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Ook in 2023 op Koningsdag  wordt weer een Lucky 
Duck Race gehouden, waaraan het HOi-Huis zijn bij-
drage weer aan gaat leveren. Vanaf nu zijn er loten 
te koop waarop prachtige prijzen te winnen zijn. Lo-
ten worden verkocht in het HOi-Huis. De kosten per 
lot bedragen € 3,— per stuk en zijn verkrijgbaar bij de 
beheerders. Van de opbrengst krijgt het HOi-Huis 50%. 
De grote wedstrijd eend, die meedoet voor aparte prij-
zen, wordt gemaakt door Walter Jansen, Leen van den 
Berg en Marinus van der Leest.

Van het bestuur
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In tegenstelling tot een eerder bericht wordt de nieuwjaarsborrel gehouden op 20 
januari 2023 van 16 tot 18 uur. Voorafgaande aan deze bijeenkomst houden we een 
jaarvergadering vanaf 15 uur. De agenda volgt nog, maar in ieder geval zullen aan 
bod komen: fi nanciën, nieuwe activiteiten, wensen vanuit de groepen.
De middag eindigt rond 18.00 uur.

Nieuwjaarsborrel

We ontvangen nog steeds klachten over het ontvangen van de nieuwsbrief. Laat 
ons dit weten; soms blijkt het e-mailadres niet helemaal te kloppen en soms komen 
de stukken op een andere plek in uw computer aan. Als we er een paar minuten 
aandacht besteden aan dit probleem kunnen we het mogelijk eenvoudig voor u 
oplossen. Overigens liggen van de meest recente uitgaven van de nieuwsbrief altijd 
exemplaren ter inzage in de koffi ekamer van het HOi-Huis.

Verzending van de nieuwsbrief

Het einde van dit jaar nadert. Het HOi-Huis is gesloten van 25 
december tot 2 januari 2023. Op 2 januari starten we 2023 en 
staat de koffi e weer klaar.

Einde jaar 2022



Sinds ongeveer twee weken hebben wij een tafel in de koffiekamer van het HOi-
Huis staan met daarop spullen van leden, die we aan u verkocht kunnen worden. 
De opbrengst van de verkopen gaan naar het HOi-Huis. Zoekt u een cadeautje of 
iets origineels, snuffel dan eens een  keer op deze tafel. Ook als u zelf spullen wilt 
verkopen, kan dat uiteraard. In de loop van de komende weken gaan we nadenken 
over een meer professionele aanbieding van de spullen.

Wij wensen u prettige dagen!
De redactie: Eef, Ad en Vera

Verkoop van spullen
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