
 

 

 

 

Corona……..Hoi-Huis blijft gesloten tot in ieder geval 20 mei! 

Op 30 april heeft het bestuur van het HOi-Huis 

(op gepaste 1,5 meter afstand van elkaar!) 

vergaderd.  

De vraag die op tafel lag mag duidelijk zijn: is er 

aanleiding het HOi-Huis geheel of gedeeltelijk 

weer open te stellen? Door meerdere 

deelnemers is aan het bestuur gevraagd 

serieus de mogelijkheden daartoe te bekijken.  

 

 

Het bestuur heeft een klip en klaar besluit 

genomen: het HOi-Huis blijft in ieder geval 

gesloten tot 20 mei. Daarmee wordt volledig 

aangesloten bij het landelijk beleid. Gelet op 

de kwetsbaarheid van onze doelgroep en de 

aard van de werkzaamheden van de 

hobbyclubs, acht het bestuur dit het enig 

verantwoorde besluit. Daarvoor wordt 

begrip gevraagd.  

 

 

Er is slechts een piepkleine uitzondering.  

Veel deelnemers willen nu graag hun hobby thuis 

uitoefenen. Probleem daarbij kan zijn, dat eigen 

materialen (of bij voorbeeld een klok) nog in het 

afgesloten HOi-Huis liggen. Daaraan wil het bestuur 

beperkt tegemoet komen. Wekelijks op de 

maandagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur (derhalve 

voorlopig op 4, 11 en 18 mei) zal een bestuurslid in het 

HOi-Huis aanwezig zijn om het mogelijk te maken dit 

soort spullen op te halen.   
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Er worden in principe geen zaken meegegeven, die eigendom zijn van het HOi-Huis. 

Om te voorkomen, dat een grote toeloop ontstaat van leden, wordt gevraagd 

wensen op dit vlak door te geven aan de coördinator van je groep. Die kan dan 

spullen ophalen en zorgen dat deze bij je komen.  

 

Besluit over -al dan niet beperkte- open stelling HOi-Huis 

In de week vóór 20 mei zal opnieuw landelijke besluitvorming plaatsvinden over de 

periode daarna. Het bestuur zal dan eveneens besluiten nemen over (al dan niet 

beperkte) openstelling. U wordt daarover onmiddellijk geïnformeerd.   

Het bestuur hoopt en verwacht, dat U begrip heeft voor deze besluiten. Laat één ding 

duidelijk zijn: het bestuur wil ook niets liever dan het HOi-Huis zo snel mogelijk weer 

openstellen. Maar dat zal alleen gebeuren als het volstrekt verantwoord wordt geacht.   

 

Hartelijke groet en tot de volgende keer.  

We hopen van harte, dat we dan goed nieuws kunnen 

brengen…….. 

Vera (veravanhonk@gmail.com)  

 Ad (ajmvanetten@gmail.com).  
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