
 

 

 

 

 

Het bestuur en natuurlijk de redactie van Te HOi en te gras (al weer de start van een 3de 

jaargang!), wenst jullie allen een gezond, gelukkig en creatief 2020 toe!!! 

 

Sfeervolle nieuwjaarsbijeenkomst 

Op 9 januari vond weer de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Bij een hapje en 

een drankje werden de goede wensen uitgewisseld. Het was weer erg gezellig en 

sfeervol.  

   
(foto: Wil Feijen jan.2020) 

Voorzitter Frits Helders maakte van de gelegenheid gebruik zijn dank uit te spreken aan 

al degenen, die van 2019 weer een succesvol jaar maakten. Het ledental stabiliseerde en 

vooral belangrijk was, dat het team beheerders langzaam maar zeker op volle sterkte 

komt.  

Vaste prik was weer de grote verloting. Daarbij konden 

weer prachtige werkstukken van onze onvolprezen Leen 

worden gewonnen. De opbrengst was dan ook weer 

prima: €80,-  ! Dank aan alle gulle kopers (en gevers!).  

 

   Te HOi en te gras… 

   Jaargang 3, nummer 1 



Ook werden loten voor de Lucky Duck Race aan de man en 

vrouw gebracht. Van de opbrengst daarvan gaat 50% naar 

(door de Lionsclub Son geselecteerde) goede doelen en de 

overige 50% is voor het Hoi-Huis. Er zijn nog enkele loten 

beschikbaar. Die zullen nog bij de activiteitenclubs worden 

aangeboden.  

 

Selamat Makan! 

Dat betekent nog steeds: “smakelijk eten”. We beginnen 

het jaar weer met een heerlijk recept van Edwin van 

Raalten.  Vera selecteerde deze maand de volgende 

uitermate smakelijke hap:  

 

 



Themamiddag digitale zorg  

Op vrijdagmiddag 31 januari (om 14.00 uur in het 

Vestzak) vindt een tweede themabijeenkomst 

over digitale zorg ( “E-health”) plaats.  

Deze wordt georganiseerd door o.a. het 

Gehandicaptenplatform in samenwerking met de 

huisartsenpraktijk “De Linden”.  

 

Doel is de ontwikkelingen op het gebied van contacten met Uw huisarts via Internet toe 

te lichten. Dat gaat met het systeem MijnGezondheid.net. De sprekers laten zien hoe het 

werkt. En U kunt vragen stellen. Een mooie gelegenheid om op snelle en eenvoudige 

wijze hiermee kennis te maken.  

U bent van harte welkom in het Vestzaktheater op vrijdag de 31e januari. De bijeenkomst 

is van 14.00 (zaal open om 13.30 uur) tot 16.00 uur, de toegang ( en de consumptie) is 

gratis.  

Samen koken , samen eten 

We verwennen onze gasten weer  op 16 januari  en  

30 januari. Vervolgens is het weer zover op 20 

februari. Ook in het nieuwe jaar gaan 

coördinatoren Jacqueline en Frans er weer 

enthousiast tegenaan. Bedankt, maar vooral ook 

aan de gastkoks en de onmisbare hulpen.  

 

 

Schoonmaakrooster 

Ook dit jaar wordt er weer volgens rooster schoongemaakt. Hartelijk dank aan al 

degenen, die graag voor een schoon Hoi-Huis de stofzuiger, de bezem, de wopper en de 

dweil hanteren.  

Op 17 januari is het de beurt aan de kookclub(s), de 24e januari mag de schildersclub en 

op 31 januari doet het bestuur zijn best.  

Op 7 februari mag de klokkenclub weer voor het eerst dit jaar en de 14e februari de 

textielgroep. Doe je best en namens ons allen: bedankt! 

 

Zo, dat was het weer voor deze maand. Flink wat leeswerk!  

Nog vragen, leuke ideeën, een verhaaltje, iets te koop of te geef, geef het door aan de 

redactie. Hartelijke groet en tot de volgende keer. 

Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad (ajmvanetten@gmail.com).   
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