
 

 

 

 

   

Hout gevonden…….! 

Onze oproep “hout gezocht “ in de vorige Te HOi en te 

gras, had meteen succes. Enkele leden bleken nog een 

mooi voorraadje hardhout te hebben, dus we kunnen weer 

even vooruit. Maar soms moet je ook een beetje geluk 

hebben. John Hermes reed in “t Zand langs een bungalow, 

die gesloopt werd. Tegen de gevel zaten mooie red Cedar 

delen. John mocht ze meteen meenemen op zijn 

aanhanger. Sloper blij en het HOi-Huis ook! 

 

 

 

Mooi artikel over het HOi-Huis in het Eindhovens Dagblad. 

In het ED van 19 april stond een mooi artikel over het HOi-

Huis “Tien sterren voor het eten in het Sonse HOi-huis”. 

Daar werd uitgebreid de loftrompet getuit over ons Samen-

Koken-Samen-Eten project. Toch leuk zo’n stukje positieve 

waardering. U kunt het artikel nog op uw gemak lezen, 

want het is uiteraard trots opgehangen in ons HOi-huis. 

 

 

Samen koken, samen eten 

Deze zeer gewaardeerde activiteit blijft een groot succes. 

De eerstvolgende keer vindt het weer plaats op 23 mei . 

Dank aan de kokende en bakkende vrijwilligers en hun 

onmisbare hulpen. Kook ze en eet vooral gezellig en 

smakelijk! 
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Uitgelicht: Flor du Puy 

Wie kent hem niet…..Flor du Puy.  

Geboren in het vlakke land van Zeeuws Vlaanderen, wilde hij eigenlijk al van jongs af aan 

kunstschilder worden. Maar de kunstacademie bleek toch nog een brug te ver. In het bekende Saint 

Louis In Oudenbosch leerde hij de kneepjes van het onderwijs vak. En samen met zijn geliefde 

Marianne ging hij aan de slag In ons dorp, waar hij hoofd werd van de Stoklandschool. Daar werd hij 

natuurlijk al een bekende Son en Breugelaar, maar we kennen hem nu vooral als befaamd 

boetseerder en keramist. Daar besteedt hij al zijn vrije tijd aan (als hij niet aan het tennissen is…..).  

Zijn enthousiasme groeide bij de keramiekgroep van de dinsdagmiddag in het Hoi-huis. Daar 

ontstonden veel van zijn creatieve, kleurrijke en vaak humorvolle creaties. Maar ook het tekenen 

bleef hij graag doen. Niet in de laatste plaats als lid van de tekengroep van Leo Achterberg. Zijn zelf 

geboetseerde kop van Leo siert nog steeds zijn atelier.  

Tja, en dan hadden we het nog niet over zijn fraaie tegeltableaus. 

 
Kortom, Flor is van vele kunstmarkten thuis, een autodidactisch natuurtalent! Wil je meer van het 

werk van Flor weten of zien, neem dan contact met hem op (fem.dupuy@chello.nl). Voor je het weet 

zit je dan als model tegenover hem. Maar u kunt zijn werk natuurlijk ook bekijken, tijdens de 

jaarlijkse “Kunstpleinen” van Ars Longa op zondag 23 juni a.s.  En wie weet komt er ooit nog weer 

eens een atelierroute in Son en Breugel. Want die mist Flor wel een beetje…… 

 



Vergeet het potje niet…..! 

In de werkplaats hangt een opvallend rood blikje. Dat hangt 

er niet voor niets. Het is bedoeld om leden, die van een 

stukje service in de werkplaats hebben mogen genieten, in 

staat te stellen de kosten ervan te vergoeden. Een vrijwillige 

bijdrage voor het gebruik van machines, spijkers, schroeven, 

hout, schuurpapier et cetera. Daarmee kunnen de machines 

worden onderhouden en de voorraden aangevuld.  

De bijdrage wordt op hoge prijs gesteld. Niet vergeten dus! 

 

 Schoonmaakrooster 

Er is een nieuw schoonmaakrooster vastgesteld. Het zat bij de vorige Te 

HOi en te gras en het hangt ook in het HOi-huis. Maar voor de 

zekerheid herinneren we er u aan, dat op 10 mei werd/wordt 

schoongemaakt door de kookclub, op 17 mei is de schildersgroep aan 

de beurt, 24 mei mag het bestuur weer zijn best doen en 31 mei is de 

klokkenclub weer de klos. Op 7 juni de textielgroep en op 14 juni mag 

nieuwe deelnemer, de boetseergroep, weer zijn best doen.  

Noteer het in uw agenda, het is eigenlijk best heel nuttig en gezellig werk en de dank van alle leden is 

groot! 

 

 

Even bijpraten bij een borreltje….. 

Op donderdag 13 juni om 16.00 uur is er een bijeenkomst voor de 

bestuursleden, de beheerders en de aanspreekpunten van alle 

groepen. Jullie zijn van harte welkom! 

 

 

 

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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