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HCB-ZOMERCLUB DE HELE MAAND AUGUSTUS! 
 

Van 1 t/m 26 augustus kun je weer deelnemen aan de HCB-ZOMERCLUB. 

We hebben een keur aan leuke workshops. Iedereen kan meedoen. 

Hieronder vind je het programma van alle workshops en activiteiten. 

Daaronder volgt een korte beschrijving van elke activiteit. De overige 

praktische info, zoals de deelnamekosten en hoe aan te melden, vind je 

op de website. Let op: inschrijven is verplicht! 

 

 

 

  HCB-ZOMERCLUB 2022 
Week 
31 

Maandag  
1 augustus 

Dinsdag  
2 augustus 

Woensdag  
3 augustus 

Vrijdag  
5 augustus 

Ochtend 10.30-11.30u 

Workshop 
Vrije dans 
 

 9.30u-12.30u 

Workshop 
Schrijfwandeling  
 

10.00u-12.30u 
Schaken met je 

kleinkinderen 

 

Middag 13.30-16.00u 

Workshop 
Stenen 
Schilderen 

Gezichten  

 13.30u-16.00u 

Workshop 
Stenen 
schilderen deel 

1 

9.00u-12.30u 

Workshop 
Stenen 
schilderen deel 2 

Week 
32 

Maandag  
8 augustus 

Dinsdag  
9 augustus 

Woensdag  
10 augustus 

Vrijdag  
12 augustus 

Ochtend 9.15-17.00u 
Dagwandeling 

ca. 15 km 
 

  9.00u-13.00u 
Workshop  

Broodbakken  
 
9.30-12.00u 

Workshop 
Miniaturen 
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Middag 13.30-16.00u 
Workshop 
Fotografie  

 
13.30-16.00u 

Kaartmiddag: 
van alles wat 

13.30-16.00u 
Workshop 
Intuïtief 

Mandalatekenen 

13.00u-16.00u 
Workshop 
Schilderen in de 

tuin 
 

13.30-15.30u 
Workshop 
Seniorweb: 

Komoot op je 
telefoon 

 
15.00-16.00u 
Workshop 

Verhalenverteller 

Week 
33 

Maandag  
15 augustus 

Dinsdag  
16 augustus 

Woensdag  
17 augustus 

Vrijdag  
19 augustus 

Ochtend 9.30-12.00u 
Workshop 

Haken en 
Lavendel  

 9.30-16.00u 
Dagworkshop 

Glaskunst 

 

Middag 13.30-16.00u 
Workshop  
Verhaal 

Schrijven  
 

13.30-16.00u 
Schaken met 

je 
kleinkinderen 
 

13.30-14.30u 
Workshop 

Bewegen in 
de tuin 

13.30-16.00u 
Workshop 
Intuïtief 

Mandalatekenen 

13.00-16.00u 
Workshop 
Patroontekenen 

 
13.30-16.00u 

Kaartmiddag: 
van alles wat 

 

13.30-15.30u 
Workshop 
Seniorweb: 

Komoot op je 
telefoon 

 
 

Week 
34 

Maandag  
22 augustus 

Dinsdag  
23 augustus 

Woensdag  
24 augustus 

Vrijdag  
26 augustus 

Ochtend    9.00-17.00u 
Dagwandeling 

Ca 15 km 
 

9.30-12.00u 
Workshop 
Haken en 

Lavendel 

 

     
 

Hierboven staan dus alleen de HCB-ZOMERCLUB activiteiten 

en workshops.  

HCB is daarnaast ook gewoon geopend voor de reguliere 

abonnementsactiviteiten en cursussen, die in de zomerperiode 

doorgaan (behoudens vakantie van uw begeleider) . 

 

Op de volgende pagina’s vindt u een korte omschrijving van de verschillende 

HCB-ZOMERCLUB workshops en activiteiten. We ontmoeten u graag! 
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Workshop Vrije dans 1 augustus 10.30u 
 

Heb je ook al zo vaak gedacht: ‘Zou dansen iets voor mij zijn?’ 
En dan twijfel je. Maar … 

Dansen houdt je jong! Een uur lang gaan we op allerlei soorten 
muziek bewegen. Geen pasjes instuderen maar op een vrije manier 
kan ieder met stimulerende bewegingsopdrachten op een eigen wijze 

lekker dansen. 
 

Schrijf je in vóór 28 juli 2022  
 
 

Workshop Steen Schilderen 1 augustus 13.30u 
 
Wat je met natuurstenen al niet kunt doen! Bouwen, 
verzamelen, een pad aanleggen. Maar ook: er heel 

fantastisch een gezicht op schilderen. 
Een heel bijzondere ervaring, te danken aan Caroline 

(tekentherapeut, www.dehandboog.nl). Zij laat je daar in 
deze workshop mee kennismaken.  

Heb je zelf een mooie steen?  
Breng die dan mee!  
 

