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Klik op de omschrijving voor meer info. Complete info op de website 

 
Voor alle activiteiten dien je je aan te melden via de website 

HCB-ZOMERCLUB 

Week 30 Week 31 Week 32 Week 33 

Maandag 20 juli Maandag 27 juli Maandag 3 aug Maandag 10 aug 
13.30u-16.00u 
Workshop  
Werken met 
materialen uit de 
natuur 
 
13.30u-16.00u 
Workshop 
Creatief Schrijven 
 

13.30u-16.00u 
Workshop  
Leren tekenen 
 
 
 
9.30u-16.00u 
Dagwandeling  
ca. 15 km 
 

9.30u-12.00u 
Workshop Leer 
bewerken 
 
 
 
10.00u-12.30u 
Workshop  
Leren tekenen 
 

10.00u-12.30u 
Workshop  
Geweldige 
enveloppen maken 
 
 
9.30u-16.00u 
Dagwandeling  
ca. 15 km 
 

Woensdag 22 juli Woensdag 29 juli Woensdag 5 aug Woensdag 12 aug 
9.00u-13.00u 
Workshop  
Brood bakken  
 
 
09.00u-13.00u 
Schaken 
 
13.30u-15.30u 
Jeu de boules 
Park Molenwijk  
 
 
 
 

9.30u-15.30u 
Dagworkshop 
Schilderen in Park 
Molenwijk 
 
10.00u-16.00u 
Dag Fietstocht 
ca. 50 km 
 

9.30u-16.00u 
Dagworkshop  
Glaskunst 
 
 
9.30u-15.30u 
Dagworkshop 
Schilderen in Park 
Molenwijk 
 
10.00u-16.00u 
Dag Fietstocht 
ca. 50 km 
 
13.30u-15.30u 
Jeu de boules 
Park Molenwijk  

9.00u-13.00u 
Workshop 
Bolletjes bakken 
 
 
09.00u-13.00u 
Schaken 
 
10.00u-12.00u 
Workshop  
Bloemenschilderijtje 
van papier 
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Workshop Decoratie van natuurlijke materialen 

In de natuur vind je allerlei materialen, die je kunt gebruiken om een bijzondere 
decoratie te maken. 

Zoals: wilgen- berken- of andere rechte takken, duizendknoop, 
lijsterbes, distels, groot hoefblad. Of bloemen die goed indrogen 
en alles wat jij denkt dat geschikt is. 

 
20 juli 2020 

Van 13.30 -16.00 uur 
Kosten: €10,00 inclusief materialen en koffie/thee; afrekenen bij 
aanvang. Abonnementhouders HCB betalen €8,00.    terug 

 
Workshop Creatief Schrijven 

Kun je ook zo genieten van een mooi en boeiend verhaal? Zelf een verhaal 
vertellen is fantastisch! 
In deze workshop gaan we met inspirerende schrijfopdrachten aan de slag om op 

heel onorthodoxe wijze tot verhalen te komen.  
 

20 juli 2020   
Van 13.30 -16.00 uur 

Kosten: €5,00 inclusief koffie/thee; afrekenen bij aanvang van de workshop. 
Abonnementhouders HCB betalen €3,00     terug 
 

Workshop Broodbakken 
In deze workshop leer je hoe je zelf brood kunt bakken. Gewoon met je eigen 

oven en zonder broodbakmachine. 
We beginnen om 9.00uur. Je bent er een aantal uur mee bezig omdat het deeg 
tijd nodig heeft om te rijzen. Na afloop ga je met een prachtig brood naar huis! 

 
22 juli 2020 

Van 9.00 -13.00 uur;  
Kosten: €10,00 inclusief materialen en koffie/thee; afrekenen bij aanvang 
Abonnementhouders HCB betalen €6,00.     terug 

 
Schaken 

Wij ontmoeten elkaar na 4 maanden opsluiting om samen te 
genieten van een partijtje schaak tijdens HCB-Zomerclub. 
 

22 juli en 12 augustus 2020 
Van 9.00 -13.00 uur;  

Kosten: €4,00 inclusief koffie/thee; afrekenen bij aanvang 
Abonnementhouders HCB betalen €2,00.     terug 
 

Molenwijk Jeu-de-boules 
In park Molenwijk ligt de jeu-de-boules baan op ons te wachten. 

Kom lekker boulen of maak eens kennis met dit leuke spel. 
 
22 juli en 5 augustus 2020  

Van 13.30 -15.30 uur 
Kosten: €5,00 inclusief koffie/thee; afrekenen bij aanvang 

Abonnementhouders HCB betalen €2,00     terug 
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Workshop Leren tekenen 

In deze workshop ervaar je wat je met een eenvoudig potlood kunt doen. 

Hoe maak je mooie ronde vormen? Hoe breng je schaduw aan? Je ‘speelt’ 
met het potlood en leert zo een bloem of een dier tekenen of iets anders. 
 

