
 

 

 

 

 

Eens wordt het echt weer beter………! 

Tja, beste deelnemers, we hebben wel een zeer bijzonder HOi-Huisjaar achter de 

rug. Gedwongen sluiting, weer een beetje open, weer sluiting…….het hield maar 

niet op. En het bestuur moest balanceren tussen de wens van velen om elkaar weer 

te kunnen ontmoeten (of samen weer te koken en te eten!) en de noodzaak vooral 

te proberen samen gezond te blijven. We kozen vooral voor het laatste. Het 

bestuur vraagt begrip daarvoor. Dat houden we ook nog even vol.  

 

Het HOi-Huis blijft voorlopig nog gesloten. Tenzij er 

landelijk spectaculair goede ontwikkelingen zijn, gaan we 

ervan uit dat dat zeker nog tot 1 februari 2021 het geval zal 

zijn.  

 

 

We spreken wel graag de hoop uit, dat eenieder toch 

weer een mooie Kerst beleeft en gezond en vol goede 

moed het nieuwe jaar in gaat. Dat wensen we jullie graag 

toe. Van harte! En laten we die dagen vooral in het teken 

laten staan van de hoop. Hoop op betere tijden in 2021. 

Dat we elkaar maar weer in vriendschap en gezond en 

wel in het HOi-Huis mogen begroeten……..!  

 

 

 

Eénmalige contributiekorting 

Ondanks de sluiting van het HOi-Huis blijven de 

vaste kosten (zoals de huur) bijna allemaal 

hetzelfde. Dat wringt, want daar stond geen 

open deur tegenover. Als kleine  financiële 

tegemoetkoming heeft het bestuur besloten de 

contributie voor 2021 eenmalig met 25% te 

verlagen. Die bedraagt volgend jaar dus geen 

€40,00 maar €30,00. De financiering van deze 

geste wordt ten laste gebracht van de reserves.  

Daarnaast wordt nagedacht over mooie en speciale, verbroederende activiteiten, op 

het moment dat we weer echt helemaal open kunnen gaan. Heeft U goede ideeën ? 

Laat het ons weten!  
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Er gaat toch gewerkt worden in het HOi-Huis! 

Het HOi-Huis blijft gesloten, maar toch 

gaat er de komende tijd met een klein 

team hard gewerkt worden. Zoals al 

eerder gemeld, gaan we zorgen voor 

frisse, verse lucht in het HOi-Huis.  

 

Er wordt een 

luchtverversingsinstallatie aangelegd in de ontvangstruimte, de grote werkruimte 

én de unit. Geprobeerd wordt de werkzaamheden voor 1 februari af te ronden of zo 

snel mogelijk daarna als haalbaar is. Dat betekent, dat we met een beetje geluk 

straks in goed geventileerde ruimtes weer aan de slag kunnen als het HOi-Huis 

weer open gaat.  

 

Wie schrijft, die blijft…..Peter Meijer. 

Peter Meijer is trouwe klant in het HOi-Huis en vaak ook steun en toeverlaat. Hij 

dacht veel na over zijn levenspad en heeft inmiddels een bijna kloek boekwerk 

daarover volgeschreven. Hij mailde ons een stukje van zijn verhaal. Wellicht dat 

het anderen inspireert om daar ook eens mee aan de slag te gaan. Wie weet zou 

dat nog eens kunnen leiden tot een mooie nieuwe rubriek in Te HOi en te gras. Hier 

volgt het verhaal dat Peter ons stuurde: 

“Ik zat laatst naar buiten te staren en te denken. Dat doe je trouwens in deze 

Corona tijd veel meer is me opgevallen vooral als je alleen bent. U zult zich 

afvragen wat ik wel zat te denken. 

 Ik dacht het grootste deel van je leven heb je achter de rug en hoe lang de rest 

van je leven vanaf je 81ste weet je niet. Wat is er in die jaren allemaal gebeurd! 

