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Nieuwe voorzitter voor HobbyCentrumBoxtel 
 
Per 1 maart aanstaande is Marieke Dijkshoorn voorzitter van het bestuur van de 

Stichting Hobbycentrum Boxtel.  
Marieke werd ruim een jaar geleden lid van het bestuur en trad naast Leo de 
Kort al gauw op als mede-coördinator, een kernfunctie voor het dagelijks runnen 

van onze organisatie. Door haar voormalige werkzaamheden is Marieke breed 
bekend onder senioren in Boxtel. Sinds 2017 komt haar ervaring op dat terrein 

ten goede aan HobbyCentrumBoxtel. 
Na haar aanvankelijke weigering op het verzoek van de overige bestuursleden 
om voorzitter van HCB te worden, heeft Marieke na ampele overweging 

overtuigend ja gezegd. Niet alleen haar ervaring en contacten in het Boxtelse wil 
zij inzetten voor HCB, maar ook haar verbindende kwaliteiten.  

“Ik voel me helemaal thuis in het hobbycentrum. Ik geniet van de contacten met 
alle vrijwilligers en deelnemers. Iedere keer opnieuw ervaar ik dat we onze 
uitgangspunten waarmaken: we ontmoeten elkaar bij een kopje koffie, wisselen 

allerlei ervaringen uit, genieten van onze hobby en voelen ons zeer bij elkaar 
betrokken. We hebben regels nodig – zoals wie maakt het toilet schoon? – maar 

die dragen dan ook weer bij aan de ontspannen sfeer. Wij met ons allen, wij  
dragen HCB en brengen het tot bloei. Ieders inbreng is daarbij belangrijk. Ik wil 
erg graag mijn steentje bijdragen aan de verdere bloei en ontwikkeling van 

HobbyCentrumBoxtel. En daarmee zeg ik ook dat we dat alleen gezamenlijk 
kunnen doen: bestuur, vrijwilligers en deelnemers. Daar nodig ik iedereen toe 

uit! Ik ga er voor. Doe je mee?” 
 
Het bestuur bestaat nu uit vijf leden: voorzitter Marieke 

Dijkshoorn, secretaris Nus Waleson, penningmeester Marjo 
Lahaije, vice-voorzitter Els van Herpen en Leo de Kort, 

coördinator. We zoeken nog naar twee extra bestuurders om alle 
taken evenwichtig te kunnen verdelen. 

 
 

Incasso-obstakels! 
 

Laten we nou denken alles in orde te hebben met facturering en betaling. Maar 

nee: digitalisering en automatisering is heel fijn, maar ook heel ingewikkeld. De 
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volledige incasso werd geweigerd omdat er één bedrag van €201 tussen zat. 

Volgens de regels mocht het maximaal te innen bedrag maar €200 zijn! En wij 
maar wachten op die afschrijving … 

Penningmeester, Marjo Lahaije en administrateur Joop Geerts, maken op dit 
moment overuren om alles in orde te krijgen. Maar daarna zijn we dan ook 
meteen door alle kinderziektes heen die invoering van een nieuw systeem met 

zich meebrengen. Hulde aan de inzet van Marjo en Joop, en hulde aan u allen die 
zoveel geduld opbrengen! 
 

 

Expositie Beeldhouwen en Aquarel in het VVV-kantoor 
 
Omdat de City-manager geen kantoor meer houdt in de ruimtes van 

het VVV-kantoor aan de Markt, is er ruimte beschikbaar gekomen. 
Ruud van Casteren, coördinator van de exposities, stelt die ruimte 
beschikbaar aan amateurskunstenaars om hun werken te exposeren. 

De tweede expositie is voor de beeldhouwers en aquarellisten van 
HCB, onder leiding van Ruud Daverveld, Herman Decker en Diny van 

Heesch. Iets om trots op te zijn! De groep is enthousiast en volop 
bezig de gecombineerde expositie voor te bereiden. 
De expositie is gratis toegankelijk van 5 maart t/m 30 maart tijdens 

de reguliere openingstijden van het VVV-kantoor.  
Op vrijdagen (10.30-12.00) en zaterdagen (12.00-14.00) zijn onze 

collega-kunstenaars ook aanwezig, om te laten zien hoe ze werken 
en natuurlijk om van alles over hun passie te vertellen. 
 

 

Nieuwe coördinator Seniorweb Boxtel HCB 
 

 

Marcel Gerrits, die nu binnen Seniorweb ook pc-cursussen en de cursus 
smartphone verzorgt, wordt met onmiddellijke ingang de nieuwe coördinator van 

Seniorweb Boxtel. Hij volgt Marieke Dijkshoorn op, die deze taak moet afstoten 
omdat zij per 1 maart voorzitter van HCB wordt. 
Marcel heeft in korte tijd goede samenwerkingscontacten opgebouwd met de 

andere vrijwilligers van Seniorweb. 
“Ik vind dit hartstikke leuk om te doen. Mijn hart ligt bij allerlei digitale zaken en 

bij onderwijs. Ik regel en organiseer graag van alles. Als coördinator Seniorweb 
kan ik dus mijn hartje ophalen!” 
  

  
Wist u dat? 

• Iedereen een abonnement voor een jaar of halfjaar heeft? 

• Het abonnement automatisch wordt verlengd? 
• Als u het abonnement wilt beëindigen u het een maand van  

  tevoren moet opzeggen? 
• KBO-leden korting krijgen op een abonnement?  
• Op korte cursussen geen KBO-korting wordt verleend? 


