
 

 

 

 

 

Selamat Makan……….het toetje! 

Wij hebben u de laatste maanden vergast 

op heerlijke recepten van Edwin van 

Raalte. Zonder twijfel heeft hij u lekker aan 

het koken gezet. Wij ronden deze maand 

het Selamat Makan ( smakelijk eten) af met 

een heerlijk door Vera geselecteerd klein 

gerechtje. Wilt u toch nog meer gerechten 

leren kennen, kijk dan in het boek van 

Edwin, dat voor iedereen ter lezing klaar 

ligt in het HOi-Huis.  

 
 

Samen koken samen eten 

We verwennen onze gasten weer  op 20 februari  en  

12 maart. Vervolgens is het weer zover op 2 april.  

Dankzij de koks en hun onmisbare hulpjes blijft dit een 

onnavolgbaar succes. Dank jullie wel voor jullie inzet! 
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Schoonmaakrooster 

Dankzij de inspanningen van de schoonmaakploegen, vindt u 

iedere week weer een brandschoon HOi-Huis. Op 7 februari 

zette de klokkenclub het beste beentje voor, 14 februari mag 

de textielgroep weer, 21 februari de boetseerclub, 28 februari 

de kookclubs en 6 maart doet de schilders club weer zijn best. 

Dank namens ons allen! 

 

 

Ledental  

De penningmeester mocht onlangs weer de contributie 

innen van 310 leden. Liefst 250 lieten dat gebeuren via 

automatische incasso. Dat is voor de penningmeester ( 

en voor U) wel de gemakkelijkste weg. Wilt u dat bij 

nader inzien toch liever ook op die manier, laat het dan 

even weten en dan wordt dat snel geregeld. Namens 

onze onvolprezen penningmeester Geert: bedankt! 

 

Loten Lucky Duckrace 

Op maandag 27 april vindt alweer de 5e editie van de Lucky Duckrace op de Dommel 

plaats. Van de Lionsclub mogen plaatselijke verenigingen zelf loten verkopen. Dat doet 

ook het HOi-Huis. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst vonden de loten (drie euro per stuk 

en drie voor een tientje!) al weer gretig aftrek. Maar er zijn er nog enkele over. U steunt 

er het HOi-Huis mee en vele goede doelen. Beheer zal u met liefde en plezier aan loten 

helpen.  

 

Een gedicht 

Er zijn HOi-Huisleden, die af en toe een fraai gedicht maken. Hieronder een voorbeeld, 

dat Bert van Boxtel onlangs aan het papier toevertrouwde. Denkt  U: “ dat kan ik ook en 

nog wel mooier zelfs “ aarzel dan niet en mail het naar de redactie. Wie weet prijkt uw 



gedicht de volgende keer in Te HOi en Te gras. Een mooier begin van uw dichters carrière 

kunt u toch niet bedenken…….?  

Verdwenen orgel 

Een half miljoen mocht men investeren 

want een orgel was voornaam 

Parochianen te stimuleren 

om  toch maar naar de mis te gaan 

 

Organisten speelden melodieën 

en begeleidden het mannenkoor 

Parochianen op de knieën 

zij allen vormden het gehoor 

 

Jaren dat staat buiten kijf 

kwam er muziek uit alle pijpen 

Soms liepen rillingen over je lijf 

zodat je de oren dicht moest knijpen 

 

Maar het orgel is verdwenen 

dat is toch een groot gemis 

mensen kunnen er om wenen 

nu het geluid er niet meer is 

 

we moeten verder zonder deun 

dat is wel even wennen 

het orgel kreeg geen steun 

wat hebben we ons weer laten kennen 

 

De politiek die zat niet stil 

en rook plotseling haar kansen 

Is dat nou wat men wil 

kunnen we naar hun pijpen dansen 

 

Op zondag 8 maart vindt weer de jaarlijkse WMO-woonbeurs 

plaats in de Bongerd in Breugel. Traditiegetrouw presenteert zich 

daar ook ons HOi-Huis. Natuurlijk vinden de bezoekers het 

hartstikke leuk om daar de HOi-bestuurders te kunnen zien, maar 



het is natuurlijk nog veel leuker om de prestaties van de groepen te kunnen bewonderen. 

Daarom worden de groepen binnenkort benaderd met de vraag twee mooie werkstukken 

ter beschikking te stellen voor die dag. Ga alvast maar op zoek ernaar…….! 

 

Er komt een mooie aanbouw….. 

Achter de dependance stond tot voor kort een oude 

tent volgestouwd met materiaal. Ook beheer vond dat 

niet zo’n succes. Dus er is de laatste tijd geweldig 

opgeruimd (ook achter het HOi-Huis!) en binnenkort 

komt er een mooi aanbouwtje voor het materiaal, dat we echt nog niet kwijt willen. Een 

fraai extra visitekaartje voor ons HOi-Huis. Bedankt, mannen ! 

 

Zo, dat was het weer voor deze maand. Nog vragen, leuke ideeën, een verhaaltje, iets te 

koop of te geef, geef het door aan de redactie. Hartelijke groet en tot de volgende keer.  

Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad (ajmvanetten@gmail.com).  
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Themamiddag digitale zorg  

Op vrijdagmiddag 31 januari (om 14.00 uur in het 

Vestzak) vindt een tweede themabijeenkomst 

over digitale zorg ( “E-health”) plaats.  

Deze wordt georganiseerd door o.a. het 

Gehandicaptenplatform in samenwerking met de 

huisartsenpraktijk “De Linden”.  

 

Doel is de ontwikkelingen op het gebied van contacten met Uw huisarts via Internet toe 

te lichten. Dat gaat met het systeem MijnGezondheid.net. De sprekers laten zien hoe het 

werkt. En U kunt vragen stellen. Een mooie gelegenheid om op snelle en eenvoudige 

wijze hiermee kennis te maken.  

U bent van harte welkom in het Vestzaktheater op vrijdag de 31e januari. De bijeenkomst 

is van 14.00 (zaal open om 13.30 uur) tot 16.00 uur, de toegang ( en de consumptie) is 

gratis.  

Samen koken , samen eten 

We verwennen onze gasten weer  op 16 januari  en  

30 januari. Vervolgens is het weer zover op 20 

februari. Ook in het nieuwe jaar gaan 

coördinatoren Jacqueline en Frans er weer 

enthousiast tegenaan. Bedankt, maar vooral ook 

aan de gastkoks en de onmisbare hulpen.  

 

 

Schoonmaakrooster 

Ook dit jaar wordt er weer volgens rooster schoongemaakt. Hartelijk dank aan al 

degenen, die graag voor een schoon Hoi-Huis de stofzuiger, de bezem, de wopper en de 

dweil hanteren.  

Op 17 januari is het de beurt aan de kookclub(s), de 24e januari mag de schildersclub en 

op 31 januari doet het bestuur zijn best.  

Op 7 februari mag de klokkenclub weer voor het eerst dit jaar en de 14e februari de 

textielgroep. Doe je best en namens ons allen: bedankt! 

 

Zo, dat was het weer voor deze maand. Flink wat leeswerk!  

Nog vragen, leuke ideeën, een verhaaltje, iets te koop of te geef, geef het door aan de 

redactie. Hartelijke groet en tot de volgende keer. 

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