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Burgemeester Ronald van Meygaarden opent ‘Help, ik 
zoek een hobby’. 
 

Maandag 3 april om 11.15u. opent burgemeester Ronald van 
Meygaarden in de bibliotheek een expositie met werk van onze 

HCB-amateur-kunstenaars.  
Tussen 10:00 en 12:00 uur is iedereen welkom in de bieb om 

kennis te maken met de kunstenaars en organisatoren. Diverse 
vrijwilligers van HCB geven een presentatie van hun hobby. 

 
Initiatiefnemers zijn Jacqueline Thomassen, begeleider van drie 

schildergroepen, en Gerard van Dulmen, 

penningmeester en vicevoorzitter van HCB. Zij vonden 
bij Marlies Germanus, programmamaker van de 

bibliotheek, een gewillig oor. 
De tentoonstelling heeft een looptijd van drie maanden. 

Daarna volgen andere HCB-tentoonstellingen.  
 

“Help, ik zoek een hobby! Laten we dat uitgerekend 
regelmatig bij HCB horen. Met een hobby geef je 

uitdrukking aan je passie, op welk terrein dan ook. Of dat nu in de 
creatieve hoek zit, te maken heeft met cursussen geven of organiseren. 

Wij zijn er als HCB trots op dat we plaats bieden aan zoveel verschillende 
mensen. Geweldig om te ervaren dat mensen opbloeien in HCB. Deze 

ochtend kan iedereen kennis komen maken met ons brede aanbod, ” 
glundert Gerard. 

Jacqueline heeft op zich genomen om onze schilders te vragen werken 

beschikbaar te stellen voor de tentoonstelling. Ze is druk doende met 
infokaartjes bij de schilderijen. En… ze heeft een mooi ontwerp gemaakt 

voor de onthullende opening op 3 april. “Ik ben er hartstikke trots op dat 
onze burgemeester de tentoonstelling komt openen!” 
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Meesterlijk koken in HCB 
 

Op 4 april start een nieuwe kookcursus: Meesterlijk Koken, onder 
leiding van Meesterkok Jan van de Ven. 

De kookcursus bestaat uit zes kooksessies om bijzondere en 
heerlijke gerechten te bereiden. Luxe, en aangepast aan het 

seizoen. 
De kosten voor de cursus bedragen €210 inclusief. Inschrijven is 

mogelijk tot 31 maart 2023. 
 

SHV Meesterkok is een beschermde titel. Wie die titel draagt heeft de 
hoogste vakbekwaamheid die in Nederland voor handen is. Les krijgen 

van Meesterkok Jan van de Ven is dus heel bijzonder. 
“Tijdens de ontbijtsessie voor jong gepensioneerden kwam ik in gesprek 

met HCB. Mijn kwaliteiten en interesses wilde ik graag inzetten voor HCB. 
Koken is niet alleen mijn vak maar ook mijn passie. Nou, HCB had er wel 

oren naar,” aldus Van de Ven.  

In ‘Meesterlijk koken’ komen bijzondere gerechten aan bod, zoals Spaanse 
Tapas, een aspergebrunch voor Pasen of een driegangen kerstdiner. 

Volgens Jan kan ieder die graag kookt en geduld heeft, deelnemen aan 
deze kookcursus. Het gaat om plezier, genieten en het sociale contact. 

“Mijn ervaring is dat mensen het soms moeilijk vinden om met luxe 
ingrediënten aan de slag te gaan om iets feestelijks te bereiden. Bang 

voor mislukken? Samen met mijn vrouw Jeannette begeleid ik de 
deelnemers op een hoog niveau. Succes gegarandeerd! Zij zullen ervaren 

dat koken met goede en bijzondere ingrediënten tot feestelijke maaltijden 
zullen leiden.” 

 

Kookdata: 4 april, 2 mei, 29 augustus, 17 oktober, 21 november en 19 

december 2023; op dinsdagen van 13.30 – 18.00 uur. Wel inschrijven 
vóór 31 maart. 

