
Porseleinschilderen 

Het beschilderen van serviesgoed, een wandbord, een tegelplateau of iets 

dergelijks leert men hier onder deskundige begeleiding. 

 

Schilderen en Tekenen. 

Met deze hobby komt u tot rust. Geniet van kleur en lijnen op een vel 

papier of linnen. 
Begeleiding is hierbij aanwezig. 

 

Toneel.  

Een groep van enthousiaste dames en heren, die wekelijks repeteren. 

Zij treden op bij diverse evenementen van het Baken.  

 
 

    

Overzicht van activiteiten 
Maandagmorgen   Maandagmiddag 

schilderen, edelsmeden,   schilderen, edelsmeden, naaien, 
glastechnieken, keramiek  keramiek, porseleinschilderen, 

     damesgym 

Dinsdagmorgen   Dinsdagmiddag 

schilderen, boekbinden   schilderen, keramiek, toneel, 

edelsmeden    glastechnieken, handwerken 

Woensdagmorgen   Woensdagmiddag 

schilderen, naaien, keramiek  schilderen, pergamano, 

glastechnieken    computeren, keramiek 

Donderdagmorgen   Donderdagmiddag 

keramiek, boekbinden,   schilderen, porseleinschilderen, 
glastechnieken    keramiek, computer 

 

Etsen is aaneengesloten op 3 donderdagen per kwartaal.  
 

Aanmelden 
Bent u geïnteresseerd? 

Dan kunt U op het kantoor van het Stadshobbycentrum een 

aanmeldingsformulier halen en na invulling weer retourneren. 
Al naar gelang de mogelijkheden proberen wij u op korte termijn in een 

groep te plaatsen. 
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INFORMATIE 
 

Stadshobbycentrum het Baken is een stichting die zich ten doel stelt 

actieve ontspanning te bieden aan personen, zowel dames als heren die 

niet, of niet volledig aan het arbeidsproces deelnemen. 
Een en ander gebeurt onder deskundige begeleiding. 

Op deze manier gebruiken personen die op het Stadshobbycentrum 

komen, hun kennis en vaardigheden voor zichzelf en voor anderen. 
 

Mits er plaats is, kunt u aan meer activiteiten deelnemen. 

Bij enkele activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd voor extra 

energie (oven) en materialen. 
 

De deelnemersbijdrage bedraagt € 60,00 per jaar 

Per kwartaal geldt een extra bijdrage voor onderstaande activiteiten: 
porseleinschilderen en etsen € 6,00  

edelsmeden, glastechnieken en keramiek € 15,00  

 
Openingstijden: 

Van maandag t/m donderdag van 09.00 – 16.00 uur 

Op vrijdag zijn wij gesloten.



Voor elk wat wils ! 

Stadshobbycentrum Het Baken biedt vele hobby's. U kunt hiervoor 

gebruik maken van speciaal ingerichte ruimten, alsmede van de 

aanwezige voorzieningen, machines en gereedschappen. Onderwijl 

dienen onze deskundige vrijwilligers u van advies. 
Uitdrukkelijk wordt hier gesteld dat alle activiteiten het karakter van 

hobby moeten hebben. Het vervaardigen van werkstukken op 

commerciële basis is in principe niet toegestaan. 
 

----------------------------------------------- 

 

Activiteiten 
 

Boekbinden 

Bij het Baken kunt u onder deskundige begeleiding jaargangen van 

tijdschriften, oude boeken en dergelijk inbinden. 
 

Boetseren en Keramiek 

Vele denkbare technieken op dit gebied zijn mogelijk. Op  verschillende 

dagdelen kan men terecht om zich de materie eigen te maken..    
 

Computerbegeleiding 

In alle rust en met hulp van een begeleider kunt u hier, in uw eigen tempo, 
leren omgaan met computers. 

 

Edelsmeden 

Wij maken zowel sieraden als gebruiksvoorwerpen. Gewerkt wordt met 

diverse metalen en edelmetalen. Ook kunnen we half edelstenen en 

edelstenen zagen en slijpen die dan later in een sieraad verwerkt kunnen 

worden. De deelnemers worden begeleid in ontwerpen, in vormen 
brengen, solderen, polijsten, stenen zetten enz.  

 

Etsen 
Etsen is een zeer oude techniek. Het is een proces waarbij een tekening 

(in bijvoorbeeld metaal, koper of glas) wordt uitgebeten door een zuur 

met het doel er een afdruk van te maken. Per kwartaal wordt gewerkt op 3 
opeenvolgende donderdagen. 

 

 

Glasfusen, glas in lood, brandschilderen, glasstralen en tiffany. 

Hier bestaat de mogelijkheid om zelf creaties te maken in diverse soorten 

gekleurd glas en deze dan in de oven tot gewenste vormen te laten 

samenvloeien. 
Ook kan men glas-in-lood maken, glas beschilderen en branden in onze 

ovens, eigen ontwerpen stralen in glas of eventueel raamdecoraties maken 

in tiffanytechniek. 
Een en ander uiteraard onder deskundige begeleiding.  

 

Gymmen voor dames. 
Een groep dames komt een keer in de week een uurtje bij elkaar om de 

spieren soepel te houden. Na afloop van de les wordt er bij een kopje 

koffie of thee gezellig nagekaart. 

 

Houtbewerken en Modelbouw. 

Hout is voor veel doeleinden te gebruiken. Diverse machines en 

gereedschappen staan in onze timmerwerkplaats en de 
modelbouwafdeling. 

De machines mogen alleen onder toezicht gebruikt worden. 

 

Metaalbewerken. 

Diverse apparaten en machines zijn op de metaalafdeling aanwezig. Ook 

hier geldt, dat gebruik alleen onder toezicht plaats vindt. 

 
Naaien en Handwerken. 

Zelf iets kunnen maken aan de hand van een leuk patroon is de eerste 

verdienste. Daarnaast  is de onderlinge sfeer in de groep met begeleiding 
erg gezellig. 

 

Pergamano. 

Dit is een omschrijving voor het fraai bewerken van pergamano, een soort 
perkamentpapier. Op het pergamijn worden door knippen, prikken en 

kleuren de modellen aangebracht. 

Een Pergamano wenskaart zal de ontvanger blij verrassen. 
Uiteraard is hier ook begeleiding bij aanwezig. 

 

 

 

 


