
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst donderdag 10 januari 2019 en dag Frits en leve Frits! 

Het bestuur nodigt alle deelnemers van het Hoi-Huis uit voor een 

nieuwjaarsbijeenkomst, die plaatsvindt in het Hoi-Huis op donderdag 10 

januari a.s. om 17.00 uur. Wij zijn dan in de gelegenheid om onder het genot 

van een feestelijk drankje en (klein) hapje de beste wensen voor het nieuwe 

jaar uit te wisselen. Het bestuur hoopt van harte velen van U in goede 

gezondheid te mogen begroeten. Maar er is meer die middag. We nemen 

afscheid van bestuurder Joan Mommaal en voorzitter Frits van Stralen. Zijn 

opvolger, onze nieuwe voorzitter Frits Helders, zal zonder twijfel van de 

gelegenheid gebruik maken hen te danken voor alle gewaardeerde 

inspanningen, die zij voor het Hoi-huis hebben verricht.  

 

Hoi-Huis gesloten tijdens de feestdagen 

U zult even zonder moeten…..wegens de feestdagen is het Hoi-huis gesloten 

van 22 december tot en met 1 januari 2019. Vanaf woensdag 2 januari bent u 

weer van harte welkom.  

 

 

 

 
  

Prachtige expositie textielgroep in de Kleine Heide 

De leden van de textielgroep kijken met veel plezier terug op de 

tentoonstelling van hun mooie (vilt)werk, die van 28 oktober tot 23 november 

plaatsvond in de Kleine Heide. De opening was bijzonder spectaculair, want er 

was een heuse modeshow met de mooiste staaltjes van hun vakmanschap. 

Vooral de smaakvolle hoedjes van Nelleke, kregen veel applaus. Gedurende de 

weekends er na, maakten veel dorpsgenoten gebruik van de mogelijkheid de 

expositie te gaan bekijken. Proficiat aan alle deelneemsters. We hopen van 

harte , dat er nog veel mooie tentoonstellingen volgen. Goed voorbeeld, doet 

goed volgen?! Hiernaast een mooie foto (dank aan Geert Bruinsma) van het 

trotse gezelschap mannequins.  

   Te HOi en te gras… 

   Jaargang 1, nummer 10 



 

 

Aandacht voor beheer 

Om de dagelijkse gang van zaken goed te laten verlopen, zijn enkele jaren 

geleden huisregels opgesteld. Leest u die nog eens…..Ze hangen op 

verschillende plaatsen in het Hoi-Huis. Een van die regels is bij voorbeeld de 

harde (veiligheids)afspraak, dat er altijd ten minste twee personen in de 

werkplaats aanwezig moeten zijn. Let daar op: in uw eigen belang. Ook wijzen 

wij er op, dat het tentoonstellen van gemaakte werkstukken ( hoe mooi ze ook 

zijn!) tot een redelijk aantal beperkt dient te blijven. We zijn (nog) geen 

museum en de volgehangen muren maken het schoonmaken er ook niet 

gemakkelijker op. In voorkomend geval denkt beheer graag met u mee.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ontboezemingen uit het geheime dagboek van de klokkenmaker…….. 

Wim Kerkhoven, lid van de klokkenclub, verraste de redactie met 

onderstaande ontboezemingen uit zijn geheime dagboek als klokkenmaker. 

Dank je wel voor je bijdrage , Wim.  

…Een paar jaar geleden was ik op bezoek bij een oude boerin bij ons in de buurt. Ze 

was altijd bezig en kon en kan zichzelf nog prima redden. Alleen van elektriciteit had ze 

geen kaas gegeten en meestal hielp ik daar een handje bij. Gezellig met een kopje 

koffie en een koekje erbij.  

Ja, zei ze, laatst. Mijn elektrische klokje heeft bij de laatste verhuizing een probleempje 

gehad. Was gevallen en doet het niet meer. Jij bent toch goed in elektra? Nou als je 

eens zou willen kijken vroeg ze. Ze had het zo’n 60 jaar geleden cadeau gekregen van 

haar ouders en was er aan gehecht. Natuurlijk wilde ik dat graag voor haar doen, 

maar het probleempje was toch iets groter dan ik dacht en het uurwerkje iets kleiner 

dan ik aankon. Wat nu?  

