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De doelstelling van de Stichting HOi-Huis: het ter beschikking stellen van faciliteiten 
voor het uitoefenen van hobby’s voor personen ouder dan 50 jaar die niet meer 
deelnemen aan het arbeidsproces.  
Deze doelstelling staat nog steeds en er worden acties voorbereid om de nog ter 
beschikking zijnde dagdelen met nieuwe hobbyactiviteiten te vullen. De doelgroep 
blijft stabiel in aantal. Er komen leden bij, er vallen leden af. Inmiddels zijn er 280 
senioren aangesloten bij het HOi-Huis waardoor met recht gezegd kan worden dat 
het HOi-Huis haar bestaansrecht binnen onze gemeente ten volle heeft bewezen. 
 
Met name de werkplaats van het HOi-Huis is een van de belangrijkste plekken: hier 
worden oude ambachten zoals meubel maken, instrumenten maken en allerlei 
vormen van metaalbewerking weer tot leven gebracht. We streven naar een veilige 
hobbyomgeving. Het veiligheidsbeleid is een permanent punt van aandacht. Het HOi-
Huis is juist daarom steeds op zoek naar technisch beheerders die vooral binnen 
deze werkplaats de veiligheid kunnen bewaken. 
Daarnaast vinden er tal van groepsactiviteiten plaats zoals: textiel bewerken, 
schilderen, tekenen, kaarten maken, aboriginal art, tiffany, boetseren en niet te 
vergeten de diverse kookclubs op de avonden. 
Een keer per 3 weken is er een extra senioren activiteit: Samen koken, samen eten: 
alleenstaande senioren uit het dorp worden benaderd om tegen een geringe 
vergoeding gezamenlijk een maaltijd te gebruiken.  
 
In het kader van veiligheid / gezondheid is er in de afgelopen periode hard gewerkt 
aan het creëren van een goed werkend ventilatiesysteem. De werkzaamheden zijn 
afgerond en iedere groepsruimte en ook de werkplaats zijn voorzien van een 
professioneel werkende luchtverversingsinstallatie. Daarmee voldoet het gebouw aan 
de huidige Corona-eisen.  
 
De afgelopen jaren is een draagvlak gecreëerd waarbij de lopende activiteiten en 
nieuwe initiatieven zijn besproken. De groepsleiders van de diverse activiteiten 
komen op regelmatige basis bijeen. Het bestuur bezoekt regelmatig de diverse 
groepen en heeft overleg met hen. Dit leidt tot een levendiger HOi-Huis. 
Terugkoppeling naar alle aangeslotenen van de resultaten loopt via de maandelijkse 
nieuwsbrief de nieuwjaarsbijeenkomst en de seizoensopening. 
De maandelijks nieuwsbrief wordt per e-Mail verzonden. Voor de leden die geen e-
mail hebben worden de Nieuwsbrieven een paar keer per jaar thuisbezorgd. De 
nieuwsbrief wordt niet alleen gedeeld met de leden maar ook met de media. We 
hebben gemerkt dat onze leden leuk en interessant nieuws delen met vrienden en 
bekenden. 
 
Het bestuur streeft ernaar om het aantal groepsactiviteiten te gaan uitbreiden en wil 
in de komende periode in overleg met andere seniorenorganisaties, zoals onder 
meer de Seniorenraad, de PVGE, Scala en het KBO kijken waar mogelijke 
samenwerking plaats kan vinden tussen deze organisaties. Het aantal senioren in 
Son en Breugel groeit de komende jaren snel waardoor het belang van 
samenwerking en het zoeken naar collectieve oplossingen steeds belangrijker wordt.   



We denken hierbij aan het gezamenlijk organiseren van themabijeenkomsten en het 
organiseren van instructiebijeenkomsten zoals werking van AED, reanimatie en het 
begeleiden van senioren in de ruimste zin van het woord.  
 
We realiseren ons dat samenwerking met andere seniorenclubs ook de nodige extra 
inspanning zal vragen van de besturen en vrijwilligers, maar wij denken dat het voor 
de inwoners van Son en Breugel van het grootste belang is dat wij het groeiende 
aantal senioren onderdeel willen laten blijven maken van onze gemeenschap.  
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