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Open Huis op 26 november
Op vrijdag 26 november houdt het HOi-Huis open huis. Van
11.00 uur tot 15.00 uur kunnen belangstellende inwoners
van onze gemeente ( en daarbuiten) kennismaken met het
HOi-Huis en zien welke activiteiten bij ons plaatsvinden. We
hopen uiteraard, dat daarmee in een behoefte wordt
voorzien en dat veel mensen een kijkje komen nemen en
(wie weet….) daarna nog vaak terug komen als deelnemer. Vera van Honk en Ans
Pijnenburg coördineren samen het open huis. Inmiddels hebben zij de eerste afspraken
gemaakt met de diverse groepen.
Corona QR-code
Volgens de huidige stand van zaken rondom Corona, kan
de open dag nog steeds plaatsvinden. Maar wellicht zal
wel de QR-code of een vaccinatiebewijs moeten worden
getoond. Bent u wel gevaccineerd, maar heeft U geen QRcode (b.v. omdat u geen geschikte telefoon daarvoor
heeft), dan kunt U de GGD vragen of ze de code naar U
toesturen.
Daarvoor moet u dan wel naar de website van de GGD: www.ggdbzo.nl.
U kunt ook iedere donderdagochtend terecht in de bibliotheek. Daar zal men U graag
helpen met de aanvraag van een QR-code. U moet dan wel uw BSN (Burger Service
Nummer) meenemen. Dat staat op uw rijbewijs en uw paspoort.
Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het HOI-Huis gesloten
Zoals ieder jaar het geval was, is ook dit jaar het HOi-Huis tussen
Kerstmis en Oud/nieuwjaar gesloten. Dat betekent, dat U en de
beheerders even extra rust hebben van maandag 27 december tot
en met vrijdag 31 december. Vanaf maandag 3 januari 2022 bent u
weer van harte welkom en starten de groepen weer.

Nog steeds …..beheerders gezocht!
Helaas hebben we nog steeds behoefte aan
nieuwe beheerders. Vooral mensen, die raad
weten met de machines in de technische ruimte
zijn zeer welkom. Daarom is de technische ruimte
nog steeds maar beperkt geopend. Beheer en bestuur zijn op zoek en houden de ogen en
oren open. Goede tips zijn van harte welkom. Een overzicht van de huidige beheerders
verschijnt in een volgende nieuwsbrief.
Kerstlunch op vrijdag 17 december
De officiële uitnodiging volgt nog, maar noteert U alvast in
uw agenda, dat op vrijdag 17 december (vanaf 12.00 uur
tot uiterlijk 15.00 uur) een heerlijke lunch voor de
deelnemers van het HOi-Huis wordt geserveerd. Deze
vindt plaats in het Vestzaktheater.

Glasfusing
Ik denk dat de meesten van de HOi leden niet van deze hobby gehoord hebben. Ik citeer de
omschrijving die in Wikipedia staat.
Glasfusing (ook wel gesmolten glas- en smeltend
glastechniek) is een techniek die in de glaskunst wordt
gebruikt waarbij stukjes of repen glas van dezelfde of
verschillende kleuren samengevoegd worden door ze
gedeeltelijk te versmelten. Glasfusing biedt zo ook de
mogelijkheid om de verschillende kleuren van glasdelen met
elkaar te laten vervloeien of te vermengen.
Waarom wil ik voor deze techniek een lans breken. Ik
denk nl dat deze methode goed past binnen het hobby gebeuren van het HOi. Er
wordt al met glas gewerkt “Tiffany” en er wordt eveneens al met een oven gewerkt
“Keramiek” Dit lijkt me een mooie aanvulling voor beide groepen en voor nieuwe
belangstellenden. Ik ben me er terdege van bewust dat we ons moeten voorlichten
naar de voor- en nadelen van deze hobby. Als jullie belangstelling hebben laat me
dat weten via mijn E-mail peerfotomeijer@gmail.com. Voor meer informatie kan je
op Google met de zoeknaam Glasfusing heel veel vinden.
Peter Meijer

Nog even geen “ Samen koken, samen eten”
Eigenlijk zou op 16 november weer “samen koken, samen eten” plaatsvinden, maar dat
gaat niet door. Herstart hiervan hangt af van de ontwikkelingen van het Coronavirus. We
houden U op de hoogte!

HOi-Huis op de lokale radiozender
Het interview over ons HOi-Huis (wat te lezen was in de Mooi Son en
Breugelkrant van afgelopen week :uitgave
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/30307/nieuweleden-welkom-bij-HOi-huis) was aanleiding voor de lokale zender
Radio Son en Breugel (https://www.radiosenb.nl) ons uit te nodigen
voor het programma “O zit dat zo” .
Vanuit het HOi-Huis zullen Ans Pijnenborg en Vera van Honk het woord doen tijdens dit
gesprek Het is een live -uitzending aanstaande woensdag 10 november tussen 20 en 21
uur. ((radiofrequentie: Regio Son en Breugel 107.5 FM ).
Gereedschap verdwijnt…..!
Je gelooft het eigenlijk niet, maar nog steeds verdwijnt er
op mysterieuze wijze gereedschap uit de technische ruimte.
Het gereedschap is eigendom van het HOi-Huis en mag
gratis gebruikt worden. Neem je het mee, dan is je collegahobbyist én het HOi-Huis de dupe. Per ongeluk
meegenomen…..? Gewoon weer mee terugnemen en weer
netjes op zijn plaats leggen! Bedankt!
Hartelijke groet en graag weer tot de volgende keer!
Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad (ajmvanetten@gmail.com).
.

