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HCB GESLOTEN TOT … 
Met het uitbreken van de tweede golf van de coronapandemie hebben we HCB 
meteen moeten sluiten. We dachten aan een periode van 4 weken. Maar nu de 

coronagolf alsmaar groter wordt en ook het kabinet verder beperkende 
maatregelen heeft afgekondigd, blijft HCB tot nader order gesloten. 

Net als u verlangen we naar het einde van deze nare periode. Zo gauw het 
verantwoord is om weer open te gaan, zullen we dat zeker doen. U krijgt 
daarvan natuurlijk bericht. 

 
Verlenging abonnementen 

Net als tijdens de eerste sluitingsperiode – van maart tot 
juli van dit jaar – verlengen wij de looptijd van uw 
abonnement met het aantal weken dat we gesloten zijn. 

Diverse leden van HCB hebben in die eerste periode uit solidariteit afgezien van 
verlenging van hun abonnement. Als HCB zijn we ontzettend blij met dit blijk van 

saamhorigheid en solidariteit! Mocht u ook in deze periode afzien van verlenging, 
laat het ons dan weten op ledenadmin@hobbycentrumboxtel.nl  
 

Blijf gezond! 
We wensen u van harte toe gevrijwaard te blijven van Covid-19. Maar meer nog 

hopen we dat u deze nare periode goed doorkomt. Dat er toch mogelijkheden 
blijven tot contact en dat u compensatie vindt voor de wegvallende activiteiten 
en ontmoetingen. Mocht u ergens tegen aan lopen of hulp nodig hebben, laat het 

ons weten. Wellicht kunnen we u een handje helpen. En net als in de vorige 
periode staat ook ContourdeTwern voor u klaar: telefoon 0411 655 899. 

 
Ventilatie in HCB 
In onze vorige Nieuwsbrief meldden wij u dat we in  

gesprek waren met onze verhuurder om te komen tot betere 
ventilatiemogelijkheden in het gebouw. 
Op 9 november is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Er wordt dus 

echt vaart achter gezet! Als we weer open gaan is alles tip-top in orde. 

 
Rabo ClubSupport voor HCB 
De uitslag van de verkiezing van de Rabo Clubsupport is bekend.  
HCB mag ruim € 700 ontvangen. Geweldig. Grote dank aan alle stemmers! 
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