
 

 

 
 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari was een succes 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst was dit jaar weer een 
ouderwets succes. Een tachtigtal leden genoot van 
een sprankelend welkomstdrankje, lekker hapjes en 
verder was het natuurlijk handje schudden en kussen 
op een mooi, gezond en creatief nieuw jaar.  
Frits van Stralen en John Hermes erelid!  
 
Maar er was meer dit jaar.  We namen afscheid van 
voorzitter Frits van Stralen en van 
eerstverantwoordelijk” beheerder John Hermes. Frits 
mocht meer dan 8 jaar de bestuurlijke scepter 
zwaaien en John is natuurlijk al vanaf het prille Hoi-
begin het gezicht van onze club. Hun werd terecht 
uitgebreide dank en lof toegezwaaid. En iedereen 
vond het meer dan terecht, dat beiden tot erelid van 
het Hoi-Huis werden verheven. Ze hebben allebei hun 

hart zo zeer aan het Hoi-Huis verpand, dat we 
ze zonder twijfel nog regelmatig als 
gewaardeerde gast zullen mogen begroeten.  
 
Ook Joan Mommaal (scheidend secretaris van 
het bestuur) en Jacqueline Timp (jarenlang 
trouw en gewaardeerd bestuurder) werden 
zeer hartelijk bedankt en in de bloemen gezet. 
Jacqueline blijft gelukkig nog wel actief als 
mede-organisator van Samen Eten – Samen 
koken. Ook voor hen geldt, ze blijven te allen 
tijde van harte welkom op de plaats waar zij zich zo lang royaal en loyaal als vrijwilliger 
hebben ingezet.  

Prachtige expositie textielgroep in de Kleine Heide 
Vorige keer maakten we trots melding van de succesvolle expositie van de textielgroep 
in de Kleine Heide. De erbij afgedrukte foto was helaas wel wat erg klein uitgevallen. 
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Dus nu in de herhaling en een maatje groter, de foto van onze trotse mannequins. Om 
in te lijsten! 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ere wie ere toekomt….de mannen van de werkplaats! 
Het lijkt er af en toe op, dat we soms vergeten, dat in de werkplaats ook vaak hard en 
creatief gewerkt wordt voor het Hoi-Huis zelf. Hun productie vond gretig aftrek vanuit 
de speciale stand op de jaarmarkt en laten we ook de verloting tijdens de 
seizoensopening niet vergeten. Bij elkaar bracht dat zo maar honderden euro’s voor 
het Hoi-huis op. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst had Leen weer eens extra zijn best 
gedaan. Tien fraaie zelfgebouwde lampen waren het resultaat, waar tien lotenkopers 
dolblij mee waren. Die loterij bracht netto ook weer meer dan 130 euro op. Bedankt, 
mannen! 

Schoonmaakrooster…….zet het in je agenda!!!! 
Vrijdag de 18e januari komt de textielgroep in actie en op 25 januari doet de fotoclub 
zijn best. Op 1 februari is de kookgroep de klos en op 8 februari is de schildersclub aan 
de beurt. En op 15 februari mag het bestuur het weer proberen. Dank jullie allen voor 
jullie inzet. Daar hebben we allemaal plezier van.  

Samen koken, samen eten 
Deze zeer gewaardeerde activiteit blijft een groot 
succes. De eerstvolgende keer vindt het weer plaats op 
24 januari. 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).  
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