
Nieuwsfl its HOi-Huis 
Oktober 2022

Op woensdag 21 december a.s. organiseren we weer 
een Kerstbrunch, waarbij ik de deelnemers van harte 
uitnodig om aan deel te nemen. Gezien de beschikbare 
ruimte kunnen ongeveer 40 mensen aanschuiven. Voor 
deze lunch vragen wij wel een vergoeding. Wilt u ook 
aan de Kerstbrunch deelnemen, geef u dan op bij een 
van de beheerders. Exacte kosten en tijdstip laten wij u 
weten. Maar: vol is vol.

Van de voorzitter

Inmiddels hebben wij al van verschillende mensen ge-
hoord dat zij mee willen doen aan de activiteit genealo-
gie of op z’n Nederlands: stamboomonderzoek. Wij heb-
ben ook al iemand die daarin het voortouw wil nemen. 
Laat, als u interesse heeft in deze nieuwe en spannende 
activiteit, dit weten en meld dit bij een van de beheer-
ders. Bij voldoende aanmeldingen starten we hiermee. 

Nieuw activiteit: Genealogie

Verder is gevraagd om een extra kookclubje op te zet-
ten van mensen die graag in gezelschap met anderen 
willen koken en daarna de maaltijden gezamenlijk wil-
len nuttigen. Dus een soort samen eten, samen koken, 
maar met dat verschil dat de deelnemers zelf mee gaan 
koken. De inzet is natuurlijk vooral ook samen gezellig 
een avond bezig zijn. Heeft u interesse, meld u dan aan 
en dan organiseren wij dat.

Kookclub
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Inmiddels hebben we van de Rabobank bericht gehad 
dat wij van de Rabo Clubsupport een fi nanciële onder-
steuning krijgen van bijna € 567,—.
Het is iets minder dan het jaar daarvoor, maar het geeft 
wel weer een positieve boost aan onze exploitatie. Ie-
dereen, die zijn stem heeft uitgebracht, heeft dus mee-
geholpen aan dit mooie resultaat waar we met z’n allen 
toch trots op mogen zijn. Dank !!

Rabo ClubSupport

Op 17 oktober is het informatiepunt OUDERenWIJZER 
van de Seniorenraad in het Dommelhuis geopend.  Ou-
deren kunnen van maandag tot en met vrijdag in de 
ochtend van 11 tot 12 uur met al hun prangende vra-
gen terecht bij OUDERenWIJZER. Alle partijen binnen 
Son die te maken hebben met Senioren/ouderen vullen 
1 uur per week in om informatie te geven aan bezoe-
kers in het Dommelhuis. Het HOi-Huis houdt zich bezig 
met hobby, ontmoeten en informatie voor 55+ers ( 
senioren).  Dus ook voor ons is een extra uur ingepland 
op de donderdagen om de informatiestand te bemen-
sen. 

Aan U een verzoek: zou u ook met regelmaat ( bv 1x 
per maand) een uur van uw tijd op de donderdagen 
tussen 11 en 12 informatie willen geven en bezoekers 
de weg wijzen in het Dommelhuis? Geeft u zich dan op 
bij Vera van Honk, secretaris Seniorenraad en tevens 
secretaris van uw HOi-Huis. 
Zij kan dan verder met u bespreken wat de inhoud van 
deze informatievoorziening betreft. 
Uiteraard is het ook mogelijk om met z’n tweeën deze 
taak uit te voeren. Dus: heeft u belangstelling?: mail 
dan naar secretaris@Seniorenraadsonenbreugel.nl of 
bel even met Vera: 0640177832

Infopunt OUDERenWIJZER Dommelhuis
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Bij de start van het nieuwe seizoen is toegezegd dat we 
weer een jaarvergadering voor de deelnemers organi-
seren. We gaan deze vergadering houden, voorafgaand 
aan de Nieuwjaarsbijeenkomst, een datum en agenda 
volgen nog.

Jaarvergaderingen nieuwjaarswensen

Op koningsdag 2023 vindt wederom de Lucky Duckrace 
op de Dommel plaats. Van de Lionsclub Son en Breugel 
mogen plaatselijke verenigingen zelf loten verkopen. 
Dat doet ook het HOi-Huis. 

Tijdens de kerstbrunch en nieuwjaarsbijeenkomst wor-
den loten (drie euro per stuk) aangeboden aan U. Ook 
in het HOI Huis op doordeweekse dagen liggen ter 
verkoop loten klaar voor u. Er zijn bijzondere prijzen te 
winnen, dus een lot kopen is zeker een optie. U steunt 
er het HOi-Huis mee en daarnaast vele goede doelen. 
De beheerders zullen u met liefde en plezier aan loten 
helpen.

Lucky Duck Race: Steun de HOi-Huiskas!

Belangrijke datum:  
woensdag 21 decembr: Kerstbrunch
Deelname Infopunt Dommelhuis via onze secretaris 
Vera van Honk 

Informatie/formulieren in het HOi-Huis voor:
- Genealogie
- Gezellig koken
- Verkoop loten Lucky Duck Race
- Inschrijven deelname Kerstbrunch

Algemene informatie

BEKIJK OOK ONZE WEBSITE OP HOIHUIS.NL