Na een paar dagen kreeg ik een idee. Wat als ik nu eens ergens een vervangend, goed 

werkend uurwerkje uit een oude klok kon bemachtigen? Dat zou alles oplossen. 

Meteen de koe bij de horens gevat en een zoekertje in het plaatselijke nieuwsblad 

laten plaatsen en wat bleek? Diverse mensen hadden nog zo’n oud elektrisch klokje 

staan die allang niet meer gebruikt werd en die ik zo mocht konen ophalen. Hier zat 

gelukkig het goede type tussen, snel in het klokje gedaan en trots het uurwerkje 

teruggebracht. Wat was en is ze er nu nog blij mee. Dat gaf me een goed gevoel. 

Een paar dagen later werd ik gebeld door een van de initiatiefnemers de klokkenclub in 

Son, genaamd TijdZat. Dat vond ik een grappige naam. Hij bood me aan om het klokje 

bij de club TijdZat te brengen om het daar te laten repareren. Toen ik hem vertelde dat 

het me, na veel pogingen, toch gelukt was om het klokje te repareren, ontspon er zich 

een uitgebreid en interessant gesprek over wat de club allemaal deed en hij vroeg me 

om eens te komen praten en kijken. Die uitnodiging heb ik aangenomen, het was een 

leuke ervaring en ik ben lid geworden van de club. Sinds die tijd heb ik veel 

meegemaakt op het gebied van het opsporen van de achterliggende oorzaak bij een 

defecte klok en het samen herstellen ervan. Je maakt wat mee op die club, maar 

daarover later wellicht meer. 

 

 

 

 

 

Schoonmaken is een kunst?  

Er blijkt in de praktijk toch nogal wat misverstand te bestaan over dat wat verwacht 

wordt van de wekelijkse schoonmaak. Daarom maar even het gewenste programma 



 

 
 

op een rijtje. En dat doen we maar even voor het gemak door de aanpak van het 

bestuur te beschrijven. Zij flikken het schoonmaakkunstje als volgt.  

We zetten de stoelen van de groepsruimte, de kantineruimte en het bijgebouw op de 

tafels. We stofzuigen de vloeren en daarna dweilen of woppen we ze met heet water 

(met allesreiniger er in). Terwijl de vloeren drogen, maken we de toiletruimten 

grondig schoon ( met afrondend milieuvriendelijk chloreren van de toiletten). Daarna 

worden de stoelen teruggezet en worden de tafels gereinigd met een warm sopje. Als 

deuren of kozijnen niet schoon zijn, dan worden die natuurlijk ook gedaan. Daarna is 

het tijd voor een welverdiend bakje koffie. Voor appeltaart en dergelijke dienen de 

groepen zelf te zorgen…….De technische ruimte / werkplaats wordt door de 

gebruikers ervan schoon gehouden. Voor het ramenzemen worden aparte afspraken 

gemaakt, afhankelijk van de noodzaak. We willen natuurlijk wel naar buiten kunnen 

blijven kijken…..SUCCES!  

 
 

Schoonmaakrooster januari 2019 

Het bestuur mag op 4 januari het goede voorbeeld geven. Op 11 januari is de 

klokkenclub aan de beurt. Vrijdag de 18e komt de textielgroep in actie en op 25 januari 

doet de fotoclub zijn best. Op 1 februari is de kookgroep de klos. Dank jullie allen voor 

jullie inzet. Daar hebben we allemaal plezier van.  

 

 

Samen koken, samen eten 

Deze zeer gewaardeerde activiteit gaat natuurlijk ook in het nieuwe jaar weer 

plaatsvinden. Dat gebeurt om te beginnen op 3 januri en op 24 januari. Kook ze en eet 

vooral gezellig en smakelijk! 

 

Nog vragen, leuke ideeën, een artikeltje of iets te koop of te geef? Benader uw 

redactie!   De redactie wenst jullie allen prettige en sfeervolle kerstdagen en een 

goed begin van een gezond 2019! Hartelijke groet en tot de volgende keer!   

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