
Het vernieuwde Honk  
 

De start 

De precieze datum waarop gestart is met het project van het nieuwe Honk weet ik niet, dat zal 

ergens begin van 2018 geweest zijn. Op enig moment ben ik gevraagd om mee te denken. Ik 

herinner me nog goed één van de eerste bijeenkomsten. Met mensen die allemaal een eigen 

idee, smaak en mening hadden over hoe het nieuwe Honk eruit moest gaan zien. Ik had er een 

zwaar hoofd in, want hoe gaan we al die smaken en ideeën vormen tot één geheel?  

Na een paar bijeenkomsten werden taken en rollen verdeeld, om zo op een efficiënte manier 

verder te gaan. Thea en Theo Schaap namen de leiding, Lara de Jongh startte met een ontwerp 

en zo kreeg het nieuwe Honk langzamerhand vorm. 

 

Keuzes maken 

Toen een partij meubelpanelen, kasten en zelfs een hele keuken, zo goed als nieuw, werd 

aangeboden ter overname, was de basis voor de inrichting gelegd. We konden op pad om de 

verdere inrichting te bepalen: de vloer, wanden en de raambekleding.  

Met een meubelpaneel in de hand voor de kleur hebben we uren bij de woninginrichter 

doorgebracht om keuzes te maken. Is het niet te donker? Is het niet te druk? Is het niet te 

licht? Is het wel warm genoeg? Is het goed schoon te maken? Is het wel duurzaam? Altijd met 

in ons achterhoofd, wat zou de Honkgroep ervan vinden, of de PioWij of de kerkgangers of 

wie dan ook die gebruik maakt van het Honk?  

 

 
"uitzoeken behang, gordijnen, vloer" 

 

Theo maakte ondertussen afspraken met diverse partijen over de wanden en het plafond. Hij 

maakte een planning, zette opdrachten uit, hield het budget bij en maakte zijn agenda voor de 

komende maanden leeg om aan de slag te gaan. Slapen deed hij gelukkig nog wel thuis.  

  



 

Afbreken en opbouwen 

 

 
"het strippen van het oude Honk" 

 

 
"nieuwe Honk in opbouw" 

 



In een mum van tijd was het Honk gestript, dankzij vele vrijwilligers. De ruimte was leeg, de 

opbouw kon beginnen. Plafond en stucwerk werden als eerste aangepakt, daarna volgde het 

schilderwerk en zo zagen we stukje bij beetje het Honk mooier worden.  

Theo hield scherp zicht op het schema en Thea stond hem bij. Soms was het even slikken en 

weer doorgaan, maar gelukkig hebben we ook gelachen. Bijvoorbeeld die keer dat we 

meubilair en decoratie hadden aangeschaft, maar zelf daardoor bijna niet meer in de auto 

pasten. Of dat de medewerkers van de diverse woonzaken ons al herkenden, omdat we er zo 

vaak kwamen.  

 

 
"passen en meten in de auto" 

 

Toen het einde in zicht kwam en de vermoeidheid toesloeg, hebben we ons menigmaal 

afgevraagd, waar zijn we aan begonnen? Maar ook, hoe gaat het worden? Wat zal men ervan 

vinden?  

De puntjes op de ‘i’ zetten was het leukste! Aankleden, gezellig maken, trots zijn op het 

resultaat!  

 

Wat een gaaf gevoel om dat met zoveel mensen voor elkaar te krijgen! Persoonlijk wil ik 

graag nog mijn bewondering uitspreken voor Thea en Theo Schaap. Ik heb ze leren kennen 

als twee mensen die de enorme verantwoordelijkheid voelden om het Honk te maken tot dat 

wat het nu geworden is. Het is ongelooflijk hoeveel tijd zij in dit project gestoken hebben en 

hoe ze hebben vastgehouden aan de plannen zoals ze bedoeld waren, ondanks de vele 

goedbedoelde meningen van anderen. Alleen op die manier heeft het ook gewerkt en hebben 

we binnen de tijd en budget een totaal nieuw functioneel en prachtig Honk kunnen realiseren, 

waar hopelijk iedereen nog jarenlang veel plezier aan mag beleven, in liefde met elkaar. 

 

 



 
 

 
 

 


