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Nieuwe activiteiten 
 

HobbyCentrumBoxtel bruist van de activiteiten. Het is iedere keer weer een feest 
om te merken dat er zo’n betrokkenheid is bij HCB. En dat mensen er zoveel 

plezier aan beleven. Verschillende vrijwilligers, maar ook anderen van ‘buiten’ 
komen met ideeën en brengen die ook tot uitvoering. Laat je erdoor inspireren! 

 
Koffie met Kennis 
Eenmaal per vier weken is de beweegzaal ineens een ‘gehoorzaal’ om 

elkaar rond een thema te ontmoeten. Een thema dat te maken heeft 
met ouder worden. Dat is natuurlijk iets wat we iedere dag ervaren. 

 
Op 1 november neemt Mieke Daniëls ons mee op reis door “Bewegen maakt je 

happy”. Mieke is ons allen welbekend: zij verzorgt immers de gymnastieklessen 
op maandagmiddag. 
“Ik ga het hebben over hoe je in beweging kunt blijven,” zegt Mieke. “Dat is niet 

zo moeilijk. Je kunt zelf al veel doen thuis. Ik laat voorbeelden zien. 
Bewegen is mijn passie, net zoals gezond leven en gezond eten. Ik voel me er 

zelf tiptop bij en dat wil ik graag delen.”  
Koffie met Kennis start om 13.30u. Meld je wel even aan. Dat kan via de website 
www.hobbycentrumboxtel.nl of stuur een mail naar info@hobbycentrumboxtel.nl. 

Op de website vind je het hele programma en alle info over Koffie met Kennis. 
 

Sieraden maken 
Ook deze winterperiode kun je onder de bezielende leiding van 
Corry Veldkamp aan de slag met halfedelstenen om mooie sieraden 

te maken. Voor jezelf, voor je partner of voor je (klein)kinderen. 
Verras een ander eens met iets moois dat je zelf hebt gemaakt. 

Corry verzorgt 5 workshops op de donderdagochtend van 10.00-
12.00 uur, de eerste keer op 14 november. 
Je bepaalt zelf aan welke workshops je wilt meedoen. Aanmelden 

via de website. 
 

 
 

Oktober 2019   17

In deze Nieuwsbrief Nieuwe activiteiten 

    Mezenkastjes 
    Vertrouwenspersoon 
    Wist u dat …  

     
 

http://www.hobbycentrumboxtel.nl/
mailto:info@hobbycentrumboxtel.nl


2 
 

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

 

Tuinieren op je balkon 

Na de succesvolle cursus Moes-tuinieren besteedt Marie-José 
Meertens aandacht aan tuinieren op je balkon of in een kleine 

tuin. Door haar enthousiasme en kennis ontwikkel je vanzelf 
groene vingers. 
Je kunt van je balkon een paradijsje maken, waar je enorm van kunt genieten. 

Hoe dat kan vertelt Marie-José in een korte cursus van vier bijeenkomsten op de 
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. De eerste bijeenkomst is 6 november. 

Op de website vind je meer info over de cursus en kun je je ook aanmelden. 
 

Voeding en gezondheid 

We weten het wel: voeding heeft een enorme invloed op je 
gezondheid. Maar we vinden het soms zo ingewikkeld. En dat hoeft 

het niet te zijn! 
In een korte cursus van vier bijeenkomsten neemt Ingrid Dimmers 

ons mee in de wereld van gezonde voeding. Wat is puur en gezond? Waar let je 

op als je voedingsmiddelen koopt? Welke invloed heeft voeding op je 
gezondheid? Wat kun je zelf met eenvoudige middelen doen? 

De cursus begint op 1 november, van 13.00 – 14.30 uur. Meer info en 
aanmelden via de website: www.hobbycentrumboxtel.nl 

 
 

Mezenkastjes in de strijd tegen de eikenprocessierups 
 

Grote platen hout werden het hobbycentrum binnen gedragen, latjes, flesjes 
hobbylijm en doosjes spijkertjes. Zie hier de ingrediënten voor de mezenkastjes. 
Onder leiding van Tom Heidelberg meet, zaagt en timmert een ploegje 

‘houtmannen’ en stelt zo de zelfbouwpakketjes samen. Alle inwoners van Boxtel 
kunnen zo’n mezenkastje bestellen. In de plaatselijke kranten is daarover 

uitvoerig bericht. 
En zo kwam ook het RTL-nieuws deze activiteit op het spoor. Zaterdagmorgen 5 
oktober was het daarom opnieuw een drukte van belang aan de Baroniestraat: 

RTL-nieuws kwam opnamen maken! Diezelfde zaterdag werden die uitgezonden. 
Wil je meehelpen met de mezenkastjes? Neem contact op met Tom Heidelberg: 

06 51 29 96 12. Extra handjes zijn welkom! 
  

 
Vertrouwenspersoon vrijwilligers Boxtel 
 
Sinds 1 mei 2019 heeft Boxtel een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers: Els van 

Esch. In het kort zijn de belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon:  
• Opvang en begeleiding van melders op het gebied van ongewenst gedrag; 

• Gevraagd advies aan vrijwilligersorganisaties op het gebied van ongewenst 

gedrag. 

Een vertrouwenspersoon helpt vrijwilligers in hun werkomgeving om iets te 
kunnen doen tegen ongewenst gedrag door middel van klachtafhandeling, 
voorlichting en beleidsadvisering. Onder ongewenst gedrag vallen ongewenste 

omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en 
pesten. Ook integriteitsschending en verbale intimidatie behoren tot ongewenst 

gedrag. 
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Els van Esch is te bereiken via: telefoonnummer: 06-57315416 en e-mail 

vertrouwenspersoon@vrijwilligersboxtel.nl 
Boxtel heeft een website voor vrijwilligers(werk): www.vrijwilligersboxtel.nl 

 
 

 

 Wist u dat … 
 

• De commissie die de Etalage Baanrots inricht extra hulp kan 
gebruiken? Als je er iets voor voelt om je creativiteit in te zetten 

voor de Etalage meld je dan aan bij PR@hobbycentrumboxtel.nl 
 

• HCB nieuw meubilair heeft besteld voor de schilderzaal? Nog enkele 
weekjes wachten en we kunnen er van genieten! 

 
• Er nog plaats is bij Leerbewerken van Josje Dormans? Laat je deze 

kans niet ontglippen. Het is een geweldige ervaring! Zie de website. 
 

• De groep die zich onder leiding van Kees Wintermans buigt over 
Levensvragen heel enthousiast is? Samen praten en samen denken 

over een zinvol bestaan, voldoet aan een behoefte. Wie weet 
kunnen we bij voldoende belangstelling in 2020 een nieuwe groep 

starten. 

 
• Het altijd mogelijk is een nieuwe activiteit te starten? Heb je goede 

ideeën of wil je zelf jouw hobby delen met anderen: laat het ons 
weten! 

 
• We iedere eerste maandag van de maand een HCB-ommetje maken 

van ongeveer een uur. Dik genieten van de prachtige omgeving van 
Boxtel. 

Elke donderdagmiddag in de even week maken we een langere 
wandeling (max. 6-8 km). Op dit moment zijn dat echte 

paddestoelentochten. Sluit gerust eens aan. Wel even aanmelden 
via de website. 

 
• Seniorweb via de Ouderenagenda Gemeente Boxtel een aanvraag 

heeft gedaan voor extra materialen voor de computercursussen? 

 
• De donaties van Vrienden van het HCB mogelijk maken dat mensen 

met een zeer smalle beurs ook deel kunnen nemen aan de 
activiteiten van HCB? 
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