
Nieuwsbrief te Hoi en te gras
December 2022

De laatste weken van 2022 zijn aangebroken en we 
maken ons op voor de feestdagen. Met de Kerstbrunch 
en nieuwjaarsborrel in het vooruitzicht staan we er 
goed voor. Ook fi nancieel staan we er inmiddels beter 
voor dan begin 2022 en dus is onze blik vol vertrouwen 
gericht op de toekomst. 2023 wordt voor de stichting 
een belangrijk jaar. Er zijn grootse (en kostbare) plan-
nen voor verduurzaming van het gebouw. We gaan ook 
kijken naar het huidige ruimtegebruik en de wensen die 
daar nog leven. Tenslotte willen we het aantal activitei-
ten nog fors uitbreiden. Volop werk aan de winkel dus, 
maar het jaar is gelukkig nog lang. Vanaf deze plaats 
wensen wij nu alle deelnemers een gezond, inspirerend 
en gelukkig 2023 en we treffen elkaar op de nieuw-
jaarsborrel. Eef van Turnhout, voorzitter.

Van het bestuur

Sinds enige tijd hebben we twee invaliden parkeerplaatsen binnen het hek op het 
terrein van het HOi-huis. Deze liggen langs het toegangspas van het terrein. De be-
doeling is dat er met de voor- of achterkant van de auto tegen de heg wordt gepar-
keerd. Op die manier kunnen er twee auto’s naast elkaar staan. Bij de grote poort 
hangt een bord met daarop het telefoonnummer van het HOi-huis. Als u belt, komt 
er iemand openen en sluiten. Dit doen we zo om te voorkomen dat het binnenter-
rein ook door anderen gebruikt gaat worden.

Invaliden parkeerplaats
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We hebben geen aangelegde jeu de boulesbaan, maar op het grasveld vóór de unit 
kan uitstekend gespeeld worden. De baan is al enkele keren uitgeprobeerd, dus als 
u zin hebt: breng de ballen maar mee.

Jeu de boules

Zoals we in het begin van dit jaar al hebben aangekondigd wordt de contributie in-
gaande 2023 verhoogd tot € 45,— per jaar. 
De penningmeester zal op basis van de afgegeven machtigingen in februari de con-
tributies innen. Alle maatregelen, zoals extra subsidie van de gemeente, verhoging 
koffiegeld, aanpassing beheerdersvergoedingen, jaarmarkt, seizoensopening, Rabo 
Clubsupport en natuurlijk onze sponsors hebben ertoe geleid dat de exploitatie 2022 
sluitend is geworden. We hopen dat de energiekosten voorlopig in de hand te hou-
den zijn, zodat extra maatregelen niet nodig zijn.

Contributie

We zijn blij dat de intekenlijst voor de Kerstbrunch helemaal vol is. We hebben onze 
best gedaan om een zo lekker mogelijke lunch samen te stellen, die ook nog eens 
betaalbaar is. De Kerstbrunch wordt gehouden op 21 december. De beheerders zor-
gen voor een gezellige aankleding in kerstsfeer in zowel de koffieruimte als de grote 
hobbyruimte.
De kosten voor deelname aan de kerstlunch bedragen € 15,— per persoon en die-
nen uiterlijk op 8 december betaald te zijn bij een van de beheerders. De brunch is 
momenteel al volledig volgeboekt.

Kerstbrunch 21 december
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Op 21 januari geven we een nieuwjaarsborrel weg. Iedereen is uiteraard welkom. 
De bijeenkomst is van 16.00 tot 18.00 uur.

Nieuwjaarsborrel 21 januari 2023

Wij zijn blij te kunnen melden dat inmiddels weer 2 nieuwe initiatieven  voor hob-
bygroepen zijn gestart of binnenkort gaan starten. Dat zijn genealogie (stam-
boomonderzoek) en koken voor dames.

