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HCB – ZOMERCLUB 
 

Kom ook naar de HCB-Zomerclub! Van 22 juli t/m 14 augustus op 

maandag en woensdag. 

Doe mee met allerlei leuke workshops variërend van een uur tot een hele 
dag. De prijzen voor de workshops zijn inclusief materialen en koffie/thee. 

De Dagworkshops zijn ‘All inclusive’: dus helemaal verzorgd, met o.a. een 
heerlijke lunch! 

Abonnementhouders van HCB krijgen korting. Je betaalt steeds contant bij 
aanvang. 

 
De HCB-Zomerclub biedt in de zomervakantieperiode extra leuke 

activiteiten. Probeer eens iets nieuws en ontmoet anderen. Iedere 
Boxtelse senior kan meedoen.  

Ontdek wat intuïtief Mandala tekenen is, of maak kennis met de Japanse 
papiervouwkunst Origami. Doe mee aan de workshops vilten, mozaïeken, 

leerbewerken. Ook park Molenwijk maakt zich op om je te ontvangen op 
de jeu-de-boule-baan of als schilder.  

Hieronder vind je het complete schema. Je vindt het ook op de website. 

En daar heb je met een paar klikken dan alle informatie over de activiteit 
en de kosten. En uiteraard een aanmeldformulier, want aanmelden is wel 

noodzakelijk. 
Stuur deze nieuwsbrief zeker ook naar je vrienden en kennissen. 

De HCB-Zomerclub mag je echt niet missen! 
 

 

Juni 2019   14

In deze Nieuwsbrief HCB - ZOMERCLUB 

    SCHEMA HCB _ ZOMERCLUB 
    HCB in de Spiegeltent 
    Werken met leer in Josjes atelier  
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HCB-ZOMERCLUB 
 

Week 30 Week 31 Week 32 Week 33 

Maandag 22 juli Maandag 29 juli Maandag 5 aug Maandag 12 
aug 

09.30u-12.00u 
Workshop  
Mandala tekenen 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.30u-10.30u 
Workshop 
Bewegen 
op Muziek  
 
 
9.30u-16.00u 
Dagwandeling  
All inclusive  
ca. 14 km 
 

10.00u-16.00u 
Dagworkshop  
Glaskunst 
All inclusive 
 
9.30u-12.00u 
Workshop 
leerbewerken 
 

9.30u-10.30u 
Workshop 
Bewegen 
op Muziek  
 
 
9.30u-16.00u 
Dagwandeling  
All inclusive  
ca. 14 km 
 

Woensdag 24 
juli 

Woensdag 31 
juli 

Woensdag 7 aug Woensdag 14 
aug 

9.30u-12.00u 
Workshop 
collages  
 
 
 
 
09.30u-12.00u 
Workshop Hout 
 
13.30u-15.30u 
Jeu de boules 
Park Molenwijk  
 
13.30u-16.00u 
Workshop Hout  
 
 
 

09.30u-16.00u 
Dagworkshop 
Hout 
All inclusive  
 
 
 
10.00u-16.00u 
Dagworkshop 
Mozaïek  
All inclusive 
 

9.30u-12.00u 
Workshop Origami  
 
 
 
 
09.30u-12.30u 
Workshop vilten 
 
10.00u-16.00u 
Dagworkshop 
Schilderen 
Molenwijk 
All inclusive  
 
10.45u-11.45u 
Workshop Tai chi 
 
13.30u-15.30u 
Jeu de boules 
Park Molenwijk  
 

10.00u-16.00u 
Dagworkshop 
Schilderen 
Molenwijk 
All inclusive  
 
 
13.30u-16.00u 
Workshop 
Decoratieve krans 
van natuurlijke 
materialen 
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HCB liet zich zien in Spiegeltent 
 

Vrijdagmiddag 21 juni presenteerde HCB zich in de Spiegeltent in 
Stapelen, van 14.00u tot 16.30u. Bezoekers van de Spiegeltent konden 

kennismaken met de diverse activiteiten van ons Hobbycentrum. 
Enthousiaste bezoekers namen deel aan een workshop om eens te 

ervaren hoe het is om met een hobby-activiteit bezig te zijn.  
Er hing een gezellige sfeer in de Spiegeltent. Op het podium lieten Tom en 

Hans zien wat je allemaal met hout kunt doen. Natuurlijk 
kon je ook zelf iets maken: een houten kratje of een 

jibbelhoutje (ook wel: propeller toverstokje). Ook voor 
werken met glas en schilderen was de nodige 

belangstelling. 
Josje Dormans liet zien wat je met leer kunt doen: haar 

tafel was gezellig druk met mensen die dat wel eens wilden proberen. In 
september start Josje met een korte cursus Werken met leer. Daarover 

vind je binnenkort op de website meer. En alvast een introductie in deze 

nieuwsbrief! 
 
 
 

Werken met leer in Josjes atelier  
 
Josje Dormans maakte in 1982 voor het eerst kennis met leer … en ze was 
meteen verkocht! Alle mogelijke opleidingen om leer te verwerken heeft 

ze gevolgd en het ambacht onder de knie gekregen. Jarenlang heeft ze op 
ambachtopleidingen het vak leerbewerken onderwezen. Nu heeft ze haar 

eigen atelier Sjamanitas, waar ze o.a. schitterende tassen maakt. 

Haar passie voor het ambacht wil ze graag via HCB met je delen. Vanaf 
september verzorgt ze daarom in haar atelier een cursus van 4 

bijeenkomsten van 3 uur. 
Dan werk je aan bijvoorbeeld een telefoonhoesje, sleuteltasje of kleine 

tasjes voor muntjes, je navigator of je e-bike frontje. Misschien heb je zelf 
wel speciale wensen … 

Vanwege de ruimte in het 
atelier kunnen er maximaal vier 

mensen mee doen. De 
materiaalkosten bedragen 

€12,50. 
Zogauw duidelijk is welke dag 

en op welk tijdstip het atelier 
van Josje voor ons open staat, 

vind je alle informatie op de 

website. 
Houd het dus zeker in de 

gaten!  