27 juli 2020   
Van 13.30 -16.00 uur 

Kosten: €5,00 inclusief materialen en koffie/thee; afrekenen bij aanvang van de 
workshop. Abonnementhouders HCB betalen €2,00 
3 augustus 2020 

Van 10.00 – 12.30 uur 
Kosten: €5,00 inclusief materialen en koffie/thee; afrekenen bij aanvang van de 

workshop. Abonnementhouders HCB betalen €2,00   terug 
 
Dagwandeling door Brabantse dreven 

Op deze Dagwandeling maken we een tocht van ca. 15 km. Natuurlijk nemen we 
regelmatig een korte pauze en op ongeveer tweederde van de wandeltocht 

genieten we van een lekkere lunch. We zijn tussen 16.00u en 17.00u weer terug. 
 

29 juli 2020 en 10 augustus 2020 
Van 9.30 -16.00 uur 
Kosten: €15,00/€17,50 incl. lunch ; afrekenen bij aanvang  terug 

 
Schilderen in Molenwijk: Komt u ook wat uit de “doeken” doen? 

Met (pastel)krijt, (acryl)verf  of uw eigen medium op papier, karton of op doek…. 
Ontdek onvermoed talent, samen met andere liefhebbers van het kunst 
schilderen. We gaan proeven wat schilderen voor u kan 

betekenen. Als de weergoden meewerken gaan we “en 
plein air” op Molenwijk. Deze dag is inclusief een lekkere 

lunch!  
 
29 juli 2020  en  5 augustus 2020 

Van 9.30 -15.30 uur 
Kosten: €15,00 inclusief materialen en lunch; afrekenen bij aanvang van de 

workshop. Abonnementhouders HCB betalen €10,00   terug 
 
Samen fietsen door het Brabants landschap 

Samen fietsen: dan weer eens naast die en vervolgens weer naast iemand 
anders. En altijd corona-proof! Gezamenlijk een koffiestop onderweg, lunch op 

een passende picknick-plek en wellicht in de middag ook nog ergens “aanleggen” 
voor een drankje of een ijsje. We fietsen ca. 50 km. 
De leiding fietst “ongeëlektrificeerd”, dus geheel op eigen kracht in een 

leeftijdsconform tempo; fietsers met trapondersteuning mogen deelnemen, maar 
moeten rekening houden met “trapgasten”. 

 
29 juli en 5 augustus 2020 
Van 10.00 -16.00 uur 

Aantal deelnemers: maximaal 12 deelnemers 
Vertrekplaats: HobbyCentrumBoxtel, Baroniestraat 

Kosten: €15,00 incl. koffie/thee en lunch ; afrekenen 
bij aanvang. Abonnementhouders HCB betalen €10,00   terug 
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Workshop Leer bewerken 
Werken met Leer, voel het materiaal, snuif de geur! Maak kennis met 

mogelijkheden en technieken. Wat kun je maken? Een armband, een 
sleutelhanger, een boekenlegger of wat je ook maar aantrekkelijk lijkt.  
 

3 augustus 2020 
Van 9.30 -12.00 uur 

Kosten: €10,00 inclusief materialen en koffie/thee; afrekenen bij aanvang van 
de workshop. Abonnementhouders HCB betalen €8,00   terug 
 

Workshop Glaskunst  
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. 
Verras jezelf eens met zo’n bijzondere dag! Voor alle materialen wordt gezorgd.  
 

Glaskunst  
5 augustus 2020 

Van 10.00 -16.00 uur; lunchpauze van 12.30u tot 13.30u 
Kosten: €10,00 inclusief materialen; afrekenen bij aanvang 

Abonnementhouders HCB betalen €8,00.     terug 
 
Workshop Geweldige enveloppen 

In deze workshop maken we een originele creatieve envelop met een kaart. Je 
ontwerpt kaart en envelop helemaal zelf, met kleurpotloden, plakken, stempelen. 

Wie zo’n kaart ontvangt, krijgt echt een cadeautje!  
 
10 augustus 2020 

Van 10.00 -12.30 uur 
Kosten: €10,00 inclusief materialen en koffie/thee; afrekenen bij aanvang van 

de workshop. Abonnementhouders HCB € 8,00    terug 
 
Workshop Bolletjes bakken 

In deze workshop leer je hoe je zelf zachte bolletjes kunt bakken.  
 

Bolletjes bakken 

12 augustus 2020 
Van 9.00 -13.00 uur;  
Kosten: €10,00 inclusief materialen en koffie/thee; afrekenen bij aanvang van 

de workshop. Abonnementhouders HCB betalen €6,00.   terug 
 

Workshop Bloemenschilderijtje 
In deze workshop maken we een compositie van bloemen, geknipt uit 
servetten. De stengels en bladeren tekenen we er zelf bij!   

 
12 augustus 2020 

Van 10.00 -12.00 uur 
Kosten: €10,00 inclusief materialen en koffie/thee; afrekenen bij 
aanvang van de workshop. Abonnementhouders HCB betalen € 8,00 terug 
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HCB spic-en-span 

 
Een frisse geur komt je tegemoet bij het binnengaan van HCB!  
De stofzuiger staat weer in de kast, de dweilen hangen te drogen. De 

keukenkastjes glimmen als spiegels. Kortom: we zijn klaar om je te ontvangen! 
 

Alle dank aan de mensen die de tafels en stoelen hebben versjouwd, de lijnen op 
de vloer hebben aangebracht, de protocolkaarten hebben gemaakt en 
opgehangen. Dank ook aan degenen die hun hersens hebben laten kraken, die 

de boodschappen hebben gedaan en de wc’s gepoetst. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


