
 

 

 

 

HOi-Huis …..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 Pijnenborg coördineren samen het Open Huis. 

Dat betekent ook, dat zij de komende tijd met de groepen in gesprek zullen gaan 

over de wijze waarop we ons die dag zullen gaan presenteren.  

 

Het HOi-Huis in de Mooi Son en Breugel Krant  

Een delegatie van het bestuur is uitgebreid geïnterviewd door de Mooi Son en 

Breugel Krant. Een van de komende weken zal dat uitgebreid te lezen zijn. 

Aandacht zal worden gevraagd voor onze activiteiten en uiteraard zal ook de Open 

Dag op 26 november worden gemeld. Behalve nieuwe deelnemers en wie weet 

nieuwe activiteiten, zal ook aandacht worden gevraagd voor de vacatures binnen 

beheer.  

Er zit ook nog het nodige vervolg in het verschiet. Met de Krant is afgesproken, dat 

in de komende tijd ook meer gedetailleerd aandacht zal worden gegeven, aan de 

activiteiten die in het HOi-Huis plaatsvinden. De publiciteit daarover zal overigens 

altijd worden afgestemd met de groepen zelf. 

 

Nieuws vanuit de klokkenclub 

Hoe vergaat het momenteel de Klokken Club TijdZat?  

U weet dat de afgelopen periode met Corona voor een ieder van ons een heftige tijd 

is geweest. Zoals velen van u al langer weten zijn twee prominente klokkenmakers 

ons ontvallen in het afgelopen jaar.  

De heren Hugo Cooijmans en Huub Wouters, die zich kenmerkten door een grote 

vakkennis op het gebied van het herstellen van mechanische uurwerken, missen wij 

elke week. En niet alleen om hun vakkennis, maar ook om hun betrokkenheid bij 

het lief en leed van alle collega’s. Alsmede hun subtiele gevoel voor fijne humor en 

grote kennis van alle onderwerpen die tijdens de koffie op de club ter sprake 

kwamen. Van oplossingen voor een wereld probleem tot vakanties in binnen- en 

buitenland. 
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Toch moesten we de draad weer oppakken en zijn 

een aantal maanden geleden weer gestart. Want 

ook in de gesloten periode raakten de klokken van 

slag en defect en we kregen veel vraag naar 

reparaties. 

Zoveel klokken zijn er inmiddels bij ons binnen, dat 

de ruimte om ze op te slaan inmiddels praktisch vol 

is. We werken hard om alles snel te herstellen, 

maar gaan, net als gewone mensen op vakantie of op de kleinkinderen passen. 

 

Vandaar dat we u vragen, als uw klok een reparatie nodig heeft, ons te bellen op 

de tijden die we aanwezig zijn naar het Clublokaal HOIHUIS, Taylorstraat 1a in 

Son op maandagmiddag of donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur 

naar Rob Gelhard, telefoon 0499-465555. We nemen uw gegevens op. De 

wachtlijst voor reparaties is, inmiddels, 1 à 2 maanden. Hiervoor vragen wij uw 

begrip. Wij nemen tijdig contact met u op wanneer u de klok kunt brengen voor de 

reparatie. 

Alvast bedankt voor uw medewerking en graag tot ziens. 
Wim Kerkhoven (lid klokkenclub Tijd Zat) 

 

Aandacht voor beheer 

De kwaliteit van het HOi-Huis staat en valt bij een goed en verantwoord beheer. 

Daar wordt veel energie in gestopt. Oók in de coördinatie door Peter. Helaas 

moesten we al eerder (door persoonlijke omstandigheden) afscheid nemen van Ria 

van Glabbeek. Maar gelukkig vonden we in Trudy Jansen een nieuwe ster aan het 

firmament. Maar een en ander neemt niet weg, dat er nog steeds vacatures binnen 

beheer open staan. Heb je belangstelling of een goede tip: laat het weten! Dat is 

niet alleen in het belang van het HOi-Huis, maar van ons allemaal.  

2 enthousiaste nieuwe beheerders: Trudy  en Jan Jansen 

       
In de volgende nieuwsbrief meer over de beheerders van het HOi- Huis.  

 

Kent u Museum Hoeve Strobol in Nijnsel?  

Het museum  herbergt een enorme verzameling oude ambachten, speelgoed-

huishoudelijk-motoren-landbouwmachines, stoommachines enz. Alles is prachtig 

gerestaureerd en gesorteerd tentoongesteld.  

Wilt u samen met een aantal belangstellende leden van het HOI-Huis een bezoekje 

brengen aan het museum?  Een leuk, maar ook gezellig uitstapje kan dat worden.  



In het HOi-Huis hangt in de huiskamer een intekenlijst op welke dagen we in een 

groepje naar het museum kunnen gaan. Vervoer heen en terug verzorgen 

medewerkers van het HOI-Huis. 

De data die we gereserveerd hebben zijn 23, 24 en 25 november tussen 2 en 5 uur 

in de middag.  

Kosten per persoon zijn 7,50 incl. een kopje koffie met cake. 

Je kunt je opgeven tot en met 18 november a.s.  

Maar haast je, want per bezoek kunnen er 10 personen mee. 

                        
( een volledige folder met informatie ligt in de huiskamer van het HOi-Huis) 

 

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 ter degen bewust dat we ons moeten voorlichten naar de voor- en 

nadelen van deze hobby. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Glaskunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glas


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 

 

Doe mee met de Rabo clubsupport 2021 

Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, 
elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt de Rabobank clubs 
met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. Als lid 
beslis jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven. 

Ook het HOi-Huis staat geregistreerd als deelnemer: Ben je lid van Rabo, geef ons dan 
jouw stem:  https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-
overzicht/clubdetail?id=215805 

Aandacht voor de werkplaats (pardon….. technische ruimte) 

In de komende weken wordt de technische ruimte beperkt 

heringericht. Zoals al eerder gemeld, heeft een milde gever 

enkele professionele machines geschonken en die krijgen een 

mooie plaats.  

Nogmaals wordt aandacht gevraagd voor het gebruik van 

veiligheidsmiddelen in de technische ruimte.  

De bestelde oordoppen en veiligheidsbrillen zijn inmiddels 

binnen en deze worden (gratis) beschikbaar gesteld aan de 

gebruikers. Wees verstandig en gebruik ze ook! 

 

Samen koken, samen eten 

Samen koken, samen eten is eind september weer succesvol 

opgestart. Vishandel Pelk zorgde voor een uitermate 

smakelijke maaltijd. Hartelijk dank daarvoor!  

Bij deze activiteit wordt de ontwikkeling van Corona 

nauwlettend gevolgd.  

Gehoopt wordt dat snel het oude ritme kan worden hersteld. 

Maar dat is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van koks, 

die hun “kunne” willen tonen en gastvrouwen of -mannen, die hen daarbij 

ondersteunen.  

Wil je een keertje als kok of helper een dankbare bijdrage leveren, laat het ons 

weten.  

 

Hartelijke groet en tot de volgende keer  

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

.   
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