Schrijf je in vóór 27 juli 2022 

 

 

Workshop Schrijfwandeling 3 augustus 9.30u 
 

Houd je van wandelen en schrijven? 

Wandel een uurtje mee, kijk, ervaar en geniet. 

Daarna schrijven we een verhaal of gedicht geïnspireerd door 

wat we tijdens de wandeling gezien en ervaren hebben. 

Bij voorkeur schrijven we met pen en papier, maar je kunt ook 

je laptop meenemen. 

 

Schrijf je in vóór 1 augustus 2022  

 

 

Schaken met je kleinkinderen 
 
Schaken met een van je kleinkinderen is een belevenis! 
Daag elkaar uit en geniet van een heerlijk partijtje schaak. 

Natuurlijk ben je ook welkom zonder kleinkind: schakers 
vinden elkaar altijd. 

3 augustus 2022, van 10.00 – 12.30 uur 
15 augustus 2022, van 13.30 – 16.00 uur 

 

Inschrijven kan tot 2 dagen van tevoren. 
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Workshop Stenen Schilderen 3 en 5 augustus 
 

In deze tweedelige workshop ga je met verf en stenen aan 
de slag. Eline helpt je op weg. 
Wat je met natuurstenen al niet kunt doen! Bijvoorbeeld: 

er van alles op schilderen. Dan ontstaat er ineens een muis 
of vogel. Of je vereeuwigt je er je favoriete zeilboot op.  

In het tweede deel van de workshop werk je de steen verder af, o.a. met lak. 
Dan kun je de steen zelfs weer buiten neerleggen en blijft ie mooi! 
Heb je zelf een paar mooie stenen? Breng die dan mee!  

 
3 augustus van 13.30 -16.00 uur       Schrijf je in vóór 27 juli 2022. 

en 5 augustus van 9.00-12.30 uur 
 

 

Dagwandeling door Brabantse dreven: 8 en 24 augustus 
 

Op deze Dagwandeling trekken we er echt op uit. We 
maken een tocht van ca. 15 km. We vertrekken met 

openbaar vervoer. 
Natuurlijk nemen we regelmatig een korte pauze. We 
genieten van onze zelf meegenomen lunch. 

We zijn tussen 16.00u en 17.00u weer terug. 
De dag van tevoren krijg je nog een bericht met praktische informatie. 

 
Schrijf je in vóór 3 augustus 2022 en vóór 19 augustus 
 

Workshop Fotografie 8 augustus 13.30u 
 

Wil jij ook graag mooiere foto’s maken? 
Tijdens deze workshop kijken we samen naar de beeldopbouw 

van verschillende foto's, en naar de mogelijkheden van je 
fotocamera.  

Heb je zelf een paar foto’s die je wil laten zien? Breng die dan 
mee! Afgedrukt of digitaal. Het kan allebei. 
En natuurlijk kun je ook je eigen camera meebrengen.  

 
Schrijf je in vóór 3 augustus 2022 

 
 

HCB-Kaartmiddag 8 en 17 augustus 13.30u 
 

Potje Jokeren, Rikken, Bridgen of ouderwets Toepen. Alles is 
mogelijk op de HCB-Kaartmiddagen. Zelfs Keezen, een 
combinatie van mens-erger-je-niet en kaarten, behoort tot de 

mogelijkheden. 
Ontmoet anderen die ook graag een kaartje leggen. Breng 

gerust een stok kaarten mee! 
 
Inschrijven kan tot twee dagen van tevoren.  
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Workshop Intuïtief Mandala tekenen 9 en 16 aug 13.30u 
 
Mandala is Sanskriet voor wiel of cirkel. Een Mandala wordt al 

eeuwenlang gebruikt voor meditatie en verdieping. 
Mandala tekenen is een manier van tekenen met kleuren, lijnen en 

vormen binnen de ruimte van een cirkel. Een cirkel waarin je stil 
staat bij jezelf. Je maakt contact met jezelf op een leuke en 
creatieve manier. Op geheel vrije wijze vul je dus de ruimte van 

jouw cirkel met kleur en beweging…  
 

Inschrijven tot zaterdag voorafgaand aan de workshop 
 
 

Workshop Schilderen in de tuin 10 augustus 13.00u 
 
Buiten schilderen is een feestje! Laat je inspireren door de 
bloemen en planten in de mooie tuin waar we onze 

schildersezels neerzetten. 
Doeken,(acryl)verf en kwasten zijn aanwezig. Je mag 

natuurlijk ook je eigen materialen meebrengen. Ook als je 
nog nooit geschilderd hebt, ben je welkom! 
Na je inschrijving ontvang je het locatieadres. Bij slecht weer 

schilderen we binnen. 
 

Schrijf je in vóór 5 augustus 2022 
 

 

Workshop Broodbakken 12 augustus 9.00u 
 

In deze workshop leer je hoe je zelf brood kunt bakken. 

