
 

 

 

 

 

 

Een nieuwe lente……(nog g)een nieuw begin!? 

 Officieel is de lente begonnen en ook Pasen staat voor de 

deur. We zouden niets liever willen, dan nu meteen weer met 

veel plezier en inspiratie aan de slag gaan in ons vertrouwde 

HOi-Huis. Maar helaas de barre werkelijkheid verhindert dat. 

De Coronacijfers zorgen er voor, dat het landelijk beleid nog 

steeds een verruiming onmogelijk maakt. Het bestuur kan in 

alle redelijkheid niet anders dan daarbij aansluiten.  

 

 

 

Dus heropening van het HOi-Huis zit er echt voorlopig nog niet in. Mocht er toch weer 

iets mogelijk worden, dan hoort u dat natuurlijk meteen van ons.  

Voorlopig zit er niets anders op dan proberen er maar het beste (thuis) van te maken. We 

leven met jullie mee en hopen maar, dat de komende Paasdagen toch weer wat 

vrolijkheid en optimisme mogen brengen. Verf een eitje, wees blij met de langere 

avonden, geniet van een zonnetje en probeer vooral te blijven lachen! Dat wensen we 

jullie toe. Van harte. 

 

Klokkenclub blijft bij de tijd 

Het HOi-Huis bleef gesloten, maar de klokkenclub slaagde er toch 

in een mooi project af te ronden. Al lang werken ze aan een klok, 

die op een mooi plekje het centrum moet gaan sieren.   

Zodat iedere bezoeker meteen ziet, dat de 

klokkenclub van het HOi-Huis ervoor zorgt, 

dat men bij de tijd is. Helaas is het bedacht 

plekje nog niet beschikbaar, dus siert de 

klok nu voorlopig het HOi-Huis zelf. Op een 

prominente plek, op het hoekje van ons gebouw, je ziet hem 

meteen als je straks weer het HOi-Huis mag bezoeken.  
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Helaas was er niet alleen goed nieuws van de klokkenclub. Zij 

(en wij) moesten afscheid nemen van Hugo Cooijmans (foto 

archief: Hugo staat bij leden van de klokkenclub). Hugo was 

een geweldig klokkenvakman en een van de steunpilaren van 

de klokkenclub. We zullen hem missen. Rust zacht, Hugo! 

 

 

Altijd frisse lucht in het HOi-Huis 

De werkzaamheden zijn afgerond: de werkruimtes en de groepsruimte is voorzien van 

een professionele luchtverversingsinstallatie.  

                    
 

                    
 

Daarmee voldoet ons gebouw aan alle hedendaagse (Corona)eisen. Ook de technische 

ruimte is voorzien van een goed afzuigsysteem. Hartelijk dank en oprechte complimenten 

aan onze eigen mensen, die deze klus vakkundig hebben geklaard. Aansluitend zijn 

meteen de muren van de werkruimtes fris gesausd. De kosten van de werkzaamheden 

zijn betaald uit de reserves.    Maar we rekenen er wel een beetje op, dat de gemeente 

bereid zal zijn ons (inmiddels ingediende) verzoek om subsidie hiervoor, te honoreren. 

Eén ding is zeker, als we weer open gaan, bent u weer welkom in een veilig, schoon en 

fris (t)huis! 

 



                                  
 

 

Sfeerbeelden : een stukje Son 

Een van onze HOi-Huis leden Peter 

Meijer is in de afgelopen periode op 

pad geweest met zijn fotocamera.  

 

Op You tube heeft hij een serie van 

zijn betere foto’s geplaatst. Wij 

mogen er heerlijk van mee 

genieten. Hierbij de link naar 

Youtube:     

https://youtu.be/OO8BrNLKSNQ  

Een volgende serie foto’s  van Peter zal voorzien worden van muziek en wellicht wat 

gesproken tekst. 

 

Ben je al -of word je nu -geïnspireerd om met ons ook fotobeelden te delen, Peter Meijer 

kan- indien je dat graag wilt-, een filmpje maken van een leuke fotoserie van je 

(bijvoorbeeld een serie van een van onze hobbygroepen).  

Verzamel je fotobeelden dan  en neem gerust contact op met Peter  

(peerfotomeijer@gmail.com)  

Wij zorgen er dan voor dat deze foto’s in de volgende nieuwsbrief geplaatst gaan 

worden.  

 

 

Zo, dat was het weer voor deze keer.  

Hartelijke groet! 

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