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Zeker nog tot 1 maart gesloten……
Ja, beste HOI-vriendinnen en -vrienden, hier is hij
dan weer: de eerste Te HOi en te gras van het
nieuwe jaar!
We hopen van harte, dat jullie het nieuwe jaar
goed zijn begonnen. We wensen jullie alsnog het
allerbeste voor de rest van dit jaar.
Tja, en we hopen maar dat het alsnog een goed
HOi-jaar wordt. We horen en merken, dat velen
van jullie het HOi-Huis missen. Het bestuur leeft met jullie mee. Maar jullie zullen er ook
alle begrip voor hebben, dat we ons HOi-Huis voorlopig nog niet kunnen openen.
Er is dan ook besloten, dat het HOi-Huis in ieder geval tot 1 maart gesloten blijft.
Maar er wordt wel hard gewerkt…….…texers gezocht!
Door een kleine groep onder leiding van Marinus van der Leest is en wordt hard gewerkt
aan de aanleg van een luchtverversingssysteem in het HOi-Huis. De werkzaamheden
vorderen goed. Naar verwachting zal de aanleg binnen enkele weken helemaal klaar zijn.
Dat betekent, dat er dan flink opgeruimd
kan worden en vervolgens alles
schoongemaakt. Daarvoor wordt er
externe kracht aangezocht. Enkele
wanden hebben het zwaar te verduren
gekregen. Dus om het helemaal pico
bello te laten worden moet er nog flink
getext worden. Daarvoor zoeken we nog
vrijwilligers.

Wil je graag meewerken om het HOi-Huis straks weer een mooie frisse uitstraling te
geven, meld je dan aan om even mee te sauzen. Aanmelden kan bij Marinus van der
Leest: marinus@vanderleest.name. Bedankt!
Contributie 2021
In onze vorige Te HOi en te gras, meldden we al, dat het
bestuur heeft besloten de contributie voor 2021 eenmalig
te verlagen van 40 naar 30 euro.
De inning van de contributie gaat in februari
plaatsvinden. U hoeft nu niets te doen. Over de feitelijke
inning krijgt u bericht van onze onvolprezen
penningmeester Geert Bruinsma.

De toekomst van het HOi-Huis
Alle commotie rondom Corona heeft het bestuur eens te meer aanleiding gegeven om na
te denken over de toekomst van het HOi-Huis.
 Hoe gaan we straks de activiteiten weer “flitsend” opstarten?
 Wat betekenen de coronamaatregelen op de langere termijn?
 Hoe kunnen we er voor zorgen dat er weer nieuwe leden komen?
 Welke nieuwe activiteiten kunnen gaan plaatsvinden ? Enzovoorts….
Ook is het bestuur van plan in overleg te gaan met andere
verenigingen in het dorp, die zich bezighouden met het
welzijn van onze senioren. Gedacht wordt daarbij aan de
PVGE, Scala, Seniorenraad etc. Door goede samenwerking
kunnen we allemaal sterker en beter worden. Maar
vanzelfsprekend zijn ook ideeën van jullie, onze eigen
deelnemers van harte welkom. Dus maak van deze rustige
periode gebruik om je ideeën, voorstellen, verzuchtingen
met ons te delen. Het bestuur is er blij mee en zal er zeer serieus naar kijken. Bedankt.
Zo, dat was het weer voor deze keer.
Hartelijke groet! Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad (ajmvanetten@gmail.com).