Nieuw gestart



Klokken maken
Tiffany
Schilderen
Tekenen
Boetseren
Textiel bewerken
Kaarten maken
Creativiteit diverse
Koken en eten
Genealogie
Hout bewerken
Metaal bewerken
Koffie drinken

Wat is er te doen in het Hoihuis? 
Voor meer info zie de website op hoihuis.nl

2010
Enige tijd na de oprichting van het HOi-Huis verscheen de eerste  Nieuwsbrief waar-
in het bestuur de leden op de hoogte bracht van de uitbreidende hobbyclubs, van 
ontwikkelingen en bekendheid en dergelijke. In het tweede nummer presenteert 
Kees van Vloten de club “Tijd zat”, 10 leden die interesse hebben in klokken en op 
maandagmiddag bij elkaar komen. Hij schrijft: het kennisniveau varieert van het 
kunnen klokkijken tot ervaren reparateur en zelfs bouwer van klokken. Op de klok-
kenbeurs “Rikketik” hebben zijn benodigde spullen aangeschaft en nu willen ze klok-
ken repareren voor leden die-wat-kapots hebben. “Tijd zat” vraagt een vergoeding 
waarvan de helft naar het HOi-Huis gaat en van de rest kopen ze specifiek klokken-
gereedschap.

De Klokkenclub “Tijd zat”
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(2x per week)
(1x per week)
(1x per 2 weken)
(1x per week)
(1x per week)
(1x per week)
(1x per week)
(3x per 2 weken)
(5x per 4 weken)
(1 x per 2 weken)
(maandag t/m donderdag dagelijks)
(maandag t/m donderdag dagelijks)
(iedere dinsdagochtend)

Dat betekent dat het HOi-Huis gemiddeld iedere week 8 dagdelen, de unit 4 dagde-
len en de werkplaats 8 dagdelen in gebruik zijn. Alle activiteiten met uitzondering 
van het koken (in de avonduren) vinden plaats tussen 09.00 en 16.00 uur.



2022

Tijd om eens te kijken hoe het nu gaat met “Tijd zat”. Dan springt in het oog dat 
voor de drie oprichters, Hugo Cooijmans, Kees van Vloten en Huub Wouters hun 
tijd is verstreken, want zij zijn in de afgelopen 11/2 jaren overleden. Hun verdienste 
voor “Tijd zat” (en voor diverse andere activiteiten) is in diverse gremia breed uitge-
meten, zwaar verdiend!
Tom Haus, lid vanaf het eerste uur, maakt er geen geheim van hoe groot het gemis 
is, in vriendschap en collegialiteit, maar zeker ook in kennis en kunde. Interessant te 
horen hoe Kees begon als liefhebber, maar zich snel heeft ontwikkeld tot zeer des-
kundig reparateur. Al bij al kan de klokkenclub nu wel uitbreiding  verwelkomen!
Intussen is het niet meer nodig om lid te zijn van het HOi-Huis om reparaties aan te 
bieden. De klokkenclub kreeg goede aandacht door pronte aanwezigheid tijdens een 
Open Dag bij boekhandel v.d. Moosdijk in Nuenen met klokkenboeken. Dat zorgde 
voor aanbod voor reparaties uit onze regio. Na aanmelding van een klok wordt die 
pas opgeroepen als er plek is in HOi.

In de coronatijd kon nauwelijks gewerkt worden aan de klokken en daardoor liep 
de achterstand fl ink op: wel 80 klokken en een wachttijd van zo’n jaar. Gelukkig is 
die intussen gehalveerd. Bedenk dat het aantal zaken waar men een klok kan laten 
repareren de afgelopen tientallen jaren is gedecimeerd.

Uitgangspunt bij “Tijd zat” is dat de klokken worden gerepareerd in volgorde van 
aanmelding, dus chronologisch. Dat betekent dat sommige aanbieders eigenlijk tijd 
zat moeten hebben.

Kundigheid
In de loop der tijd kreeg de club meer en meer de beschikking over specifi eke ge-
reedschappen voor klokken. Tom benadrukt dat men nu in feite elke klok moet kun-
nen repareren.
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Als voorbeeld wijst hij op een speciaal 
draaibankje in de werkplaats 
(waar niemand anders aan mag komen…) 
en tapjes vernieuwen lijkt intussen 
kinderwerk.

