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Het HOi-Huis gaat op 28 juni weer open!!!!!!!

Heel Nederland gaat weer en beetje van het slot af, dus ook het HOi-Huis gaat zijn
deuren weer openen. Het bestuur heeft besloten, dat dat vanaf maandag 28 juni
gebeurt. Naar verwachting zullen dan landelijk de beperkingen nog verder zijn
opgeheven en we zorgen er in de tussentijd voor, dat alles weer gereed is voor gebruik.
Houd er wel rekening mee, dat de openstelling voorlopig beperkt zal zijn: op vrijdag kun
je niet terecht.
Nog wel beperkingen……
Zoals het er nu naar uit ziet, zullen er nog wel beperkende
maatregelen nodig blijven, als we 28 juni weer open gaan.
Te denken valt aan handen wassen, afstand houden en
wellicht nog mondkapjes op. In het HOi-Huis zal duidelijk
worden aangegeven, wat de regels zijn. Van iedere
aanwezige wordt verwacht, dat men zich daaraan houdt.
In het belang van je jezelf, maar ook van je
medeleden…….
Eén nadrukkelijk voorbehoud: beheer!!
Helaas kunnen we niet uitsluiten, dat de
openstelling tijdelijk nog beperkt zal zijn. Het
is immers noodzakelijk, dat er beheerders
beschikbaar zijn. Dat geldt ook en zeker voor
de technische ruimte. Een aantal beheerders
heeft een vakantie geboekt, dus we zullen

moeten roeien met de riemen die we hebben. Als dat betekent, dat we dagen of
dagdelen moeten sluiten, dan wordt dat duidelijk in het HOi-Huis aangegeven. Daarnaast
zal dat via een extra mail worden gecommuniceerd.
Geen vakantiesluiting.
Weliswaar zullen er beperkingen zijn, maar het
bestuur heeft besloten, dat er dit jaar geen
vakantiesluiting zal zijn. Dus met een beetje geluk
kunt u tijdens de zomerperiode nog lekker (en rustig!)
aan de slag blijven met uw hobby in het HOi-Huis.

Houd de ruimtes netjes en schoon!
Het bestuur beraadt zich nog over een goede structurele oplossing voor de schoonmaak
van het HOi-Huis. We hopen die na de zomer gevonden te hebben. Goede suggesties zijn
welkom! In afwachting daarvan, worden de groepen vriendelijk maar nadrukkelijk
gevraagd de gebruikte ruimte zeer netjes en schoon achter te laten. Bedankt voor jullie
medewerking!
In september bouwen we ons openingsfeestje
Beloofd is beloofd. Als alles naar wens verloopt bouwen
we in september weer ons traditionele openingsfeestje.
We hopen van harte, dat dat dan weer echt mag en kan.
Aan ons zal het niet liggen!
Tot slot: Peter Meijer
Peter Meijer blijft onvermoeibaar actief in het maken van mooie plaatjes van en voor het
HOi-Huis. Dit keer straatfotografie, gaat dat zien, gaat dat zien en klik op de volgende
link: https://youtu.be/6r2vUF7-OCo
Zo, dat was het weer voor deze keer. Het is ook wel weer eens leuk om een beetje goed
nieuws te kunnen brengen.
Hartelijke groet! Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad (ajmvanetten@gmail.com

