
 

 

 

 

 

Frisse lucht voor het HOi-Huis 

Inmiddels is iedereen er wel van overtuigd, dat frisse 

lucht erg belangrijk is bij het voorkomen van 

Coronabesmettingen. Dat betekent, dat er wel wat werk 

aan de winkel is in het HOi-Huis. Geen van de aanwezige 

ruimtes heeft permanente aanvoer van verse lucht. En 

daar gaat rap veranderen als het aan het bestuur ligt. Er 

vindt zeer binnenkort vakkundig onderzoek plaats hoe 

dat snel en vakkundig kan worden aangepakt.  

Daarnaast zal ook gekeken worden, of de werkplaats kan worden voorzien van een goed 

afzuigsysteem. Want verse lucht is belangrijk, maar er mag daar ook wel veel minder stof 

door de lucht dwarrelen. Geprobeerd wordt nog voor de winter hiermee te beginnen. 

Daarbij hebben de groepsruimtes prioriteit.  

 

Opsporing verzocht……: nieuwe bestuursleden! 

In de komende jaren zullen enkele bestuursleden 

aftreden. Hun termijn zit erop. Volgend jaar stopt 

penningmeester Geert Bruinsma en in de jaren daarna 

zullen ook enkele andere bestuurders hun functie 

neerleggen. Kortom alle aanleiding om op zoek te gaan 

naar nieuwe bestuursleden. Je kunt er maar niet vroeg 

genoeg mee beginnen, want de praktijk leert, dat dat 

doorgaans nog niet zo eenvoudig is. Wij doen dan ook 

een indringend beroep op jullie, om jezelf af te vragen 

of dit wellicht een fantastische kans voor je is. Maar 

wellicht weet je wel iemand anders, waarvan je vindt 

dat die geknipt is voor het bestuurslidmaatschap. 

Schroom dan niet ons te tippen. We zullen er zeer 

serieus (en vertrouwelijk) mee omgaan. Bedankt voor 

het meedenken. 
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Schoonmaakrooster 

Het is nu niet zo druk in het HOi-Huis, maar dankzij 

Corona is het wel belangrijk dat toch goed wordt 

schoongemaakt. Hartelijk dank aan al die zwoegers, 

die er voor zorgen dat het veilig en gezond werken 

blijft in onze ruimtes. Even ter herinnering 

………dankzij hen hoefde de contributie niet te 

worden verhoogd!! In de vorige Te HOi en te gras is 

het schoonmaakschema voor de rest van het jaar 

opgenomen.  

Voor de komende weken is daarin opgenomen: 11 september de klokkenclub, 18 

september de textielgroep, 25 september de boetseergroep, 2 oktober de kookgroep en 

9 oktober de schilderclub.  

 

Cadeautje van bomenrooibedrijf Kuijpers 

Het prieel dat het HOi-Huis schonk aan speeltuin de Molenwiek ontbeert nog steeds een 

paar absoluut vandaalbestendige bankjes. Kuijpers gaat ons daarbij helpen. We hebben 

inmiddels de onverwoestbare hardhouten delen voor de bankjes van hen gekregen. Na 

enige technische voorbereiding zullen ze keurig “op Corona-afstand” worden geplaatst. 

Iedereen blij, maar vooral de wachtende speeltuinmoeders…. 

 

Gedicht    

 Onze dichter van dienst, Bert van Boxtel, dook in zijn eigen 

 verleden en vergaste ons op het gedicht “De Schillenboer”.  

 

 Bedankt Bert!   Het gedicht van Bert vind je in zijn geheel 

 onderaan de nieuwsbrief.  

 

 

 

Dit was het weer voor deze maand. Blijf lachen. Dat proberen wij ook….. 

Hartelijke groet! 

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

 

 

 

Toen sandwich nog 'n boterham was 

 ik vroeg naar school toe ging 

zat mijn lunchpakket in blik of tas 

maar nimmer in zo'n   plastic ding. 

 

Mijn moeder was alt'  vroeg uit bed 

ze wekte ons dan luid 

de thee die heb ik al gezet 

dus kom d'r maar eens uit. 

 

Naar school te voet of op de fiets 

dat was maar heel gewoon 

er was toen verder helemaal niets 

je viel nooit uit de toon. 

 

Vaak waren de gezinnen groot  

had iedereen zijn hoek 

die gelukkig wat bescherming bood 

voor huiswerk of een boek. 

 

Als er dan gegeten werd 

hield iedereen zijn bek 

en vader, hij was schillenboer 

zat op de beste plek. 

 

 

 

 

 

 

 

In de tuin daar stond een hok 

voor een varken en een geit 

de geit ging tijdig naar de bok 

te voet, het was niet wijd. 

 

Ook kippen hoorden er toen bij 

die scharrelden zonder haan 

elke morgen spek en ei 

dan kon je'r tegenaan. 

 

Zondagsmorgens niet te vroeg 

dan moesten we naar de mis 

na afloop even naar de kroeg 

dat liep ook wel eens mis. 

 

Maar al met al een mooie tijd 

niet te vergelijken met het heden 

er is nu veel digitaliteit 

en zijn vaak ontevreden. 

 

De schillenboer hij is niet meer 

wij blijven wel verspillen 

ik vraag dan telkens weer 

waar laten we nu de schillen? 

 

lamvanboxtel@gmail.com 

5 december 2018 

 