Wetenswaard
*Het is beslist nodig om goed te beschrijven hoe een klok wordt aangeboden: met/
zonder slinger, met/zonder gewicht(en), met/zonder glas etcetera. Om misverstan-
den te voorkomen…. *soms worden klokken geschonken. At zijn dan bronnen voor 
onderdelen, maar een enkele keer kunnen die worden verkocht, bv bij de Braderie. 
*na overlijden van de aanbieder komt de familie wel om hun klok op te halen.

“Tijd zat” ziet geen redenen om zijn beleid te wijzigen. Men wil enthousiast door-
gaan zoals dat al 13 jaren gebeurt als geziene activiteit binnen het HOi-Huis. Daar-
voor zal het aantal leden op peil moeten blijven. Leider van de club is Rob Gelhard.
Hiernaast  links het jongste lid (Jan, in opleiding)
en rechts het oudste lid (Tom)

Genoteerd door Ad van den Hurk
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Jan Willem zit zo’n jaartje in het bestuur van ons  HOi-
Huis; hij is penningmeester. 

Eerder is hij kort aan ons voorgesteld en bij verschil-
lende (leuke) gelegen- heden hebben we hem als 
gewoon “lid” kunnen meemaken, maar hier maken we 
nader kennis.

Ik kwam voor het eerst zijn naam tegen in het HOi-
Huis boekje van dik 10 jaar geleden waarin hij namens 
de Lions de doelstelling van hun Wensboom in de bi-
bliotheek beschrijft en met name het HOi-Huis bedankt 
voor het maken van die prachtige boom:

We maken nader kennis met Jan Willem 
van der Wiel



“er is zichtbaar doordacht en met veel energie aan de boom gewerkt.” Leuk ook om 
te lezen dat onze schildersgroep daarin de wens aangaf om “onze John een fijne 
ontspannen avond te gunnen vanwege zijn altijd geweldige inzet”. Laat John zijn 
herinnering daaraan maar eens vertellen!

Jan Willem, nu een midden-zestiger, is geboortig in het westen maar woont intussen 
zo’n 32 jaar in de Gentiaan.  Na zijn opleiding als industrieel ontwerper in Delft lag 
zijn professionele werk in de auto-industrie. Productontwikkelaar bij het hoofdkan-
toor van Volvo-Car in Helmond. Hij startte daar aan de ontwikkeling van de Volvo 
400serie na de overname van DAF. Auto’s zijn voor hem zo interessant omdat  er 
naast de technische kant sprake is van een emotionele kant bij een auto-ontwerp. 
Dat emotionele bepaalt bijvoorbeeld of je (nagenoeg) levenslang merkentrouw bent. 
Snel is duidelijk dat zijn belangstelling voor auto’s nog steeds zeer levendig is.
Hij heeft thuis altijd al een werkplaatsje gehad en die werd bij het naderen van zijn 
pensioen aardig uitgebreid. Werken met hout was (en is) een hobby en met name 
meubels maken. De grote mogelijkheden van de werkplaats van HOi hierbij heeft hij 
een tijdje terug goed leren waarderen. Fijn dat zijn producten nog steeds een plaats 
hebben zowel bij hem thuis als bij kinderen.

Voor de redelijk verse opa ligt er een wereldje open zou je denken. Klopt ook wel, 
maar zijn maatschappelijke betrokkenheid heeft er voor gezorgd dat hij prioriteiten 
moeten stellen.
Vorig jaar vertrokken liefst 3 bestuursleden en binnen de  Lionsfamilie werd Jan 
Willem  geworven als bestuurslid binnen de Stichting HOi-Huis. Maar het plaatselijke 
Taalhuis -intussen gevestigd in het Dommelhuis- had in hem al een gedreven coach 
gevonden om “medelanders en binnenkomers” vaardiger te laten worden in onze 
taal. En voor een testlocatie voor innovatieve mobiliteit in Rotterdam was hij al ac-
tief als penningmeester.

