
1 
 

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

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Stemmentellers van HCB voor Kamerverkiezingen 
 

Vrijwilligersorganisaties in Boxtel kunnen op 17 maart mee doen aan het tellen 
van de stemmen van de Tweede kamer verkiezingen. Ook HCB heeft zich 

daarvoor aangemeld. Maar liefst 15 mensen hebben zich aangemeld om mee te 
doen. Zij genereren samen een vergoeding die HCB ten goede komt. 
 

De gemeente Boxtel heeft HCB inderdaad aangewezen als een van de 
organisaties die tellers mag leveren. Helaas zijn niet alle aanmelders welkom. Er 

is plaats voor 6 tellers. Samen brengen zij een dikke €400 op voor HCB. 
 
Alle tellers - Ineke van de Laak-Schellekens, Dorothé Vos-Hessels, Wil van den 

Oetelaar, Chris Eijmberts, Ad Jussen en Joke Timmers – heel hartelijk bedankt! 
 

 
Etalage Baanrots: Werk in uitvoering 
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Geen toegang Werk in uitvoering 

 

Hoe toepasselijk is deze mededeling! 

Inderdaad, we mogen ons nog steeds niet laten zien 

in de Baroniestraat. Buiten blijven is het devies. 

Uit betrouwbare bron weten wij echter, dat er wel 

steeds werk in uitvoering is. In het pand, bij bestuur 

en vrijwilligers van HCB en bij u thuis. 

 

De voorbereidingen voor ‘Een Vliegende Start’ zijn in 

volle gang. De commissie heeft leuke plannen en u 

thuis maakt mooie dingen en komt met geweldige 

suggesties. “Kom maar kijken, als je nog wat nodig 

hebt. Ik heb werkstukken te over, die binnen het 

thema passen.” 

 

Als we weer open kunnen, maken we er 

natuurlijk een feestje van! 

 

 

Jaarverslag 2020 
Door de coronapandemie is HCB in 2020 een half jaar gesloten geweest. We 

hebben elkaar dus een groot deel van het jaar gemist. Maar het andere – even 

grote deel – gaven we hem van jetje! Met nieuwe activiteiten, cursussen en 

workshops, zoals onder andere Gezond Bewegen, blijf fit en vitaal. De HCB-

zomerclub werd enthousiast ontvangen. De website is 

vernieuwd, en nog veel meer.  

En wat zeker zo belangrijk is: we hebben met zijn allen de 

(financiële) schade beperkt weten te houden. 

Alles over 2020 kunt u lezen in het HCB-jaarverslag op 

onze website. 

 

 

HCB in Wijkkrant Boxtel Oost 

 

In editie 45 van Wijkkrant Boxtel Oost staan interviews met twee vrijwilligers van 

HCB: Jose-Luis Roncal en Marieke Dijkshoorn. Lezen? KLIK HIER 

 

 

Vriendenloterij 
 

We hebben al €250 van de Vriendenloterij 
ontvangen! 
Wil je ook meespelen voor HCB? KLIK HIER  

HCB wordt dan automatisch je goede doel.  
Er zijn al meerdere HCB-ers die ook zelf een prijs hebben gewonnen… 

https://1drv.ms/b/s!At6z7qTQ7zpXn0mHxVa-SsaCbRoC
https://1drv.ms/b/s!At6z7qTQ7zpXn0mHxVa-SsaCbRoC
https://bit.ly/3j13iRJ

