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HCB-Zomerclub: enthousiaste deelnemers 
Ook dit jaar hebben nogal wat mensen genoten 
van de activiteiten van de HCB-Zomerclub. In 

de HCB-Zomerclub creërden wij deze grijze 
zomer zelf het zomergevoel. Geholpen door alle 

begeleiders die met veel enthousiasme hun 
hobby met deelnemers deelden. 
Iemand zei zelfs: “Er zijn zoveel leuke workshops. Jammer dat sommige 

samenvielen!” Tja, een keuze maken is soms moeilijk. 
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In deze Nieuwsbrief HCB-Zomerclub  

Nieuwe cursus Frans 
Inrichting HCB verandert … 
Workshop Treinen 
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Nieuwe cursus: Frans voor op reis en vakantie 
 

Op 4 oktober begint de cursus Frans voor beginners! Op 8 oktober 
voor gevorderden. 
Janine Zwiers, docente Frans, komt HCB versterken met twee 

mooie cursussen. Zoals ze zelf zegt: Houd je van Frankrijk, zijn 
cultuur en het landschap, zijn prachtige steden en zonnig klimaat? 

Altijd al je kennis van de middelbare school van de taal willen 
opfrissen en een mondje Frans willen spreken, kom dan dit najaar 
10 lessen Frans volgen.  

De nadruk ligt op het kunnen spreken en verstaan. Er zullen twee mogelijkheden 
zijn: een echte beginnersgroep op maandagmiddag. Deze is bedoeld voor 

mensen met nagenoeg geen kennis van het Frans. 
En een groep op de vrijdagmiddag bedoeld voor mensen die al een theoretische 
kennis hebben van vroeger op de middelbare school en die hun Frans willen 

opfrissen en activeren om echt te kunnen spreken en verstaan. 
We gebruiken een aansprekende methode: Voyages. 

Meer info (kosten, aanmelding etc.)  vindt u op de website. KLIK HIER 
 

 

Inrichting HCB verandert… 
 
Wie iedere week HCB bezoekt voor zijn hobby of cursus heeft het vast al 

gemerkt: de koffiekamer heeft een andere ‘look’ gekregen. Er is meer ruimte om 
samen koffie te drinken. Het bureau en een kast zijn verplaatst. De koffiekamer 
van de beweegzaal is het nieuwe kantoor geworden. Wie een activiteit in de 

beweegzaal heeft, kan nu ook in de koffiekamer ‘boven’ terecht! 
Dat biedt ook de mogelijkheid om met verschillende groepen samen koffie te 

drinken. Grote voordeel: je kunt nu meer anderen ontmoeten. 
Pas als we geen coronamaatregelen meer in acht hoeven nemen, kunnen we de 
ruimte optimaal benutten. Wij vinden het hartstikke fijn als u meedenkt over de 

inrichting van de koffiekamer. De tafels en stoelen kunnen nl. ook anders 
geplaatst worden. En…. een wisseltentoonstelling aan de muur behoort natuurlijk 

ook tot de mogelijkheden. Bespreek het met uw begeleider en met Peter van 
Broekhoven. 
 

 
 

Workshop Treinen, start op 11 september 
 

Op zaterdagmorgen, eens in de veertien dagen, is 

de centrale hobbyruimte omgetoverd tot de 

spoorwegwerkplaats van HCB! Op 11 september 

gaat de Workshop Treinen, maar dan anders… 

onder begeleiding van José Hummeling van start. 

Hoe bouw je een leuk circuit, wat is er mogelijk? 

De workshop omvat 5 zaterdagse bijeenkomsten. 

Na afloop van de workshop  bekijken we het 

vervolg. Gaan we door in de vorm van workshops of kan Treinen een vaste 

activiteit met een abonnement worden? 

https://www.hobbycentrumboxtel.nl/franse-les-voor-op-reis-op-vakantie/

