
 

 

 
 
 

 
Nieuw bestuurslid Marianne van der Putte 
Het bestuur is blij een nieuw bestuurslid te mogen begroeten. Dat was ook wel nodig 
na het vertrek van Jacqueline Timp, Frits van Stralen en Joan Mommaal. Gelukkig is het 
bestuur weer versterkt met een vrouw. Onderstaand stelt ze zich zelf aan u voor.  
 

Even voorstellen: ik ben Marianne van der Putte-Verhoeven, 
al meer dan 50 jaar getrouwd met Ben, moeder van een 
zoon en dochter en oma van 4 kleinkinderen. Ik ben 68 jaar 
en geboren en getogen in Son en Breugel. Mede daardoor 
voel ik mij zeer betrokken bij 'ons' mooie dorp.  
Al jaren zijn Ben en ik vrienden van het HOi-huis en mede 
daardoor ook vaak te gast bij de nieuwjaarsborrel of opening 
van het nieuwe seizoen. Het was dus maar een klein stapje 
om na het telefoontje van Frits (Helders) en kennismaking 
met de overige enthousiaste bestuursleden ja te zeggen 
tegen een bestuursfunctie. Mijn taak zal vooral liggen in het 
verkorten van de lijntjes naar de leden toe. Ik zal daarom 

regelmatig even binnenwippen om kennis te maken met de verschillende groepen. 
Groetjes en tot ziens, Marianne  
 

Remember september dit jaar extra bijzonder 
Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat Son en Breugel werd 
bevrijd. Een jubileum, dat er wezen mag en dat zal te 
merken zijn in het dorp. Vanaf vrijdag 13 september 
(groot bevrijdingsconcert van harmonie Pro Honore et 
Virtute) tot en met de dag zelf (17 september) worden er 
veel activiteiten georganiseerd. Ook zullen de (laatste) 
bevrijders ons dorp bezoeken. 
Daar waar nodig helpt het Hoi-huis natuurlijk ook een 
handje……..Voor het tijdelijke militair Amerikaans 
oorlogskerkhof op Wolfswinkel stond er ooit een speciale 
richtingaanwijzer op de Rooiseweg. Onderstaand een 
foto uit 1946 daarvan. Daar gaat een nieuw exemplaar 
van gemaakt worden door de trotse mannen van onze 
werkplaats. Een mooie herinnering voor onze bevrijders 

en ons dorp, op een historische plaats.  

   Te HOi en te gras… 

   Jaargang 2, nummer 2 



 
 
Op 27 februari bijeenkomst bestuur en groepscoördinatoren 
Op woensdag 27 februari om 16.00 uur vindt weer een 
bijeenkomst plaats van (een vertegenwoordiging van ) het 
bestuur en de coördinatoren van de diverse groepen/ clubs, 
die hun hobby in het Hoi-huis uitoefenen. Een goede 
gelegenheid om bij te praten en zaken onderling af te 
stemmen. En uiteraard gebeurt dat met een hapje en een 
drankje. Van harte welkom!  
 
Schoonmaakrooster…….zet het in je agenda!!!! 
Vrijdag de 15e februari komt het bestuur in actie en op 22 februari doet de klokkenclub 

zijn best. Op 1 maart is de textielgroep de klos en 
op 8 maart is de fotoclub aan de beurt. En op 15 
maart mag de kookgroep het weer proberen. Dank 
jullie allen voor jullie inzet. Daar hebben we 
allemaal plezier van.  
 
 
 

Samen koken, samen eten 
Deze zeer gewaardeerde activiteit blijft een groot 
succes. De eerstvolgende keer vindt het weer plaats 
op 13 februari. Die daarna is op 7 maart. Dank aan 
de kokende en bakkende vrijwilligers en hun 
onmisbare hulpen.  
Kook ze en eet vooral gezellig en smakelijk!  
 
 
Nog vragen, leuke ideeën, een artikeltje of iets te koop of te geef? Benader uw 
redactie!   Hartelijke groet en tot de volgende keer 
Vera (veravanhonk@gmail.com) en Ad (ajmvanetten@gmail.com).  
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