Mij is duidelijk geworden dat een penningmeester bepaald geen accountant hoeft 
te zijn om goed over de pecunia te kunnen waken.  Dat geldt zeker voor Jan Willem 
die benadrukt dat een Stichting zoals HOi  een sluitende begroting dient te hebben. 
Terugvallen op eerder opgebouwde reserves mag niet structureel zijn.
Hij ervaart de samenwerking binnen het bestuur als erg sympathiek: “prima sfeer 
en goede samenwerking”. Dat geldt zeker ook voor zijn standpunten als penning-
meester, al betekent dat een verhoging van contributie of de koffieprijs. Bedenk dat 
corona de kaspositie behoorlijk heeft aangetast en wat te denken van de huidige 
energielasten. En het HOi-Huis moet toch een “warm huis“ zijn voor zoveel mogelijk 
senioren-dorpsgenoten!
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Hij meldt blij dat er de laatste maanden best weer aanwas is in “leden”. En ook in 
het assortiment van aangeboden hobby-activiteiten, waarvan hij eerlijk zegt “er 
eigenlijk niks van te weten”. Hij ziet er naar uit om tijdens een in komend voorjaar 
te organiseren “ledenvergadering” te kunnen delibereren met “het veld” over een 
mooie toekomst voor het HOi-Huis. 

Opgetekend door Ad van den Hurk.
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O, die mevrouw ken ik van HTC. Dat zullen velen den-
ken als ze nevenstaande foto zien. Want wat is Els vele 
jaren een bezige bij geweest bij deze tennisclub.
Geboren in Liempde met als meisjesnaam van Abeelen. 
Haar moeder was een echte Sonse met de familienaam 
Merks. Als 7-jarige is Els naar Breugel gekomen, waar 
al familie woonde. 

Na de Middelbare school …we wisten toen eigenlijk he-
lemaal niks van wat er in de wereld speelde… koos Els 
er voor te gaan werken bij een reclame servicebureau 
(toen) op Ekkersrijt.

Els van Kasteren, nieuwe beheerder

Na een paar jaar fulltime  moeder weer parttime aan het werk bij Vodafone, bij HTC  
horeca en bij houthandel Maas. 

Els houdt erg van kamperen: jarenlang haalden ze met man Rinus en hun 3 kin-
deren hun caravan in Zuid-Frankrijk uit de stal. En later trok ze met Rinus met een 
camperbusje door Europa. En ieder jaar brengt ze een bezoek aan haar beste vrien-
din die in Brazilië woont.
Els zal op de dinsdag (vooralsnog in de ochtend) optreden als beheerder. Dan ziet zij 
dus toe op entree, koffie (en vooral de koekjes..), hobbyclubs, info, opvang, toegang 
en noem maar op. In feite dus de hele zorg voor wat er dan in ons HOi-Huis ge-
beurt. Ze heeft er duidelijk zin in, nadat Frits Helders(ook bij haar toneelclub) haar 
attent heeft gemaakt op deze mooie invulling van vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk zit haar in het bloed. Wat ze allemaal heeft gedaan bij haar tennis-
club, in het bestuur, in de toernooicommissie etc. Na problemen met haar hart effe 
stapje terug. 



Veel aandacht voor familie, maar ook zelf kleien in de Boerderij en oproepkracht 
voor condoléances bij de Sonnerie. De vrijwilligerstijd zit er voor Els (met haar jon-
ge seniorenleeftijd en als bonus-oma van een dreumes) bepaald nog niet op , maar 
niet meer á la “barmeisje”. Wel als mensen-mens die een open oor heeft voor wie 
“een verhaal kwijt wil”  en die met veel belangstelling wil kennisnemen van de vele 
hobby-activiteiten in het HOi. En die er aan wil bijdragen dat het hele dorp weet dat 
het HOi-Huis er voor iedereen is en bepaald “niet alleen voor hele oude mensen”. 

Opgetekend door Ad van den Hurk 
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