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Nieuwe machines en nieuw meubilair 
 

Hebben jullie die trotse pauwen gezien! En die vrolijke gezichten! 
Na veel geduld en het nodige speurwerk 

was het dan eindelijk zover: een grote 
vrachtwagen kwam voorrijden om 10 in 

hoogte verstelbare tafels, bijbehorende 
stoelen en zelfs in hoogte verstelbare 
krukken voor de schilderzaal af te leveren. 

Een feestelijk gezicht. En de eerste 
opmerkingen: “Wat zitten die stoelen fijn! 

Zo is het schilderen een extra feestje!” “Die 
tafels moeten we wel mooi houden jongens. Niet knoeien, wel een kleed eronder 

leggen. En natuurlijk schoon maken als je toch iets morst.” Rinie en Peter 
hebben voor mooie witte beschermkleedjes gezorgd. 
 

Tom en Hans hadden ter 
voorbereiding voor de facelift van het 

houtlokaal een zeer compleet 
overzicht gemaakt van alles wat ze 
graag wilden aanschaffen. Na 

goedkeuring van het bestuur zijn ze 
voortvarend te werk gegaan. Zo 

kwamen er verschillende kleinere 
handige gereedschappen maar ook 
machines zoals:  

een lintzaag, een schuurmachine, een 
figuurzaagmachine en een 

boorstandaard.  
(van links naar rechts op de foto) 

De totale uitrusting van het houtlokaal 
nodigt extra uit om mooie producten te maken. En denk nou niet dat werken met 

hout alleen voorbehouden is voor mannen. Die vrouwen kunnen er ook wat van!  
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KOFFIE MET KENNIS – MANTELZORG 
 
Vrijdag 29 november om 13.30uur ben je welkom voor de 
volgende aflevering van Koffie met Kennis. Elkaar ontmoeten 

rond een thema en met een kopje koffie. En zo doe je ook nog wat kennis op. 
Vrijdag 29 november gaat het over mantelzorg. Veerle Slosse van Steunpunt 

Mantelzorg van Contour de Twern gaat daarover met je in gesprek.  
Mantelzorger worden we allemaal, vroeg of laat. Misschien maak je deel uit van 
een gezin waarin een kind of ouder ernstig ziek is of een beperking heeft. Nu we 

ouder worden krijgen we zelf, of onze partner,met gebreken te maken. En die 
kunnen heel ingrijpend zijn. 

Deelname incl koffie/thee: €4,00. Voor Vrienden HCB en vrijwilligers van HCB is 
de toegang gratis. 
Even aanmelden via: www.hobbycentrumboxtel.nl Daar vind je meer info, ook 

over de thema’s van 2020. 
  

 

HobbyCentrumBoxtel is nu ANBI 
 
De belastingdienst heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 

HobbyCentrumBoxtel aangemerkt als een ANBI. 
 

Wat betekent dat? 

Al je giften aan HobbyCentrumBoxtel zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting. 
‘Vrienden van HCB’ kunnen hun Vriendenbijdrage vanaf 2019 dus aftrekken voor 
de inkomstenbelasting. 

HCB hoeft als ANBI geen belasting te betalen over schenkingen en erfenissen. 
Een ANBI komt ook in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 
 

Vriend van HCB 
Omdat HCB nu een ANBI is, en je dus je Vriendenbijdrage kunt aftrekken voor de 
inkomstenbelasting, is het extra aantrekkelijk om Vriend van HCB te worden. Dat 

kan al vanaf €25 per jaar. Op www.hobbycentrumboxtel.nl vind je meer info over 
Vrienden HCB. 

 
 

Wist u dat … 
 

• Roos van der Horst de Commissie Etalage Baanrots komt versterken? 

• Er hard gewerkt wordt om Etalage Baanrots een verfje te geven? 
• Marja Verhagen op 31 oktober in haar groep vertelde dat zij aan het eind 

van het jaar helaas moet stoppen met de naailessen/werken met textiel.  
• Ken je in je omgeving iemand die de taak van Marja kan en wil 

overnemen? Laat het ons weten via info@hobbycentrumboxtel.nl  

• Hans Esser in samenwerking met Ruud Daverveld en Herman Deckers op 
de maandagmiddag beeldhouwen zal begeleiden? Mooie uitbreiding! 

• We nog een deelnemer voor de cursus ‘Tuinieren op je balkon’ zoeken? 
• De cursus Levensvragen en de cursus Voeding enthousiast zijn ontvangen? 

 

http://www.hobbycentrumboxtel.nl/
http://www.hobbycentrumboxtel.nl/
mailto:info@hobbycentrumboxtel.nl
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