
1 
 

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

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Verlangen … 
 
De avondklok is opgeheven, de terrasjes zijn gedeeltelijk weer open en inmiddels 

zijn vele HCB-ers gevaccineerd. De dag dat we 
elkaar weer kunnen ontmoeten, komt steeds 
dichter bij. Het verlangen is groot…  
Donderdag 20 mei treft het bestuur van HCB 
elkaar weer. Een van de agendapunten zal de 

ontwikkeling van de coronapandemie zijn. 
Wanneer kunnen we de deuren weer openen?  
Ook het bestuur verlangt hartstochtelijk naar de 

heropening. Wees ervan overtuigd dat wij u onverwijld verwittigen als het besluit 
tot heropening genomen is. 

En … natuurlijk maken we er dan een feestje van! 
 
 

Supervrijwilliger van het Jaar  
 
Met een leuke videoboodschap hebben we Peter van Broekhoven uitgeroepen 
tot onze Supervrijwilliger van het Jaar en hem daarmee ook genomineerd voor 

de Passieprijs van de Vriendenloterij. In mei zullen we horen of Peter tot de 
gelukkigen behoort. 

Het is zonneklaar: HCB is Peters passie! Er gaat geen dag voorbij of hij loopt 
even binnen. Is alles nog in orde? Is de brievenbus leeg gehaald? Wordt er 
voortvarend gewerkt om de ventilatie in het gebouw te verbeteren? 

Voor iedereen staat hij klaar: de gastvrouwen en -heren, de vrijwilligers en 
natuurlijk de deelnemers aan de diverse activiteiten. 

Gekscherend vragen we ons wel eens af: zijn bed staat toch niet in HCB? 
Wil je de videoboodschap ook zien? KLIK HIER 
 

 
Stemmentellers van HCB: mooie ervaring 
 

17 Maart, de avond van de Tweede Kamerverkiezingen, meldden de HCB-
stemmentellers zich bij het hun aangewezen stembureau.  
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https://www.dropbox.com/s/oarz4o0twx9fcnz/Bedankje%20Peter.mp4?dl=0
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Ze dachten samen één clubje tellers te vormen. Maar niets van dat al: de 

stemmentellers werden verdeeld over de diverse bureaus. Zo ontmoetten zij ook 
andere Boxtelse stemmentellers. 

Een greep uit de reacties: 
We hebben aan een stuk heel hard gewerkt tot 1.30 uur. Opmerking: nog geen 
koffie of iets gehad. Gelukkig had ik zelf wat bij me. Gelukkig klopte de telling 

want ik moet er niet aan denken dat we het over hadden moeten doen.  1405 
stemmen waren bij de Maremak uitgebracht 

Ik heb er graag aan mee gedaan! Het tellen was best wel een klus maar uiteindelijk vond ik 
het wel meevallen. We waren rond kwart over 11 klaar. Ik heb helaas geen foto's gemaakt, ik 

heb er helemaal niet aan gedacht om foto's te maken                 , we waren zo druk        . 
Het liep als een gesmeerde trein. Er waren ong 720 stemmen uitgebracht. 
We hebben heel wat kilometers gelopen in de aula. 

 

Alle tellers –  
Ineke van de Laak-Schellekens,  

Dorothé Vos-Hessels,  
Wil van den Oetelaar,  
Chris Eijmberts,  

Ad Jussen en  
Joke Timmers –  

heel hartelijk bedankt! 
 

 

 

Het huisje van mevrouw Fleur 
 

Dorothé Vos, die met veel plezier in HCB haar keramiekpassie met anderen 

deelt, is ook vrijwilligster bij ‘Het Bewaarde Land’. Zij roept je op om de handen 

uit de mouwen te steken op 29 mei. 

 

In “Het Bewaarde Land” op Kampina, dat grotendeels 

op vrijwilligers draait, ontvangt mevrouw Fleur met 

haar wachters veel acht - tot negenjarige 

schoolkinderen. Drie weken achter elkaar komen ze 

één dag om de natuur op vele manieren te beleven 

met al hun zintuigen. En spelenderwijs leren ze iets 

over de kringloop en het belang van de natuur. Zo genieten ze bijvoorbeeld van 

het boomklimmen, het vangen van waterbeestjes en de soep van mevrouw Fleur 

waarvoor zij zelf de kruiden geplukt hebben. 

Het huisje van mevrouw Fleur kan na vele jaren aan de buitenkant wel een 

schoonmaakbeurt gebruiken. Binnenin moeten de inklapbare vier tafels en acht 

bankjes nodig geschuurd en opnieuw gelakt worden. Daarom de volgende 

oproep: 

Kom op 29 mei helpen via NLdoet ! 

 

Je kan je aanmelden via de link Aanmelden NL-doet Fleur maar geef mij in ieder 

geval even een berichtje zodat we kunnen afspreken hoe, wat en waar.  

https://www.nldoet.nl/klus/opknappen-tafels-en-banken-natuurgebied-de-kampina
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We hebben elkaar al lang niet gezien door Corona maar ik ben diegene die 

keramiekles geeft op het HCB. Het zou fijn zijn als we samen weer iets kunnen 

doen. Natuurlijk Coronaproof. 

Meer informatie over “het Bewaarde Land” kan je vinden via de volgende link: 

Bewaarde Land Kampina  

 

Ik hoop elkaar weer vlug te ontmoeten!  

Dorothé Vos-Hessels 

dmh.hessels@mertz.nl 

 

 

HCB Club van de Maand? 
 

Al 25 HCB-ers spelen mee met de 
Vriendenloterij met HCB als goede doel.  

Dat is een geweldig resultaat! 
Daardoor komt HCB ook in aanmerking voor 

Club van de Maand.  
Als we uitverkoren worden, ontvangen we een extra donatie van €5000.  
De spanning is groot … 

Wil je ook meespelen voor HCB? KLIK HIER  
HCB wordt dan automatisch je goede doel.  

 
 

WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

 

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe WBTR in werking. Alle besturen moeten dan 
voldoen aan de nieuwe wet. Zo ook Stichting HobbyCentrumBoxtel. 
U kent allemaal wel verhalen van stichtingen en verenigingen waar de zaken niet 

goed geregeld waren. Zoals 
bijvoorbeeld bij Woonstichtingen, 

of een penningmeester die 
jarenlang ongestoord de clubkas 
kon plunderen. Om die risico’s 

verder te beperken is die nieuwe 
wet in het leven geroepen. 

Hoewel wij in 2019 onze statuten 
nog aangepast hebben, gaan ook 
wij met aan de slag om te 

voldoen aan de WBTR. 
In het bestuur hebben wij taken 

verdeeld om met behulp van het 
stappenplan en werkboek van de 
WBTR te controleren of wij onze 

zaakjes inderdaad voldoende op 
orde te hebben.  

En waar dat niet zo zou zijn, ons 
bestuursreglement en onze 
statuten aan te passen. 

https://www.ivn.nl/het-bewaarde-land/boxtel-natuurgebied-kampina
mailto:dmh.hessels@mertz.nl
https://bit.ly/3j13iRJ



