
 

 

 

 

 

 

Corona……..HOi-Huis blijft gesloten tot en met 28 april! 

Wat al een beetje gevreesd werd, gebeurde 

ook. Het kabinet besloot de maatregelen om 

de verspreiding van het Coronavirus te 

voorkomen, te verlengen tot en met 28 april 

2020. In vervolg daarop kon het bestuur van 

het HOi-Huis niets anders besluiten: het HOi-

Huis blijft in ieder geval tot en met dinsdag 28 

april gesloten.  

 

Naar verwachting zal het kabinet omstreeks 20 april een besluit nemen over de periode 

na 28 april. Dat zal ook maatgevend zijn voor de vraag wanneer U weer terecht kunt in 

het Hoi-Huis. Het bestuur hoopt op uw begrip daarvoor. We houden U via de website en 

de mail op de hoogte.  

  
We beseffen, dat dit voor veel trouwe HOi-Huisbezoekers een bittere pil is.  

Vaak realiseert men zich pas als men langer thuis moet zijn, hoe gezellig het toch is om 

gezamenlijk een hobby uit te oefenen. Ook degenen, die graag 

aanschoven bij Samen Koken, Samen Eten moeten nu nog langer 

geduld hebben. Maar het niet samenkomen hoeft niet te 

betekenen, dat er geen contact meer mogelijk is.  

De vaak verguisde sociale media zijn voor veel mensen nu toch een 

mooie oplossing. Maar vooral is het goed dat de goeie ouwe 

telefoon weer wordt herontdekt. Bel gewoon weer eens even met 

die straatgenoot, die mede-hobbyist, dat familielid, die je lang niet 

meer sprak. U zult merken hoe dat gewaardeerd wordt. En U voelt er Uzelf gewoon ook 

echt  fijn bij. Gewoon DOEN! 

   Te HOi en te gras… 

   Jaargang 3, nummer 4 



 

 

 Lucky Duck Race naar 2021 

Via het HOi-Huis kochten veel mensen een of meer 

loten voor de Lucky Duck Race van de Lionsclub. Die 

zou plaatsvinden op 27 april aanstaande, maar kan 

niet meer doorgaan. De Lionsclub heeft besloten de 

race te verplaatsen naar dinsdag 27 april 2021.  

 

De loten die U nu gekocht heeft, zijn op die dag geldig.  

Dus bewaar ze maar goed. Wie weet zit er nog een mooie prijs in het vat.  

Gedicht van Bert van Boxtel 

Onze oproep om Bert van Boxtel als dichter op te volgen heeft nog geen resultaat gehad. 

Dus mag Bert het nog een keertje proberen. 

 

De Dommel 

Jij kronkel, schone sliert 

die langzaam door het landschap zwiert 

in natte tijden heb je haast 

en kom je snel voorbij geraasd 

je naam doet denken aan een droom 

je dommelt rustig langs je zoom 

maar slapen doe je allerminst 

misschien nog wel je grootste winst 

 

je blijft maar stromen dag en nacht 

al heel wat naar de zee gebracht 

je stroming eens van heel groot nut 

werd door de molenaars benut 

 

de meeste molens zijn verdwenen 

gelukkig hebben we'r nog ene 

we moeten hem met Nuenen delen 

maar ons kan dat zoveel niet schelen 

 

Oh Dommel als een eerbetoon 

benoem ik je tot mijn icoon. 



Wat doe je  zoal in deze nare periode?  

Peter Meijer heeft een idee: 

FOTOGRAFIE 

In deze nare periode waar we behoorlijk geïsoleerd leven is het misschien een idee je 

fototoestel weer eens wat meer ter hand te nemen.  

Ikzelf ben de afgelopen weken met mijn Scootmobiel de bossen in geweest.  

 

 

Een hele ervaring. Doordat je alle tijd hebt ga je toch 

wat intenser kijken. Dat betekende voor mij dat ik uit 

mijn automatische modus ben gestapt waardoor je 

soms tot aparte resultaten komt.  

Neem er de tijd voor en kijk, kijk…… Loop er omheen.   

 

Probeer ook eens andere posities in te nemen. Neem 

hiervan verschillende foto’s. Thuis kan je dan de 

mooiste uitkiezen. Mijn advies is gooi de rest weg.                      

  
             

   

Ga ook eens op pad bij ander weer. Mist en regen 

kunnen fotografisch interessante plaatjes opleveren.  

Hierbij een aantal foto’s die door iedereen kunnen 

worden gemaakt. 

 

                    
 

Ook thuis kan je diverse objecten voor je lens zetten. Het leuke hiervan is dat je kunt 

experimenteren met wat er thuis aanwezig is. Probeer wel een neutrale achtergrond te krijgen. 

Een stuk karton of een effen doek kan al voldoende zijn. 

 



                       
 

Veel fotoplezier, Peter Meijer   

 

 

Zo, dat was het weer voor deze maand. Nog vragen, een mooi gedicht, leuke ideeën, een 

verhaaltje, iets te koop of te geef, geef het door aan de redactie.  

Hartelijke groet en tot de volgende keer. We hopen van harte, dat we dan goed nieuws 

kunnen brengen……..Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad (ajmvanetten@gmail.com) 
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