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We gaan weer open op 6 juli 2020!
Eindelijk is het dan zover! We gaan weer open. We kunnen elkaar weer
ontmoeten bij onze hobby en een kopje koffie! Wat hebben we er lang naar
uitgekeken en ons ongeduld moeten bedwingen. Helaas moeten de mensen die
naar onze beweegzaal komen, hun geduld nòg een tijdje bewaren. De
beweegzaal gaat nl. pas op 24 augustus weer open.
Het bestuur heeft samen met diverse vrijwilligers van HCB spelregels opgesteld
voor het gebruik van de ruimtes, hygiëne en hoe we ons gedragen. Want hoe
dan ook: we zijn het virus nog lang niet kwijt. En we willen toch ook niet dat
uitgerekend bij HCB besmettingen gaan optreden. Het is ons aller
verantwoordelijkheid dat te voorkomen. Belangrijk is dus dat we elkaar helpen
ons aan de spelregels te houden. Alleen op die manier kun je met een gerust
hart en ontspannen aan je activiteit deelnemen. Laten we vooral solidair zijn met
elkaar!
Voorwaarden voor heropening
De overheid heeft bepaald dat ontmoetingscentra
weer open kunnen. Een van de basisregels is 1,5
meter afstand. HobbyCentrumBoxtel volgt de
richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de
Rijksoverheid.
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen
aanwezig is. Om ons centrum veilig te kunnen gebruiken hebben we zo’n
protocol opgesteld. Dit protocol houden we aan zolang RIVM en Rijksoverheid
richtlijnen en basisregels uitvaardigen over het voorkomen van besmetting met
Covid-19.
Niet alle activiteiten zullen ook daadwerkelijk op 6 juli starten. Sommige
activiteiten starten pas na de zomervakantie. De deelnemers krijgen daarover te
zijner tijd bericht.
In juli en augustus zal ook de HCB-Zomerclub weer plaatsvinden. Het
programma komt in een extra nieuwsbrief en op de website.
Hobbycentrum Boxtel Baroniestraat 105 5281 JC Boxtel 0411 210355
www.hobbycentrumboxtel.nl
info@hobbycentrumboxtel.nl
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Protocol
Samen met deze nieuwsbrief ontvangt
u het Coronaprotocol van HCB. Wij
verzoeken u dringend dit protocol
goed door te nemen, zodat u weet
waar u aan toe bent als u weer naar
het centrum komt.
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen in ons HCB om een
aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. In het protocol zijn de
diverse maatregelen daarvoor opgenomen. En natuurlijk helpen we elkaar om
ons aan dit protocol te houden!

Activiteiten die nu starten

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die in juli gaan starten met de
bijbehorende startdatum:
Aquarel bij Jacqueline
Glas-in-lood bij Cor
Hout bij Hans
Leren tekenen/schilderen bij Wava
Naailessen bij Mariëtte
Schaken bij Bert
Schilderen ma-mo
Schilderen bij Rinie
Schilderen bij Tessa
Spaans bij José
Wandelen met Marieke
PC-inloop Seniorweb (15.00-17.00)

9 juli
9 juli
9 juli
10 juli
9 juli
10 juli
13 juli
7 juli
8 juli
7 juli en 8 juli
16 juli
7 juli, vrije toegang in bibliotheek

In het protocol staat vermeld:
Voor iedere deelnemer aan een activiteit geldt:
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van uw activiteit laat u uw begeleider weten of u
aanwezig wilt zijn.
Zorg er dus voor dat uw begeleider weet of u aanwezig zult zijn

Beweegzaal open vanaf 24 augustus
De beweegzaal wordt op 24 augustus weer in gebruik genomen. Het protocol en
de startdata van de activiteiten in de beweegzaal worden half augustus
verspreid.
Hobbycentrum Boxtel Baroniestraat 105 5281 JC Boxtel 0411 210355
www.hobbycentrumboxtel.nl
info@hobbycentrumboxtel.nl
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Looptijd Abonnementen
In de Nieuwsbrief van maart stond het volgende:
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.
Verschillende deelnemers hebben ons in reactie op de sluiting laten weten dat
hun abonnement niet opgeschort hoeft te worden. Daar zijn we natuurlijk
ongelooflijk blij mee! Zo’n uiting van solidariteit doet ons en daarmee het HCB
enorm goed.
Sluitingsperiode
HCB is gesloten geweest van 16 maart tot 6 juli 2020. Dat
is een periode van 16 weken. In de maanden juli en
augustus krijgt u persoonlijk bericht wat de einddatum van
uw abonnement zal zijn.
Ook degenen die afzien van opschorting krijgen voor de volledigheid bericht wat
de einddatum van hun abonnement is.
De beweegzaal gaat open op 24 augustus 2020. Een aantal andere activiteiten
start ook pas op of na 24 augustus. De deelnemers die een HCB-abonnement
hebben voor een activiteit die op of na 24 augustus start, ontvangen eind
augustus bericht wat de nieuwe einddatum van hun abonnement zal zijn.

HCB-ZOMERCLUB
Op maandag 20 juli gaat de HCB-ZOMERCLUB van start. Gedurende 4 weken
vinden er op maandag en woensdag extra activiteiten plaats. U kunt meedoen
aan korte workshops, of dagworkshops, waarvan enkele inclusief lunch.
Wat valt er zoal te doen?
Buiten schilderen, leer bewerken, werken met natuurlijke materialen, fietsen en
wandelen, leren tekenen, creatief schrijven, werken met papier, brood bakken,
schaken.
Het complete programma komt in een extra nieuwsbrief en op de website!
Hobbycentrum Boxtel Baroniestraat 105 5281 JC Boxtel 0411 210355
www.hobbycentrumboxtel.nl
info@hobbycentrumboxtel.nl