Gewoon met je eigen oven en zonder broodbakmachine. 
Wat is het beste recept? Waar hou je rekening mee? Hoe 
bewaar je een zelfgebakken brood? 

 
Schrijf je in vóór 10 augustus 2022 

 
 

Workshop Miniaturen 12 augustus 9.30u 
 

Stond je vroeger ook met open mond te kijken naar zo’n 
schitterend poppenhuis? Dat prachtige meubilair, het 
miniatuur zilver, het serviesgoed, noem maar op… 

In deze workshop ga je zelf zo’n miniatuur maken. Wat 
denk je van een picknicktafel met bankjes? 

Voor alle materialen wordt gezorgd. 
 
Schrijf je in vóór 8 augustus 2022 
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Workshop Komoot op je telefoon 12 en 19 aug 13.30u 
 
Lekker eropuit met de fiets of wandelend. Waar ga je naar toe?  

Hoe kom je aan leuke routes? En hoe kun je de app Komoot 
gebruiken op je telefoon? 

Je kunt twee keer meedoen. Wie maakt je wat… 
 
Schrijf je in vóór 8 en vóór 15 augustus 

 
 

Workshop Verhalen Verteller 12 augustus 15.00u 
 

Marike Verschoor vertelt verhalen. Verhalen verbinden 
mensen met elkaar, de verteller, de luisteraar. Verhalen 

vertellen je iets over je zelf. 
In deze workshop vertelt Marike drie korte verhalen. Als 
luisteraar heb je ook je eigen inbreng, zodat er een mooie 

interactie kan ontstaan.  
Kom luisteren, samen delen en samen genieten!  

 
Inschrijven tot 8 augustus 
 

 

Workshop Haken en Lavendel 15 en 24 aug 9.30u 
 
Twee keer kun je deelnemen aan de workshop ‘Haken en 

Lavendel’. 
We zorgen dat er voldoende heerlijk geurende lavendel op 

voorraad is om lavendelzakjes of kussentjes in alle kleuren en 
maten te maken.  

 
Kies je liever voor de haaknaald? Ook dan kom je volop aan je 
trekken. Wat denk je van toverboodschappentassen of 

windlichtjes? En in plaats van een lichtje kun je er ook een 
geurend lavendelpotje van maken. 

Laat je verrassen door alle mogelijkheden die de workshop je biedt! 
 
Inschrijven tot 10 en 17 augustus 

 
 

Workshop Verhaal Schrijven 15 augustus 13.30u 
 

Schrijf een verhaal voor je (klein)kinderen, over een ingrijpende gebeurtenis in 
je leven of over…. verzin het maar. 

In deze workshop gaan we met inspirerende schrijfopdrachten aan de slag om op 
heel onorthodoxe wijze tot mooie persoonlijke verhalen te komen.  
 

Schrijf je in vóór 12 augustus 2022.  
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Workshop Bewegen in de tuin 15 augustus 13.30u 
 

Aan de slag in de Beweegtuin. Heerlijk ontspannen 
buiten bewegen. Natuurlijk onder leiding van onze 
deskundige Marjo. Ontdek je eigen mogelijkheden, 

word je weer bewust van je spieren …. In je eigen 
tempo datgene doen wat bij je past.  

Na je inschrijving ontvang je het locatieadres. Bij 
slecht weer gebruiken we de beweegzaal in HCB. 
 

Schrijf je in vóór 12 augustus 2022 
 

 

Dagworkshop Glaskunst 17 augustus 9.30u 
 
Van glas-in-lood en de techniek Tiffany kun je met glas 

prachtige dingen maken: sieraden en mooie voorwerpen 
voor in huis of voor in de tuin. 
Op deze dag leer je de benodigde technieken en word je 

uitgedaagd in je creativiteit. Er zijn allerlei inspirerende 
voorbeelden die je kunt volgen.  

Voor alle materialen wordt gezorgd. Neem een lunchpakketje mee voor de 
gezamenlijke lunch. 

 
Inschrijven vóór 12 augustus 2022 
 

Workshop Patroontekenen 17 augustus 13.00u 
 
Je eigen kleding maken begint met het tekenen van het 
patroon. 

Hoe pak je dat aan? Waar moet je op letten?  
Lekker puzzelen, draaien, schuiven en op die manier de 

basis leggen voor een origineel, perfect passend 
kledingstuk.  
 

Schrijf je in vóór 14 augustus 2022 
 

 
 

PROGRAMMA HCB-ZOMERCLUB op de website 
 

Op de website vindt u hetzelfde programma van de HCB-ZOMERCLUB als u 
bovenaan deze nieuwsbrief vindt. Klik in het programma op de website op de 

activiteit van uw keuze. U krijgt dan alle info over de activiteit te zien, zoals 
bijvoorbeeld de deelnamekosten. Op die pagina kunt u klikken op KLIK HIER en 
dan komt u op het aanmeldingsformulier. 

Alle vrijwilligers van HCB ontmoeten u graag in hun workshops. Veel plezier! 
 

 
 


