
 

 

 

 

 

Het HOi-Huis blijft open, maar…….. 

Het almaar stijgende aantal Coronabesmettingen 

waren voor het bestuur aanleiding opnieuw de koppen 

bij elkaar te steken. Al eerder werd besloten, dat de 

Open Dag op vrijdag 26 november niet door zal gaan. 

Helaas treft de op 17 december geplande Kerstlunch 

hetzelfde lot. Hoewel de ontwikkeling van de 

Coronacijfers nog een vraagteken is, is er weinig reden voor optimisme. Omdat de 

Kerstlunch veel voorbereiding vraagt moest het bestuur helaas nu al besluiten tot 

afgelasting. Omdat de lunch ook een beetje in het teken van het 15-jarig jubileum zou 

staan, wordt het dus volgend jaar een 15+1 viering. “Sweet sixteen…..!”, hopen we dan 

maar.  

Het HOi-Huis blijft voorlopig nog wel open. Maar daarbij gelden dan wel de volgende 

strikte voorwaarden: 

• Er wordt vanuit gegaan, dat ieder bezoeker gevaccineerd is. De beheerders 

mogen en kunnen uw QR-code controleren. Zorg dat U die bij uw bezoek bij u 

heeft, evenals een legitimatiebewijs.  

• U mag alleen binnenkomen met een mondkapje op.  

• Als U zit (behalve bij een bezoek aan de werkplaats) én 1,5 meter afstand tot 

andere aanwezigen heeft, dan mag het mondkapje pas af.  

• Het aantal mensen, dat gelijktijdig in een van de ruimtes mag zijn is: 10 

personen.  

• Was bij binnenkomst uw handen en ook na toiletbezoek. Daartoe zijn speciale 

automaten opgehangen. Gebruik die.  

Het beheer zal toezien op de naleving van de voorwaarden, maar het is in eerste instantie 

vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Dit is in uw eigen belang én dat van de overige 

Hoi-Huis bezoekers. We hopen ondanks alles, dat U toch met veel plezier het HOi-Huis 

zult blijven bezoeken. Hartelijke groet en we wensen jullie vooral het behoud van een 

goede gezondheid toe. Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad 

(ajmvanetten@gmail.com). In de volgende nieuwsbrief: interview met Nelleke Merks en 

meer vanuit bestuur en beheerders 

   Te HOi en te gras… 
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