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STIL IN HCB… 
 

Van de week was ik even in het hobbycentrum. Het was er fris: de verwarming 
stond laag. Geen geur van koffie. Uit het houtlokaal kwam geen geluid. Gelach 

en gezelligheid waren er niet. Natuurlijk als je in het weekend binnenkomt, is dat 
ook zo. Maar op een gewone doordeweekse dag? 
 

Het rondwarende coronavirus heeft al heel wat op zijn 
geweten. We missen de gezelligheid en de aangename 

contacten. We missen de leuke activiteiten. Ineens is de 
agenda leeg. We ‘moeten’ niets meer. En dat zeker tot 1 
juni! Tijd dus voor andere dingen. 

De tuin roept! Die film die je nog wilde zien, dat boek 
dat je nog wilde lezen. Tijd om iemand op te bellen. 

Allerlei kleine en grote karweitjes waar je normaal 
gesproken niet aan toe kwam. Of waar je eigenlijk niet 
zo veel zin in had. 

Nieuwe initiatieven bloeien op: een zangeres in de tuin, kindertekeningen die aan 
grootouders verstuurd worden, brieven en kaarten worden geschreven. Iemand 

geeft gratis telefonische adviezen over prangende kwesties. Telefooncirkels 
ontstaan. We bedanken de zorgmedewerkers 
met een hartelijk applaus. 

Ook in Boxtel ontstaan initiatieven: de 
werkgroep Samen Ouder Worden is hard aan 

het werk samen met Contour de Twern.  
 
Ook al is het gebouw leeg, we blijven ons wel 

betrokken voelen. Die vlam dooft niet. 
Integendeel: verlangend kijken we uit naar de 

dag dat de deur weer wagenwijd openzwaait. 
Dat kan echter nog weken duren ... En als het 

dan zover is, hebben we weer allerlei mooie plannen klaar liggen. Plannen voor 
deelname aan de Bazaar op 28 juni, plannen voor een leuke HCB-Zomerclub met 
verrassende activiteiten, de Open Dag en ongetwijfeld nog meer. Want stilzitten 

kunnen we niet en willen we niet. 
We blijven op elkaar betrokken, zijn solidair en zorgen natuurlijk voor elkaar! 
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In deze Nieuwsbrief Stil in HCB 
HCB, corona en uw abonnement … 

    Van euro’s via Smartpin naar muntjes 
    Bazaar en HCB-Zomerclub: doe mee! 

     
     
     

 

zo wordt het weer! 

Kent u mensen die hulp en 

ondersteuning nodig hebben, of 

heeft u die zelf nodig, neem 

dan contact op met Contour de 

Twern 0411 655899 of 

infoboxtel@contourdetwern.nl 

 

Wilt u zelf uw steentje 

bijdragen? Er lopen vele 

initiatieven die via CdT worden 

gecoördineerd: 0411 655899 
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HCB, corona en uw abonnement…  
 
We missen elkaar. Wie had kunnen denken dat de coronacrisis ons zou 

overkomen. En dat HCB in ieder geval tot 1 juni gesloten zal zijn. Wat er daarna 
gaat gebeuren, is volstrekt onzeker. Wat wel zeker is, is dat het ons samen treft 
en dat we het samen te lijf moeten gaan. 

 
We kunnen ons voorstellen dat u zich ook afvraagt: hoe moet dat nou met mijn 

abonnement? En wat betekent de sluiting voor HCB? 
Die vragen heeft het bestuur van HCB zich uiteraard ook gesteld. We willen u 
niet onnodig op kosten jagen en we hebben de plicht ervoor te zorgen dat HCB 

niet ‘omvalt’. Als alles voorbij is, willen we elkaar weer graag rond onze hobby 
ontmoeten. Vooral ontmoeten! 

 
Eerst uw abonnement: 
Zolang HCB vanwege het coronavirus moet sluiten, schorten wij uw abonnement 

op. Dat wil zeggen dat u over de sluitingsperiode geen abonnementsgeld hoeft te 
betalen. Omdat we nu niet weten hoe lang die periode precies gaat duren, 

verlengen wij uw abonnement met het aantal maanden van de sluitingsperiode. 
De sluitingsperiode is ingegaan op 16 maart 2020. 
 

Wat betekent de sluiting voor HCB? 
Tijdens de sluiting ontvangt HCB o.a. geen cursusgelden en abonnementsgelden. 

