/ 

Doet u dat dan wel voor 15 juni. 

• We geen ledenkaarten meer verstrekken. 

• Op 7 september HobbyCentrumBoxtel weer een Open Dag houdt? 

Zorg dat je erbij bent en noteer die datum vast in je agenda 

• Het bestuur op zoek is naar enthousiaste bestuursleden? 

• U op de website altijd de contactgegevens van de bestuursleden kunt 

vinden? 
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