
 

 

 

 

Coronamaatregelen blijven van kracht 

Zoals het er nu naar uitziet, blijven de landelijke 

coronamaatregelen nog tot in het nieuwe jaar van kracht. 

Dat betekent, dat het handhavingsregime zoals in de 

recente extra editie van Te HOi en te gras is uiteen gezet, 

voorlopig nog geldt, als U het HOi-Huis bezoekt. We 

stelden vast, dat er breed begrip voor is en dat nagenoeg eenieder zich er naar gedraagt. 

Bedankt en houen zo! 

 

Mutaties binnen beheer 

We krijgen vragen over de aanwezigheid van de beheerders. Op 

het bord in de huiskamer vindt u iedere week een 

aanwezigheidsrooster van het beheerdersteam. 

Heeft u hierover vragen, bel dan rustig met het HOi-Huis 

(telefoonnummer 0499-465555}.  

 

Afscheid van bestuurslid Marianne van der Putte 

In de bestuursvergadering van december is afscheid genomen van 

Marianne van der Putte. Marianne heeft een gewaardeerde 

bijdrage geleverd aan de bestuurswerkzaamheden. Ze was 

toegankelijk en vaak te zien bij de diverse groepen. We zullen haar 

zeker en vast nog regelmatig terug zien in het HOi-Huis. Bedankt, 

Marianne! 

 

Nieuwe bestuursleden  

  

 In de bestuursvergadering zijn  Ans Pijnenborg  en Jan Willem van 

der Wiel officieel tot nieuw bestuurslid benoemd. Ans is al langer 

een zeer bekend gezicht binnen het HOi-Huis. Het bestuur is blij, dat 

nu ook iemand die de praktijk van het HOi-Huis van haver tot gort 

kent, deel uitmaakt van het bestuur. Succes, Ans!  
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Zoals al wat breder bekend is, zullen in het voorjaar drie bestuursleden hun 

werkzaamheden beëindigen. Frits Helders, Geert Bruinsma en Ad van Etten hangen op 1 

maart hun bestuurders-pet aan de willigen. Zij hebben jarenlang de kar getrokken en het 

is goed, dat er nu weer eens flink nieuw bestuurlijk bloed door de aderen van het HOi-

Huis gaat stromen.  

Naast de benoeming van Jan Willem van der Wiel (foto) als 

toekomstig penningmeester is het bestuur blij, dat zij twee nieuwe 

mensen bereid hebben gevonden (in principe) tot het bestuur toe te 

treden. Het zijn Eef van Turnhout en Peter Bergman. Zij zullen de 

komende maanden met het bestuur gaan meedraaien, zodat ze 

straks ingewerkt aan de slag kunnen. Uiteraard zal Te HOi en te gras 

na nieuwjaar de nieuwe bestuursleden uitgebreid introduceren.  

 

In memoriam Maria Schers  

Op 17 november j.l. is Maria  Schers overleden. Al vanaf het begin 
was Maria lid van het hoi-huis en was ze op de dinsdagmiddag 
gastvrouw . Elke donderdagochtend was ze aanwezig om gezellig 
met de groep mooie kaarten te maken. Ze borduurde graag en 
keek met veel interesse naar de anderen, wat zij aan het maken 
waren.  De groep zal haar missen.  

 

Interview met Nelleke Merks 

 

                      
 

We nemen u mee naar de Textielgroep onder leiding van Nelleke Merkx. 

Dit is een van de groepen met een enorme saamhorigheid wat ook kenmerkend is bij vele 
groepen die hun hobby’s uitoefenen in het HOI-Huis. Ook in Coronatijd werd bij de 

textielgroep een redelijk intensief contact onderhouden d.m.v. mailtjes en telefoon. 

In de coronaperiode kwamen de dames in kleiner groepsverband toch bij elkaar. Zo’n 3 à 
4  keer en dan wel in een kring buiten. Dit was een aparte en leuke ervaring. 



Het ontstaan van de Textielgroep gebeurde op een Open Dag in Braecklant waar Nelleke 

Herta ontmoette. Nelleke en Herta raakten  in gesprek  uiteraard over textiel met het 
gevolg dat al snel een textielhobbygroep werd opgericht met o.a. Anneke van Dijk en Jo 

Hoek. Er werd een start gemaakt en de groep groeide al snel door met nieuwe leden.  

De huidige actieve bezetting is: 24 dames die op woensdagen op zowel de ochtend alsook 
de middagen bij elkaar komen.  

Veelal wordt er buiten coronatijd dan geluncht binnen in de koffieruimte of buiten op het 

terras van het HOI Huis. 
Gewerkt wordt met textiel in allerlei vormen, zoals vilten, breien, haken, borduren, 

naaien, zijde beschilderen. Ook soms batikken, alles met textiel zoals wol, katoen, linnen 

en zijde. 
Hoeden worden door Nelleke zelf gemaakt maar dat gebeurt veelal thuis vanwege de 

complexe vormen. Met de leden van de textielgroep worden regelmatig bezoekjes 

afgelegd aan exposities en musea, zoals o.a. naar het Textielmuseum en het Was & Strijk 
Museum. Dit geeft enorm veel inspiratie bij het uitvoeren van ieders hobby .  

Vergeet ook niet de eigen exposities van de leden in onder meer De Kleine Heide, De 
Bongerd, bij open dagen van het Hoi Huis, het Gemeentehuis van Son en Breugel.  

De leden volgen ook workshops zoals bijvoorbeeld 

papier maken van zijdevezel.  
De groep heeft onderling heel veel plezier in het 

samen uitoefenen van hun hobby. Ze zijn nu ca. 10 tot 

12jaar bij elkaar en ondanks dat de dames bij elkaar 
op de lip zitten is er nog nooit een onvertogen woord 

geuit.  

Nelleke heeft van jongs af aan textiel bewerken als 
hobby gehad. Ze heeft o.a. een opleiding gevolgd voor 

hoeden maken, daarnaast volgde ze vele textielworkshops en cursussen. Veel heeft ze in 

het beging geleerd van haar handwerk juf. Met plezier is Nelleke 2 dagen in de week met 

haar hobby bezig en zolang het kan blijft ze ermee doorgaan.  

Nelleke bedankt voor het inspirerende gesprek. 

Peter Meijer.  
 

HOi-Huis tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten 

Wij herinneren jullie er aan, dat het HOi-Huis tussen Kerstmis en 

Nieuwjaar gesloten zal zijn.  

 

 

 

 

 

 



Kerst- en nieuwjaarswens 

Helaas kon de kerstlunch niet doorgaan. Maar de 

Kerst- en Nieuwjaarswens, die u een dezer dagen in 

uw brievenbus aangetroffen heeft of alsnog zult 

aantreffen, mag er ook wezen. Ze is namelijk 

voorzien van een spontane oudejaarsverrassing. 

Heeft U met Kerstmis nog niets in de brievenbus 

gevonden, laat het dan weten, want dan zorgen we ervoor dat u hem alsnog ontvangt. 

Dit mag U niet missen! 

 

Zo, dat was het weer voor deze keer. We maken uiteraard graag van de gelegenheid 

gebruik om al onze trouwe deelnemers mooie feestdagen te wensen en een gelukkig en 

gezond 2022! 

Hartelijke groet,  

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