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7 SEPTEMBER 2019 OPEN DAG HOBBYCENTRUMBOXTEL 
 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Open Dag! 
Naar schatting 125 bezoekers kwamen een kijkje nemen, gingen met begeleiders 

en deelnemers in gesprek en stonden versteld van alle mogelijkheden die 
HobbyCentrumBoxtel te bieden heeft. We hebben veel nieuwe mensen gezien. 

Sommigen kwamen met heel gerichte vragen, anderen wilden zich vooral heel 
breed oriënteren. De diverse workshops trokken belangstellende deelnemers. 
Ook mensen uit de buurt, die nog nooit binnen waren geweest, kwamen een 

kijkje nemen. En wat ook mooi is: Jan Staats zal het de komende dagen druk 
krijgen met het verwerken van heel wat aanmeldingen! 

Ook onze burgervader, Fons Naterop, kwam heel 
geïnteresseerd een kijkje nemen. Hij was zichtbaar onder de 

indruk van wat alle vrijwilligers van HCB voor elkaar hebben 
gekregen en nog zullen krijgen! “Bestaan jullie pas ruim drie 
jaar? In die tijd is HCB echt een niet weg te denken fenomeen 

in Boxtel geworden. Daar moeten we zuinig op zijn!” 
Brabants Centrum stuurde ook zijn fotograaf en een journaliste. De resultaten 

van hun indrukken zullen we ongetwijfeld komende week in Brabants Centrum 
kunnen vernemen. 
Het is fijn als je je enthousiasme voor je hobby met anderen kunt delen, en 

zeker als er zo positief op wordt gereageerd door de diverse bezoekers. 
Een groot woord van dank voor de organisatie, de begeleiders, de gastvrouwen 

en deelnemers voor het welslagen van deze dag! 
 
 

Liever cursist dan pennigmeester 
 
Per 1 september 2019 is Marjo Lahaije afgezwaaid als penningmeester van het 
HCB. 

Ruim een jaar heeft Marjo met veel inzet, voortvarendheid en 
verantwoordelijkheid het financiële beleid van HCB vormgegeven. Veel tijd en 

energie besteedde zij ook aan het nieuwe boekhoudsysteem dat per 1 januari 
2019 in gebruik is genomen. Nu zijn de ‘kinderziektes’ er uit en zwaait ze per 1 
september af. Een geweldige prestatie! 
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Het voorbije jaar maakte voor Marjo ook duidelijk dat ze afscheid wil nemen. 
Zoals ze zelf verwoordt: 

“Beste mensen, 
Na een jaar heb ik besloten mijn bestuurlijke verantwoordelijkheden terug te 
geven.  

Ik vind in het bestuurlijk actief zijn bij het Hobbycentrum Boxtel niet het voor mij  
vereiste plezier om ermee door te gaan. Ik blijf echter met veel plezier als cursist  

wekelijks het centrum bezoeken.  
Hartelijke groeten van Marjo Lahaije.” 
 

We danken Marjo heel hartelijk voor alles wat ze voor HCB heeft betekend en 
wensen haar heel veel voldoening en plezier bij Werken met hout. 

  
 

Samenwerken maakt sterker 
 

De afgelopen maanden hebben de mensen van Seniorweb Boxtel en Seniorweb 
Liempde elkaar gevonden. Het eerste resultaat van de samenwerking is de 

kennisuitwisseling tussen de diverse Seniorwebvrijwilligers. Waar kunnen wij 
elkaar helpen? 
Heel zichtbaar wordt die in de pc-inloop die nu ook in Liempde is gestart: iedere 

vrijdag van 9.30u tot 11.30u is er een gratis pc-spreekuur voor alle inwoners uit 
onze gemeente, in de Kloosterhof in Liempde. Iedereen kan nu dus twee keer 

per week terecht. Want ook in de bibliotheek in Boxtel is er een pc-inloop: iedere  
dinsdag van 15.00u tot 17.00u. 
 

Ook Rabobank Hart van de Meierij doet mee! Vanaf september kan Seniorweb in 
het kantoor van de Rabobank Boxtel een mooie lesruimte benutten voor enkele 

cursussen. Elke donderdagmorgen vinden daar de Ipad en Iphone lessen plaats. 
De nieuwe cursus Windows 10 die op 1 oktober start, zal ook in de 
Rabobank gegeven worden. 

En ongetwijfeld zal er in de toekomst nog wel meer moois uit voortkomen. 
Het Seniorwebteam en de Rabobank staan daar wel voor garant! 

 
Nieuw is ook dat het Seniorweb-team is uitgebreid met een vrijwilliger die in 
voorkomende gevallen kleine probleempjes bij u thuis kan verhelpen. Dan betreft 

het probleempjes die niet op één van beide pc-inlopen kunnen worden opgelost. 
 

 
Diny van Heesch neemt afscheid van Aquarel 
 

Donderdag 22 augustus vertelde Diny aan haar aquarelgroepje dat de tijd om 
afscheid te nemen, binnenkort zal aanbreken. In oktober, met de herfstvakantie 
is het zover. Dat bericht sloeg in als een bom! De gebruikelijke vrolijkheid was 

omgeslagen naar ongeloof en weemoed. Maar ook dankbaarheid voor Diny’s 
gepassioneerde inzet. Nu breekt er voor haar een nieuwe tijd aan! 

Joke van Hal, die Diny al verving als dat nodig was, zal haar (voorlopig) 
opvolgen. 




