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Een nieuwe lente…
Beste deelnemers. Wat zijn we blij dat
we jullie weer hebben mogen
verwelkomen in ons hobbycentrum! Niet
meer op afspraak, en zonder verplicht
mondkapje
Een nieuwe lente is inmiddels
aangebroken. Het zal je niet ontgaan zijn
dat we de coronatijd en Lock downs
hebben benut om het gebouw op te
knappen. Verse verf op de muren,
kozijnen en deuren; renovatie van het
dak en de vloer; een opgeknapte
kantine, die lichter en warmer oogt! Zelfs
de afvalbakken (gescheiden papier,
restafval, plastic) zijn in lijn met het
mooie hout dat nu de tafelbladen en de
bar sieren! Ook de balie van de receptie
is gerestyled. Met dank aan de
medewerkers en vrijwilligers van de
houtafdeling! En in het hele pand zijn de
lampen vervangen door LED-verlichting.

Booster …

September

Gelukkig mogen we elkaar weer op een spontane manier ontmoeten.
Bijpraten en positieve of minder positieve ervaringen delen.
En genieten van deze plek, waar de creativiteit vast een booster
krijgt!

September

Leuk om te zien hoe er langzaam weer leven in de brouwerij
terugkomt . Op het prikbord hangen aankondigingen van nieuwe
workshops. Het Raku stoken ligt in het verschiet. En niet te vergeten:
de aankomende paasbrunch, terug van noodgedwongen weg
geweest.
Een toepasselijk gedicht kwam voorbij. Dat wilden we toch even met
jullie delen:

Alles op een hoopje
Het leven is vaak een hoop.
Een hoop rommel, een hoop was.
Een hoop speelgoed, een hoop strijk.
Een hele hoop waar ik liever van weg kijk.
Het leven is ook vaak een hoopje.
Een hoopje regels, een hoopje mondmaskers,
een hoopje bubbels, een hoopje wandelingen.
Met ons hoopje nog maar eens een liedje
zingen.

Afscheid…
Tot onze spijt, hebben we afgelopen tijd afscheid moeten
nemen van een aantal mensen. Zowel van collega's als
deelnemers. Onze wijlen collega (en alleskunner!) Gerrie
Giessen willen we in het bijzonder noemen. Hij heeft tijdens
onze klusperiode nog hard meegewerkt aan het opknappen
van het pand, ondanks zijn ziekte. Bewondering voor zijn
optimisme, doorzettingsvermogen en betrokkenheid! We
zullen hem missen.

Maar er is hoop.
Ik hoop op beterschap, we zijn hoopvol.
Ik heb hoop in jou, hopelijk jij ook in mij.
Een hoopvol hoopje, dat zijn wij.
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HcN
Evenementenagenda…
Paas hightea
Donderdag 14 april om 12:00. Lever jij ook je
culinaire bijdrage? Schrijf je dan in via het formulier,
verkrijgbaar bij de receptie.

Raku stoken
Vrijdag 22 april, 20 mei en 24 juni. (Kies 1 van de
drie dagen. Inschrijven bij de begeleiding).

Epoxy
Kleine objecten en sieraden maken van Epoxy. Heb
jij belangstelling om hieraan mee te doen? Turf dan
even op de aankondiging op het prikbord. Bij
voldoende belangstelling kunnen wij de materialen
aanschaffen en de workshop organiseren.

Met spijkerstof iets leuks naaien
Naaiafdeling. Onder begeleiding van Wilma
Lieskamp. Iedere donderdagmiddag van 13:00 tot
15:30

Opendag
24 mei van 10:00 tot 15:00 uur. We geven dan
demonstraties en mini workshops. Er is een
tentoonstelling met eventuele verkoop.
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