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HCB BLIJFT VOORLOPIG GESLOTEN  
Wie had toch kunnen denken dat we elkaar in HCB geen gelukkig kerstfeest en 
een gezellig oud-en-nieuw konden wensen? Met vrolijke gezichten en hartelijke 

omhelzingen, misschien zelfs wel met een lekkere traktatie… 
En dus sturen we elkaar een kaartje, een mailtje, een appje, om toch verbinding 

met elkaar te blijven voelen. En elkaar een beetje nabij te kunnen zijn. 
 
Wij, mensen van HCB, behoren tot de meest risicovolle groep voor Covid-19. En 

als je klachten hebt of denkt te hebben, dan word je toch zenuwachtig. Het zal 
toch niet? De beruchte test moet dan uitsluitsel bieden. Het advies van de 

overheid is niets voor niets: blijf zoveel mogelijk thuis. 
De ontwikkeling van de pandemie is dusdanig dat het bestuur van HCB, in 
navolging van de landelijke adviezen, besloten heeft voorlopig gesloten te 

blijven. Wat betekent voorlopig? In ieder geval tot einde van dit jaar. Begin 
januari 2021 bekijken we wat de gevolgen zijn van de kerst- en 

nieuwjaarvieringen. En luisteren ook dan nauwkeurig naar wat de overheid 
adviseert dan wel verplicht. We nemen geen enkel risico! Hoe vervelend dat ook 
is voor onze contacten, ontmoetingen en de HCB-financiën. Maar … samen 

komen we er wel door heen! 
 

Verlenging looptijd 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 de looptijd van hun abonnement. Als HCB 
zijn we ontzettend blij met dit blijk van saamhorigheid en solidariteit! Mocht u 
ook nu weer willen afzien van verlenging van de looptijd van uw abonnement, 

laat het ons dan weten op ledenadmin@hobbycentrumboxtel.nl  
 

 
Een goed binnenklimaat voor HCB 
Vanaf 9 november zijn de werkzaamheden voor een goed binnenklimaat in HCB 

in volle gang. 
Er zijn ventilatievoorzieningen aangebracht, die zonder dat je er iets van merkt,  
de lucht verversen. Die voorzieningen zijn in het hele gebouw aangebracht: dus 

zowel op de begane grond, de eerste verdieping als in de beweegzaal. 
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Op de eerste verdieping zijn in de schilderzaal, het leslokaal en de koffiekamer, 

zogenaamde inverters bevestigd. In warme perioden werken zij als  
airconditioning, in koudere seizoenen kunnen zij de ruimte verwarmen. Daarmee 

kunnen we de omstandigheden per ruimte aanpassen. Samen met de 
aangebrachte ventilatievoorzieningen krijgen we zo een goed binnenklimaat. 
Natuurlijk blijft de gewone centrale verwarming ook functioneren. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld, zijn deze aanpassingen in goed overleg 
en vooral in goede samenwerking met onze verhuurder tot stand gekomen. Wij 

zijn heel groots met zo’n huurbaas! 

 
Dustblockers in de hobbyruimte en het houtlokaal 
In november zijn de twee Dustblockers voor de centrale hobbyruimte en het 
houtlokaal gearriveerd. Een royale gift van de Sjef van de Laarstichting maakte 
dat mogelijk. Daar zijn we heel blij mee. 

Het gebruik van deze stofafzuigmachines zullen een positief effect hebben op de 
luchtkwaliteit in beide ruimtes. En daarmee dus ook op onze gezondheid. 

 
Wat is een Dustblocker?  
Hiernaast ziet u een afbeelding van een dustblocker. Het 

apparaat heeft bovenop en aan drie zijden zeer 
geavanceerde filters die de ruimte zuiveren van heel fijne 

stofdeeltjes. De filterhouders bevatten drie verschillende 
filters: een eerste filter dat de grovere deeltjes vasthoudt, 

een tweede filter dat al fijner filtert en het derde – de HEPA-
filter of koolstoffilter – dat het allerfijnste stof opvangt.  
Dit apparaat is ook uitgevoerd met een zogenaamde UV-C 

lamp. Deze lamp zuivert de lucht en doodt 99% van de 
bacteriën en virussen (zoals Covid-19, allerlei griepvirussen 

e.d.). Men gebruikt UV-C lampen bijvoorbeeld ook om 
operatiekamers te ontsmetten. 
 

Voorafgaand en na afloop van het gebruik van beide ruimtes kunnen de 
machines op 100% draaien om de lucht te zuiveren. Tijdens de activiteit is het 

aan te bevelen de machines op 30% kracht te zetten. 
Deze machines worden ook op scholen gebruikt in de handenarbeidlokalen. 
Vooral de mensen met luchtwegklachten, zullen de positieve effecten opmerken.  

 
 

KERSTWENS  
ETALAGE BAANROTS 
Vanuit de Etalage aan de Baanrots 

wenst HCB u allen een mooie 
decembermaand.  
Gelukkig Kerstfeest in goede 

gezondheid, met wie u lief zijn. 
We kijken er naar uit om u weer te 

ontmoeten… 
 


