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HCB-Zomerclub kende dolenthousiaste deelnemers

Vier weken lang stond HCB in het teken van de HCB-Zomerclub. De
organisatoren waren natuurlijk heel benieuwd hoeveel mensen zich zouden
aanmelden voor de diverse activiteiten. Zoals te verwachten was, bleek de
aanmelding heel wisselend te zijn: sommige activiteiten gingen niet door
vanwege gebrek aan belangstelling. Andere activiteiten waren volgeboekt of
waren zo in trek dat ze een extra editie kregen!
Leuk om te zien dat HCB-leden eens iets anders wilden proberen, maar zeker
ook dat nieuwelingen nieuwsgierig kwamen ervaren wat HCB voor een club is.
Ook de Boxtelse pers had belangstelling: een foto van een halve pagina van het
fanatieke wandelclubje dat een dag samen letterlijk op pad is geweest.
Een foto-impressie van de resultaten van de activiteiten vind je aan het eind van
deze nieuwsbrief.

Goed nieuws van gulle gevers

Half juli maakte Menzis bekend dat HCB een van de 9 uitverkorenen is voor een
financiële bijdrage. 131 organisaties hadden zich met een aanvraag gemeld bij
Menzis. We zijn natuurlijk apetrots dat wij een van 9 gelukkigen zijn!
Menzis heeft €1495 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van
gymmaterialen voor de nieuwe beweeggroep Gezond bewegen,
blijf fit en vitaal! Woensdag 2 september van 13.30u tot 14.30u
start deze nieuwe groep onder leiding van Marjo Roelofs. Wil je meer
weten en/of je aanmelden? KLIK HIER
Ook de Sjef van de Laarstichting schenkt een financiële bijdrage van enkele
duizenden euro’s aan HCB. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee! De
schenking is bedoeld voor de aanschaf van een elektronische piano waarmee we
Mee-zingen kunnen begeleiden. Een sieraad voor HCB! Natuurlijk is de piano ook
voor andere activiteiten te gebruiken. Laat je fantasie maar eens werken!
De centrale hobbyruimte en het houtlokaal krijgen een mobiele
stofafzuiginstallatie en een speciale stofzuiger voor het grovere materiaal. De
beeldhouwers, maar ook de andere gebruikers van de ruimten zullen er blij mee
zijn. Deze installaties zorgen voor een goed klimaat, overmatig stof dat slecht
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voor de gezondheid is, behoort daarmee tot het verleden. Vanwege Covid-19
opteren we voor een installatie die ook virussen weg filtert.

Coronaprotocol beweegzaal

Inmiddels is ook de beweegzaal coronaproof gemaakt. Er zijn dansvakken
aangebracht voor de Vrij dansers. Op de vloer zijn kruisen geplaatst waar stoelen
kunnen staan, of gym- en yogamatten kunnen worden neergelegd.
Ieder dient zich te houden aan de voorschriften om zo gevaar van besmetting
met Covid-19 te voorkomen.
Het coronaprotocol voor de beweegzaal vind je op de website: KLIK HIER

Planning van activiteiten in HCB

De coronapandemie heeft inmiddels heel wat op haar
geweten. Niemand ontkomt aan de gevolgen. Ook wij bij
HCB niet. Omdat onze veiligheid de allerhoogste prioriteit
heeft, hebben we het aantal mensen dat in een ruimte
bijeen kan zijn beperkt. Anderhalve meter afstand is de
standaard.
Dat heeft veel consequenties voor de planning van de
activiteiten in het gebouw. Groepen moeten worden
gesplitst en activiteiten moeten bijvoorbeeld verhuizen van het leslokaal naar de
centrale hobbyruimte. Niet zo prettig dus. Het betekent aanpassen en creatief
met de mogelijkheden omgaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we dat met zijn
allen in HCB goed voor elkaar krijgen!

Slim op pad: Leer navigeren met je telefoon

Op 25 september van 10.00u tot 12.00u kun je deelnemen aan een leuke
workshop om te leren navigeren met je telefoon. Zoek leuke wandel- en
fietsroutes, waar kun je een bankje vinden of een horecagelegenheid. De
workshop van 11 september is al volgeboekt.
Meer info en aanmelden: KLIK HIER

Spaanse conversatieles op donderdagmiddag

Met ingang van 3 september om 13.30u kun je deelnemen aan de Spaanse
conversatieles op de donderdagmiddag. Voorheen was deze les op de
dinsdagavond. Spreek je al wat Spaans en wil je graag blijven oefenen en je al
doende beter leren uitdrukken, sluit je dan aan. Het zijn gegarandeerd zeer
geanimeerde lessen! Voor meer info en aanmelden: KLIK HIER

Moestuin en mini-moestuin

September is ook de maand dat we starten met de
cursus Moes-tuinieren en de cursus Mini-moestuinieren. De coronasluiting gooide in maart roet in
het eten, maar nu staat Marie-José Meertens klaar om
je in inspirerende cursussen de fijne kneepjes van de
moestuin bij te brengen. De deelnemers aan de vorige
cursussen zijn nog steeds onverminderd enthousiast!
Voor meer info en aanmelden: KLIK HIER
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