Onze vaste lasten gaan natuurlijk wel gewoon door. Dat betekent dat het 
bescheiden resultaat dat we voor 2020 hadden begroot als sneeuw voor de zon 
verdwijnt. Als sluiting ook na 1 juni nog nodig is, gaan we interen op onze 

reserves. 
 

Samen 
Enkele abonnementsleden hebben ons al gezegd: “Mijn abonnement hoef je niet 

op te schorten. Laat alles maar bij het oude.” En iemand anders zei: “Ik vind het 
belangrijker dat we gezond blijven en elkaar straks weer kunnen zien in een 
gezond hobbycentrum. Schort mijn abonnement maar niet op.” 

We zijn daar als bestuur zeer door getroffen en voelen ons er door gesteund. 
Als u ook wil afzien van opschorting van uw abonnement: laat het ons even 

weten via ledenadmin@hobbycentrumboxtel.nl 
 
Tot slot: blijf gezond en optimistisch! 

 
Bestuur HobbyCentrumBoxtel 

 
 
VAN EURO’S VIA SMARTPIN NAAR MUNTJES 
 
Sinds 3 februari betaalt u uw kopje koffie of thee met een fraai plastic muntje 

voorzien van het logo van HobbyCentrumBoxtel. Deze overgang liep vloeiend en 
nagenoeg vlekkeloos. Goed, er was een enkele mopper, maar hartverwarmend 

was de hulpvaardigheid die we zagen jegens de medehobbyisten die wat minder 
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ervaring hebben met pinbetalingen. Zo pinde iemand voor 30 munten waarna 

twee leden “gewoon ouderwets” met een briefje van € 10,= konden afrekenen. 
Het aantal doorverkochte losse muntjes was nog vele malen groter. 

Ook voor bepaalde activiteiten wordt nu met de smartpin 
betaald. Voor HCB betekent dit een eenvoudiger en 
overzichtelijker verwerking van de betalingen. En niet minder 

belangrijk: er is nog maar weinig contant geld “in huis” en er 
hoeft niemand risicovol met een zware geldbuidel naar de bank.  

Intussen hebben er 237 pinbetalingen plaatsgevonden.  
 
Gastvrouwen en -heren bedankt voor jullie inzet en alle 

deelnemers bedankt voor jullie soepele medewerking. 

 
 
 

Bazaar en HCB-Zomerclub: doe mee! 
 
Zoals Johan Cruyff al zei: elk nadeel heb zijn voordeel! 

En zo nemen we de kans waar om nu al de voorbereidingen te starten voor 
deelname aan de Bazaar en de HCB-Zomerclub. We blijven optimistisch en gaan 

er vooralsnog vanuit dat beide activiteiten doorgang zullen vinden. 
 
Heb je leuke ideeën en/of wil je wel een leuke workshop of activiteit verzorgen? 

Wil je op een andere manier je steentje bijdragen: sjouwen en opbouwen, de 
catering … 

Meld je dan aan en doe mee!  
Stuur een mailtje naar MariekeDijkshoorn,  PR@hobbycentrumboxtel.nl 
 
 

Uit de nieuwsbrief van Samen Ouder worden in Boxtel 
 

We vragen u om met ContourdeTwern contact op te nemen als u weet of 
vermoedt dat mensen in uw omgeving (sociaal) geïsoleerd raken. CdT heeft voor 
het aanmelden van deze mensen een telefoonnummer en een email-adres 

geopend. Wij zullen proberen met deze ouderen in contact te komen. Daar 
schakelen we ook deokale organisaties bij in.  

Uiteraard kunt u ook zelf een beroep doen op ondersteuning of contact. 
 
Wilt u zelf helpen? 

Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan hulpvoor anderen, bijvoorbeeld 
door ouderen regelmatig te bellen of boodschappen te doen? Meldt u dan ook 

aan via onderstaand telefoonnummer of email-adres. 

ContourdeTwern werkt nauw samen met onder meer Samen Ouder worden in 

Boxtel, KBO Boxtel/Liempde, Coöperatie Ouderen in Regie en vele andere 
vrijwilligersorganisaties die actief zijn voor ouderen. 

Bereikbaarheid Contour de Twern 
 

telefoon:  0411 655899  (maandag t/m vrijdag 09.00 -17.00 uur) 
 

email:   infoboxtel@contourdetwern.nl  of info@vrijwilligersboxtel.nl 
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