Wat heb je niet allemaal mee gemaakt en wat voor grappige en droeve 

gebeurtenissen hebben er plaats gevonden in die 81 jaar. Gebeurtenissen waar je 

kinderen en kleinkinderen totaal geen weet van hebben.  Weet je wat ik ga vanaf 

mijn geboorte al deze anekdotes en gebeurtenissen opschrijven dan hebben zo nog 

wat om terug te bladeren.  

Zo is bij mij het “Levenspad” verhaal 

ontstaan. Misschien ook iets voor U. Het 

grappige is dat er steeds meer boven 

komt. En het is in veel gevallen ook 

verhelderend. Om het geheugen op te 

frissen zijn het inkijken van oude 

fotoalbums een aardig hulpmiddel.  

Ik zal u niet lastigvallen met een berg van 

gebeurtenissen uit mijn leven maar een paar ervan wil ik u niet onthouden. 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

1.  

Ik ben geboren in het voormalige 
Nederlands-Indië en wel in 

Palembang op Sumatra. 
Met grote vreugde werd ik 

ontvangen. Mijn moeder had 
namelijk eerder een miskraam 

gehad. Bovendien was ik een 

jongetje 
wat in de familie redelijk zeldzaam 

was. Mijn vader kwam uit een gezin 
met 6 zussen. 

 
Hij vierde mijn geboorte, na de 

bevalling, in de Soos 
(de mannen sociëteit) zo uitbundig 

dat hij in een taxi werd gezet, 
waarbij de chauffeur alleen de 

straatnaam werd gegeven. 

De chauffeur stopte bij het 1e huis en 
vroeg al half in 

slaap gevallen vader of dit zijn 
woning was. Nee dus. 

Dit herhaalde zich tot ze uiteindelijk 
2/3 deel van de straat 

hadden afgelegd en bij de juiste 
woning kwamen. 

 
 

2.  

Vlak na de oorlog had mijn vader 

kennis gemaakt met een aantal 

Amerikaanse militairen waaronder 

een paar piloten van een eenheid B-

17 Flying Fortress. 

Toen op een gegeven moment een 

oefening voor het publiek werd 

georganiseerd waar ook de B17 mee 

zouden vliegen vroeg mijn vader of 

ik mee mocht vliegen. En ja hoor 

dan mocht en ik werd in de voorste 

geschutskoepel vastgesnoerd. De 

piloot zou 4x laag overvliegen. Eerst 

met alle motoren aan en dan 

vervolgens iedere keer met een 

motor uit totdat het toestel nog op 

1 motor vloog. Dat ging prima 

totdat de piloot alle motoren weer 

wilde opstarten. En dat lukte niet en 

hij een noodlanding moest maken 

op 1 motor. Daarvoor moest hij 

harder vliegen dan normaal op 4 

motoren om in de lucht te blijven. 

Ik zat in die geschutskoepel voorin 

en de landingsbaan kwam met een 

noodgang op me af en het leek wel 

of ik met mijn billen over de 

startbaan ging. Ik vond het 

schitterend. Landing liep verder 

goed en ik had een fantastisch 

avontuur beleefd. Ik wilde dus piloot 

worden. 

 

 



 
 

Misschien geeft dit aanleiding voor u om ook uw levenspad op te schrijven. 

Geloof me het is een leuk avontuur naar het verleden.  
 

Peter Meijer. 

  

Tot slot    

Zo, beste lezers, dit was weer de laatste 

Te HOi en te gras van dit jaar. Dank voor 

jullie aandacht en de reacties. Ze geven 

ons moed en inspiratie om hiermee door 

te gaan. Maar houd je vooral niet in: we 

hopen op nog meer reacties, vragen, 

oproepen, te geef of te koop, et cetera. 

Denk er eens over na onder de Kerstboom. Het ga jullie goed. 

 

Hartelijke groet! 

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