
 
Nieuwsflits HOi-Huis, september 2022 
 
Van de voorzitter 

Het verenigingsjaar zit er weer bijna op en we vieren het nieuwe 
verenigingsjaar met de seizoensopening op 30 september. We 
hebben een hectisch jaar achter de rug met weer “gewoon” 
draaiende activiteiten en ook weer nieuwe aanmeldingen. Maar ook 
met onprettige -doch noodzakelijke- bezuinigingen en aanvullende 
energie maatregelen in ons gebouw; ondanks een extra financiële 

ondersteuning van de gemeente. Het lijkt erop dat we met de maatregelen, die we 
hebben genomen, onze exploitatie weer gezond hebben. 
 
 
Sluiting HOi-Huis bij extreme omstandigheden 
Het bestuur heeft een richtlijn vastgesteld voor de openstelling van het HOi-Huis op 
dagen met tropische temperaturen. Die richtlijn is: het HOi-Huis sluit op dagen 
waarvoor landelijk code rood wordt afgegeven. Daarnaast is het aan een 
hobbygroep zelf om te bepalen of zij hun activiteit op andere (hete) dagen niet door 
laten gaan. Uiteraard zijn zij er dan zelf verantwoordelijk voor om elkaar hierover te 
informeren plus een melding aan de beheerder op die dag. 
 
Komt u ook naar de Opening van seizoen 2022-2023? 

Op vrijdag 30 september vieren wij de opening van het nieuwe seizoen van het HOi-Huis. 

Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom en vanaf 18.00 uur is het bakvet in de frietkraam op 

temperatuur. Vanaf dat moment is het gratis frites eten. 

 
Oproep website 
Voor het beheren (en aanpassen) van de huidige website zoeken wij nog 
enthousiaste mensen, die vooral in het plaatsen van nieuws daarvan willen helpen. 
We weten wel wat we op de website willen, maar het is fijn als we extra handjes 
hebben om up-to-date informatie te plaatsen, zodat de website wat levendiger wordt. 
Dus: als u zin en tijd heeft en ook de geheimen achter een website kent, meld u zich 
dan aan.  
 
Tijd voor koffie? 

Vanaf de start van het HOi-Huis kostte een consumptie 
( kopje koffie) 50 cent. In de afgelopen tijd is gebleken 
dat we op het nuttigen van een kopje koffie ” fors” geld 
toeleggen. En dat tekort kan niet meer uit andere 
uitgaven worden opgevangen. Het bestuur heeft 
daarom besloten dat de prijs voor een kopje koffie wordt 

verhoogd naar 70 cent. Helaas, maar echt nodig: 20 cent duurder 
U helpt de beheerders echt als u zelf voor gepast geld zorgt of als u direct aan het 
begin van uw activiteiten bij de beheerder geld omwisselt. Het is heel omslachtig als 



een beheerder tussentijds bij de kassa moet zijn om geld 
voor een kopje koffie te wisselen. 
 
Rabo Club Support: iedereen verdient een club 

Graag doen we nogmaals een oproep aan iedereen die mag stemmen bij de 
Rabobank op Rabo Club Support: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-

overzicht) :  
De stemperiode van Rabo ClubSupport is inmiddels van start gegaan. Stem bij de 
Rabo Club Support op het HOi-Huis. (HOi-Huis Son en Breugel, bij overige)  
Stemmen kan van  5 tot en met 27 september aanstaande. Iedere stem van u levert 
een financiële bijdrage op voor het HOi-Huis. We hopen u in een volgende uitgave 
van deze nieuwsflits te kunnen vertellen wat het HOi-Huis aan bijdragen van de 
Rabobank heeft ontvangen.  
 
In het kader van Wereld Alzheimerdag 

Op vrijdagavond 23 september van 20.00 tot 21.30 uur ( 
zaal is open vanaf 19.30 uur) aanstaande organiseert de 
werkgroep DementieVriendelijkSonenBreugel een 
bijeenkomst met een lezing door Francien van de Ven in 
het kader van Wereld Alzheimer Dag. In deze lezing zal 
Francien haar visie geven over omgaan met dementie.  

Ook is er informatiemateriaal beschikbaar waarmee u als mantelzorger of 
belangstellende meer informatie krijgt. De bijeenkomst is Gratis toegankelijk.  
  
Nieuw:Workshop CREA op de vrijdagmorgen 

In oktober begint Arzu Guven met haar creatieve 
activiteiten: tekenen, acrylschilderen, glasschilderen, 
cadeau verpakkingen maken etc. In overleg met de 
deelnemers wordt iedere keer afgesproken wat de week 
daarop op de agenda komt. Ook wordt vooraf bepaald 
wat de deelnameprijs per keer zal zijn voor de aanschaf 

van materialen, als die in het HOi-Huis niet voorhanden zijn. De activiteiten worden 
ingepland op de vrijdagochtend. In de groep is nog ruimte voor nieuwe 
aanmeldingen, dus als u zin heeft: meld u aan. 
 
Lezing Joost Prinsen in het Dommelhuis 

Vrijwel iedereen kent het multitalent Joost Prinsen: hij is acteur, presentator, 
zanger en schrijver van diverse bestsellers. Ook is hij een begenadigd gedichten 
voordrager. Niemand kan zo mooi gedichten voordragen als hij. In juni is hij 80 jaar 
geworden. En hij viert deze mijlpaal in de bibliotheek in Son en 
Breugel op donderdag 29 september ( aanvang 19.30 uur)  met een terugblik op 
zijn carrière, doorspekt met gedichten en monologen en behandelt diverse literaire 
onderwerpen. In het programma ‘Vijftig jaar’ neemt Joost Prinsen ons mee langs 
verzen die hem lief zijn, langs toneelschooldocenten van lang geleden, langs 

artiesten met wie hij mocht werken... En passant geeft hij een korte lezing over poëzie, ontvouwt hij de 
Horowitz - en aardappeltheorie en geeft hij een voordracht in Brabants dialect. Hij besluit met een vrolijke quiz 
waarin hij de kennis van de toeschouwers op de proef stelt.  

U, als deelnemer van het HOi-Huis bent hier ook welkom en krijgt ( als senior) korting 
op de toegangsprijs. Deze bedraagt voor deelnemers van het HOi -Huis 7,50 per 
persoon. Wilt u ook aanwezig zijn? Stuur dan een email aan 
veravanhonk@gmail.com  
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Overlijden Melle van Dijk 

We ontvingen bericht van overlijden van Melle van Dijk. We 
verliezen in Melle een van de aartsvaders uit de begin periode van 
het HOi-huis. Hij trad nooit prominent op de voorgrond maar was 
altijd bereid om te helpen met raad en daad. Zo stelde hij zich 
beschikbaar als voorzitter van de Stichting “Vrienden van het HOi-

Huis” met de doelstelling gelden te werven. Helaas heeft Melle de laatste jaren geen 
gelegenheid meer gehad om het HOi-Huis te bezoeken. Wij blijven hem in gedachte 
houden als lid van verdienste. 
 
Dit was het dan weer!!! 
Ad, Eef en Vera ( de redactie)  


