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Nieuwsbrief   27 april 2022 
 
 
 
Gewaardeerd lid, 
 
In deze Nieuwsbrief lees je enerzijds over nieuwe initiatieven en anderzijds over activiteiten die zijn 
uitgevoerd. 
 
Nieuwe initiatieven 

• Op donderdag 12 mei a.s. willen wij een wandeling maken. Deze is weliswaar nog in 
voorbereiding, maar je kunt nu al ruimte in jouw agenda reserveren èn je aanmelden bij Els 
Verhulst: 06-20158490. 
Momenteel denken wij aan een mooie wandelroute van ongeveer 8 km., op niet al te grote 
afstand van Zevenaar. Zodra hierover een definitieve keuze is gemaakt laten wij jou dat 
direct weten. 
Het vertrekpunt zal de parkeerplaats bij ons Hobbycentrum zijn en het tijdstip van vertrek 
9:30 uur. 

  

• Een geheel nieuwe activiteit is gezamenlijk schilderen in de buitenlucht.  
Meerdere keren heeft een aantal leden uitgesproken dat schilderen in de buitenlucht nieuwe 
impulsen en inspiratie kan geven. Zoiets kan op het terrein van ons Hobbycentrum, maar 
uiteraard ook in de vrije natuur, zoals bos, heide, strand enz. Bij ons Hobbycentrum is op de 
betegelde plaatsen (terras en fietsenstalling) voldoende ruimte om voor iedere deelnemende 
schilder(es) een atelierezel te plaatsen. 
Uiteraard zijn gunstige weersomstandigheden een zeer belangrijke, bepalende voorwaarde. 
Dit is dan ook de reden dat zo’n activiteit pas relatief korte tijd vooraf kan worden 
aangekondigd. 
In verband met het voorbereiden van een dergelijke activiteit is het goed te weten op hoeveel 
deelnemers kan worden gerekend. Dus àls je voor deze activiteit belangstelling hebt, laat dat 
dan weten aan Els Verhulst: 06-20158490. 

 
“Doe dag” 
Zaterdag 23 april jl. Op deze zonovergoten dag hebben 8 leden zich gemeld voor enkele 
noodzakelijke en nuttige werkzaamheden, zoals in de vorige Nieuwsbrief beschreven. 

• De stormschade aan de boeiboord is hersteld en de nieuw aangebrachte Trespa-plaat is   
geschilderd. 

• De kozijnen van de zuidgevel (aan de kant van het grote terras) zijn ontvet en geschuurd.    
Lou Sommers en Peter Aal hebben dit voorwerk gedaan. Binnenkort willen zij een grondverf- 
en aflak-laag aanbrengen. Uiteraard is hiervoor extra hulp erg welkom ! Dus aarzel niet en 
meld je aan. Doe dat bij onze onvolprezen coördinatrice Els Verhulst: 06-20158490. 

• Onkruid tussen de terrastegels rondom ons Hobbycentrum is verwijderd. Zeer   
vermeldenswaardig is dat Henk Boejink en Gerrit de Jong spontaan hebben aangeboden in 
het vervolg het onkruid te bestrijden. Grote waardering voor dit mooie initiatief ! 
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• De trottoirtegels bij de terrasdeuren van het atelier zijn opnieuw gelegd. Ook op andere 
plaatsen, met name bij de fietsenstalling, zijn ongelijk-liggende tegels weer goed gelegd. 
Teun van de Weerthof verdient hiervoor een pluim ! 

• Last but not least: Els heeft de uiteenlopende werkzaamheden uitstekend gecoördineerd en 
was zo vriendelijk ook voor koffie en broodjes te zorgen. 

Deze dag heeft weer duidelijk gemaakt dat er in enkele uren veel werk kan worden verzet en onze 
Hobbyclub veel kosten bespaart. Welgemeende dank voor de hulp ! 
 
Zonne-energie 
Op ons Hobbycentrum zijn zonnepanelen geplaatst. Op de “Doe dag” is de laatste hand gelegd 
aan de installatie. Direct was zichtbaar/meetbaar dat het systeem werkt; onze “stroommeter liep 
terug” ! 
Ed Verhulst, geassisteerd door Rob van de Graaf en Ruud Hakvoort verdienen een pluim voor het 
werk aan dit project. 
 
Hemelvaartsdag  
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei a.s., is ons Hobbycentrum gesloten. 
 
Het bestuur hoopt dat deze Nieuwsbrief jou goed heeft geïnformeerd en hoopt bovendien dat velen 
enthousiast reageren op de aangekondigde wandeling, het schilderen in de buitenlucht èn het 
afmaken van de verf-klus. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
Els Verhulst, 
namens het bestuur. 
 
 
 
 
 
PS         ZET DIT ZOVAST IN JE AGENDA 
 
De komende Algemene Leden Vergadering ALV is op 07 juni om 10.00 uur 


