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Crowdfunding groot succes! 
 

Op 20 april was de crowdfundingsactie ten einde, met als mooie 

opbrengst €2575. We zijn er hartstikke trots op en superblij mee. De 

leden van het textielatelier sprongen een gat in de lucht! 

 

Donderdag 12 mei was het dan zover: de naaimachines werden op feestelijke 

wijze in gebruik genomen. Onder toeziend oog van vice-voorzitter Els van 

Herpen, enkele grote donateurs, medewerkers van de 

Regiobank/Finenzo, vrijwilligers en leden van het 

textielatelier, onthulde de heer Rijkers de nieuwe 

machines. De oo’s en de aa’s waren niet van de lucht! 

Drie supermoderne naaimachines en een lockmachine 

stonden te pronken en te glanzen. Het laat zich raden 

dat ze meteen geprobeerd moesten worden. En toen 

bleek dat enige uitleg van Rijkers echt wel nodig was. 

“Ik vond het idee van de crowdfunding zo leuk, dat ik HCB een flinke korting heb 

gegeven. Daardoor kwamen deze bijzondere machines binnen handbereik. 

Overigens, het onderhoud van de machines is bij de prijs inbegrepen. Dat vinden 

we bij Rijkers naaimachines Veghel nodig.Goed onderhoud is het behoud van de 

machines.” 

 

Els van Herpen bedankte de aanwezige donateurs 

voor hun bijdrage. “U staat samen symbool voor de 

meer dan 40 donateurs! Een van u heeft flink in de 

bus geblazen. Gekscherend zei u dat u dan wel uw 

naam op een van de machines verwachtte. Dat 

hebben wij natuurlijk wel serieus genomen!” En 

onmiddellijk haalde ze een mooi goudkleurig 

naamplaatje tevoorschijn. “Zullen we het samen op 

de machine bevestigen?” 

 

Daarna werd er geproost, taart gegeten en geanimeerd nagekaart over de 

succesvolle crowdfunding. “Sjouwen met zware machines behoort nu tot het 
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verleden,” aldus Els, “en wie zelf geen naaimachine heeft, kan nu ook mee doen. 

Dat is toch geweldig? “ 

 

 

Nieuwe penningmeester voor HCB 
 

Op het vrijwilligersoverleg van 24 maart kon het bestuur van 

HCB zijn nieuwe penningmeester voorstellen: Gerard van 

Dulmen. Bestuur en vrijwilligers hebben Gerard met open armen 

ontvangen. En daarmee ook hun volste vertrouwen in hem 

uitgesproken.  

Het bestuur bestaat nu uit vijf leden: Els van Herpen, Gerard van 

Dulmen, Marieke Dijkshoorn, Nus Waleson en Leo van der 

Weide. De eerste drie vormen samen het Dagelijks Bestuur, de 

laatste twee bestuursleden hebben vooral een adviserende rol. 

Omdat Els van Herpen momenteel een chemokuur behandeling ondergaat, 

vervangt Jaap Verheij haar. 

 

Gerard van Dulmen is, voor zijn pensionering, jarenlang directeur inkoop 

geweest van Inkoop Vereniging Superunie. Hij brengt dus veel ervaring mee, 

zeker ook op financieel terrein. Het bleek al gauw dat Gerard HCB een geweldige 

club vindt: “Ik kom heel enthousiaste mensen tegen. De sfeer in HCB vind ik ook 

heel ontspannen en vriendelijk. Ik had er al zin in om mijn beste beentje voor te 

zetten, maar de sfeer en de mensen verhogen mijn motivatie enorm!” 

Vanuit het bestuur is Gerard ook de contactpersoon naar ’Vrienden van HCB’ en 

de commissie ‘Etalage’.  

Gerard is te bereiken onder pennin@hobbycentrumboxtel.nl  

 
 

HCB in Spiegeltent op 17 juni 
 

Vrijdagmiddag 17 juni van 14.00u tot 17.00u presenteert HCB zich met een leuk 

programma in de Spiegeltent. 

De Spiegeltent staat weer drie weken in park 

Stapelen. Heerlijk in het groen, een mooie plek en 

gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.  

En opnieuw of nader kennis te maken met HCB. 

 

Programma 

• Daverende verkoopexpositie  

Kijk je ogen uit en vergaap je aan allerlei 

mooie en interessante werken die leden en vrijwilligers van HCB gemaakt 

hebben. En koop iets moois, voor jezelf of om cadeau te geven. Van 

houten schalen tot schilderijen, van sieraden en glaswerkjes tot keramiek, 

van textiele werkstukken tot leren tassen.  

Voor ieder wat wils! 
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• Demonstraties, en mee doen 

Bekijk de verrassende demonstraties schilderen, tiffany en werken met 

hout. Zie wat je met miniaturen kunt doen. Zo inspirerend! 

En wil je ook eens proberen en mee doen? Schuif aan en doe mee! 

• Seniorweb 

Laat je informeren over de pc- en smartphone-cursussen van Seniorweb. 

Heb je een vraag? De vrijwilligers staan klaar om je probleem op te 

lossen. 

• Info over HCB 

En natuurlijk hebben we ook een algemeen infopunt, waar we je graag 

alles vertellen over de activiteiten van HCB. En aanmelden kan ook! 

 

Wil je meer weten? Kijk dan zeker op de website van Spiegeltent Bon Salon:  

www.spiegeltentbonsalon.nl 

 

 

Lintje voor HCB-voorzitter Marieke Dijkshoorn 
 

Op dinsdag 26 april ontving onze voorzitter, Marieke Dijkshoorn, uit 

handen van burgemeester Meygraaf de Koninklijke Onderscheiding 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Voor Marieke een grote verrassing. Op het feestje ter ere van het 

lintje, vertelde ze dat ze tot het allerlaatste moment niet geloofde 

dat zij de gelukkige was. “Zo’n lintje ervaar je echt als een grote 

beloning. Maar vrijwilligerswerk doe je niet alleen, ook niet voor 

HCB. Alleen gezamenlijk brengen we iets tot stand. Dat zie je al aan 

deze middag. Organisatoren, heel erg bedankt! 

We mogen met zijn allen best heel trots zijn op wat we bij en voor HCB doen. 

Laten we daarom proosten op HCB en op elkaar, genieten van de ontmoeting en 

elkaar gelukkig maken!” 

 

 

HCB-leesclub in juni van start 
 

Met een boekje in een hoekje. Wegdromen, genieten van een goed verhaal. 

Gegrepen worden door wat je leest, nog eens nadenken. De relatie leggen met je 

eigen leven en ervaringen. En nog zo veel meer… 

Dat is wat lezen met je doet en voor je kan betekenen. In onze HCB-leesclub 

wisselen we deze ervaringen uit. Maar we kijken ook hoe een schrijver dit alles 

bij je teweeg kan brengen. Wat is de invloed van zijn of haar taalgebruik? We 

duiken dieper in het boek aan de hand van onderwerpen als inhoud, personages, 

verteltechniek en structuur. Zo kunnen we een boek beter begrijpen en 

waarderen, maar ook onze eigen ervaringen uitwisselen. 

Eens in de zes weken komen we bij elkaar onder leiding van Janine Zwiers. Op 

14 juni om 10.45 ben je welkom op de kennismakingsbijeenkomst. Dan maakt 

Janine ook de titel van het eerste boek bekend. 

Alle overige info vind je HIER 

http://www.spiegeltentbonsalon.nl/
https://www.hobbycentrumboxtel.nl/lees-een-boek-met-de-hcb-leesclub/