Kosten: €210,00, inclusief de maaltijden en een drankje. 
Voor meer info en inschrijven: www.hobbycentrumboxtel.nl 

 

http://www.hobbycentrumboxtel.nl/
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Mijn dag kan niet meer stuk … Vliegercursus in HCB 
 

De afgelopen maanden waren de vliegeraars intensief vliegers aan het 
bouwen. Een van hen is Jan van Gemert die onderstaande impressie 

instuurde. Zo verbaasd en blij dat je met zo weinig middelen zoiets 
geweldigs kan bouwen! 

 
“Zal deze vlieger echt de lucht ingaan? Ik bekijk de bouwtekening van een 

deltavlieger. Een driehoek die in vorm wordt gehouden met houten 
stokken en spinakernylon.  

Met vier cursisten maken we gedurende tien avonden ieder een eigen 
vlieger. Voor mij was het al zeker zestig jaar geleden dat ik zelf een 

vlieger maakte. En dat was nog wel met hulp van mijn vader die me op 

het erf hielp het dunne vliegerpapier aan de smalle stokjes vast te maken.  
Nu kan ik rekenen op de adviezen van docent en vliegerenthousiasteling 

Hans Meulendijks. Maar ik leer zeker zo veel van mijn medecursisten die 
voor een deel ook zelf het wiel uitvinden.  

Een van hen tovert uit de materialen een reusachtige vleermuis met felle 
ogen, een ander maakt een vlieger die uit twee kubussen bestaat en er is 

ook een kleurige en strijdlustige vechtvlieger.  
Ik wil de vorm van een eikenblad groot op mijn vlieger zetten in passende 

herfstkleuren. Het bijkomende positieve gevolg van deze keuze is dat ik 
leer om met een naaimachine te werken. En het resultaat mag er zijn! 

Het is al bijna lente wanneer ik mijn zelfgemaakte deltavlieger voor het 
eerst oplaat. Na enige aarzelingen schiet de vlieger de blauwe lucht in. Vol 

verbazing kijk ik naar het steeds kleiner wordende eikenblad. De staart 
zorgt voor een fris en vrolijk geluid. Ik ben weer even die kleine jongen... 

Kortom, mijn dag kan niet meer stuk!” 
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Maak een miniatuur, op woensdag 
 

De tafel ligt bezaaid met stukjes stof, stukjes hout, flinters papier en wat 
al niet meer. De ingrediënten voor een ochtendje miniaturen maken. De 

een is bezig met een Engelse cottage, de ander met een zeiltafereel. 
We kennen allemaal wel de beroemde poppenhuizen uit de 18e eeuw. Wat 

mooi is het om zoiets zelf te maken. Te puzzelen: hoe maak je een 
keuken, welke kastje moet er in de woonkamer komen? 

Van alles is mogelijk. Een van de deelnemers zegt: “Onvoorstelbaar, dat 
je met alle mogelijke restmaterialen zoiets moois in elkaar kan knutselen. 

En als je een keer vastloopt, is de hulp van José geweldig!” 

 
 

Eens in de 14 dagen, op woensdagochtend van 
9.30u tot 11.30u, is José Hummeling met haar 

clubje te vinden in de hobbyruimte van HCB.  
Wil je meedoen? Kom een keer kijken, neem een 

proefles.  
Meedoen kost €85 per jaar. 

 
 

 
 

What’s up? 
 

➢ Is het jullie ook opgevallen? Het klusteam brengt haken en ogen 

aan; verplaatst kapstokken…; kortom HCB wordt een plaatje… 

➢ Woensdag 29 maart ‘Maak een miniatuur’ in hobbyruimte HCB 

➢ Donderdag 30 maart neemt HCB weer deel aan de Ontbijtsessie 

voor Jonggepensioneerden, georganiseerd door de gemeente Boxtel 

➢ Kom Meezingen op vrijdag 31 maart, 14 en 28 april 

➢ Dinsdag 4 april start Meesterlijk Koken 

➢ Donderdag 6 april brengt wethouder Mariëlle van Alphen een bezoek 

aan HCB 

➢ Zaterdag 22 april Workshop bolletjes bakken 


