
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel Peter!! 

Peter Meijer heeft tot zijn spijt moeten besluiten zijn functie als beheerder neer te gaan leggen. 

Hij was de laatste jaren het vertrouwde en gewaardeerde gezicht van het Hoi-Huis op (vooral) de 

woensdagen. Zonder leden als Peter kan het Hoi-Huis niet bestaan. Dus, Peter, hartelijk dank voor 

je inzet en betrokkenheid. Gelukkig blijft Peter actief in de kookclub.  

Schoonmaakrooster…….zet het in je agenda!!!! 

Vrijdag de 15e maart komt de kookgroep in actie en op 22 maart doet de schildersclub zijn best. 

Op 29 maart is het bestuur de klos en op 5 april is de klokkenclub aan de beurt. En op 12 april mag 

de textielgroep het weer proberen. Dank jullie allen voor jullie inzet. Daar hebben we allemaal 

plezier van.  

Voor de goede orde: de beide kookgroepen en de schildersgroepen 

doen samen mee in het rooster. Ze maken onderling afspraken wie 

de schoonmaakbeurt vervult. Als extra stukje service vindt u 

onderaan in deze nieuwsbrief  het volledige rooster voor de rest van 

dit jaar. Dit rooster wordt ook opgehangen in de gezamenlijke 

ruimte.  

 

 

 

  

Aanspreekpunten van de diverse groepen 

Op verzoek van velen onderstaand een overzicht van de groepen, die momenteel actief zijn in het 

Hoi-Huis en hun eerste aanspreekpunt.  Helaas verhindert de privacywetgeving de publicatie van 

telefoonnummers, maar U zult ze zonder twijfel weten te vinden. En anders helpt beheer u graag.  

Maandag   (9.30 – 12.00): boetseren, vacature 

Maandag   (13.00- 16.00): tiffany, Herman Simons 

Maandag   (13.00- 16.00): klokkenclub, Rob Gelhard 

Maandag   (19.30- 21.30 / maandelijks): fotografie, Geert Bruinsma a.i. 

Dinsdag     (9.15- 12.00) : schilderen, Mies Kaijen 

Dinsdag     (9.15- 12.00 /tweewekelijks): schilderen,  mw .Helma Megens 

Dinsdag     (13.00-16.00): keramiek, Riet Griffioen 

Dinsdag     (13.00-16.00 / tweewekelijks): vilten, Nelleke Merkx 

Woensdag (9.30-12.00): aboriginal art, vacature 

Woensdag (11.00- 16.00),: textiel, Nelleke Merkx 

Woensdag (16.30- 18.00, 2e en 4e woensdag): koken, Peter Meijer 

Donderdag (9.00-12.00): kaarten maken, Ans Pijnenburg 

Donderdag( 13.00-16.00): klokkenclub, Rob Gelhard 

Donderdag (19.30-21.30 3e donderdag): studiofotografie, Wiet Lie 

Vrijdag (10.00-12.00) schilderen , Warda Mommaal 
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Ontboezemingen uit het geheime dagboek van een 

klokkenmaker, deel 2. 

Ja, daar zit je dan op je eerste middag tussen een groep ervaren 

klokkenmakers. 

Natuurlijk had ik een klokje meegenomen waaraan ik wel wilde 

werken. Het was van een goede vriend van ons en het wilde niet 

meer lopen.    Een fraai Frans reisklokje zou ik graag onderhanden 

nemen, 

De collega’s van de groep keken eens kritisch naar mijn keus om 

mee te starten. Ze vroegen me: zou je daar nou wel als eerste 

werkstuk aan beginnen? Het ziet er redelijk ingewikkeld uit. Ach, 

dacht ik, zou het veel uitmaken, je moet toch een keer ergens aan 

beginnen. Waarom dan niet meteen een bijzonder ding? 

Daarover heb ik later nog wel eens achter mijn oren moeten krabben. Want ik ben er, met veel 

hulp, toch wel veel weken mee bezig geweest. Misschien toch beter kunnen beginnen met een 

oude wekker van de Hema? Uiteindelijk is het toch gelukt en heb ik er veel van geleerd.  

Ik had het uurwerkje, voortvarend, uit elkaar gehaald en daarbij veel foto’s gemaakt van de 

volgorde van de uitgenomen onderdelen. Zekerheid voor alles dacht ik in mijn onschuld. Het was 

geen slecht idee natuurlijk, maar toch… Alle onderdelen netjes schoon gemaakt, dacht ik, en het 

uurwerkje met veel moeite weer in elkaar gezet. Dat liet ik ter controle bekijken door onze meest 

ervaren klokkenmaker. En wat vind je ervan, vroeg ik? Het antwoord was kort, maar duidelijk, 

“haal het maar weer uit elkaar en opnieuw schoon, want zo als dit eruit zit werken we niet hier en 

voor je het straks in elkaar wilt zetten, eerst even laten zien…!” Dat was even slikken en een 

goede les. Gelukkig is het toch nog goed gekomen met mij en het klokje.  Ondertussen heb ik al 

aardig wat ervaring opgedaan met allerhande uurwerkjes van mensen uit SON en soms verre 

omgeving die weer gangbaar en toonbaar zijn gemaakt. Soms een goedkoop, maar oud en geliefd 

uurwerk en soms een fraai uurwerk. Van alles wordt gebracht. 

Laatst kwam er iemand die zijn oude klok, heel voorzichtig ingepakt in een deken, bij ons bracht. 

Hij was er zuinig op en de klok had veel gekost in een ver verleden. Die tijd is wel een beetje 

geweest, klokken zijn door jongelui niet zo geliefd en worden vaak voor een habbekrats 

aangeboden op marktplaats of de kringloop. Dat is ook de reden dat de klokken bij ons, tijdens de 

reparatie, niet verzekerd zijn. De verzekeringspremie is vaak hoger dan de vervangingsaarde van 

de klok.  Volgende keer meer.       

 

 

 

Samen koken, samen eten 

Deze zeer gewaardeerde activiteit blijft een groot 

succes. De eerstvolgende keer vindt het weer plaats op 

28 maart. Die daarna is op 18 april. Dank aan de 

kokende en bakkende vrijwilligers en hun onmisbare 

hulpen. Kook ze en eet vooral gezellig en smakelijk! 

 

 

 



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

Hartelijke groet en tot de volgende keer 

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

 
Rooster schoonmaak 2019     

   

            

Maart 8 fotoclub Augustus 2 schildersclub 

  15 kookgroep   16 bestuur 

  22 schildersclub   23 klokkenclub 

  29 bestuur   30 textielgroep 

            

April 5 klokkenclub September 6 fotoclub 

  12 textielgroep   13 kookgroep 

  19 fotoclub   20 schildersclub 

  26 ( koningsdag)    27 bestuur 

            

Mei 3 kookgroep Oktober 4 klokkenclub 

  10 schildersclub   11 textielgroep 

  17 bestuur   18 fotoclub 

  24 klokkenclub   25 kookgroep 

  31 textielgroep       

            

Juni 7 fotoclub November 1 schildersclub 

  14 kookgroep   8 bestuur 

  21 schildersclub   15 klokkenclub 

  28 bestuur   22 textielgroep 

        29 fotoclub 

            

Juli 5 klokkenclub December 6 kookgroep 

  12 textielgroep   13 schildersclub 

  19 fotoclub   20 bestuur 

  26 kookgroep   27 ( kerst) 
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