
 

 

 

 

 

Puf puf in het Hoi Huis…… 

Tijdens de hete dagen in juni /juli is het Hoi Huis na overleg 

met beheer en bestuur 4 dagen dicht geweest. Als de 

temperaturen weer boven de 30 graden komen, dan is het 

echt niet meer aangenaam vertoeven in het Hoi Huis en zal 

wederom de deur gesloten worden.  

 

 

Complimenten aan het beheer! 

Momenteel draait de organisatie binnen het Hoi 

Huis voortreffelijk. Iedere dag is een van de 

beheerders verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen van het Hoi Huis. De beheerders die op 

wisselende dagen aanwezig zijn werken prima 

samen. Eén keer per maand komt de groep  

beheerders bijeen om de lopende zaken te bespreken en taken af te stemmen, wie 

doet wat. Daarbij is ook altijd een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig. De 

samenwerking en uitstekende onderlinge sfeer dragen zeker bij aan het goed 

functioneren van het Hoi Huis. Zo, dat mag ook weer wel eens gezegd worden….!  

 

De schoonmaak 

Op 12 juli heeft het bestuur het Hoi Huis weer een 

schoonmaakbeurt gegeven. Het schoonmaakrooster 

wordt door alle betrokkenen prima gevolgd. Leden van 

alle schoonmaakploegen: onze dank en complimenten 

voor jullie inzet. Het schoonmaken loopt dank zij al jullie 

inzet op rolletjes! Voor de komende weken ziet het 

schema er als volgt uit: 19 juli: de klokkenclub, 26 juli: de textielgroep, 2 augustus: de 

boetseergroep, 9 augustus: de fotoclub, 16 augustus: de kookgroep, 23 augustus: de 

schildersclub, 30 augustus: het bestuur, 6 september: de klokkenclub. Noteer het in je 

agenda!!!!  
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Komende evenementen waar het Hoi Huis aan deelneemt 

Het Breugels festijn :  

BOERgondisch goed, vindt dit jaar plaats op 

7 en 8 september. Ook het Hoi Huis zal acte 

de présence geven. 

 

 

Op zondag 1 september is de 

traditionele jaarmarkt in Sons centrum. 

Leen en John staan weer met mooie 

producten op de parkeerplaats voor het 

huis van John. Bezien wordt de 

mogelijkheid om het Hoi Huis te 

bekijken, als daar belangstelling voor is.  

 

 

Op 3 juli was het “Samen friet eten” 

Op 3 juli waren de vaste gasten van “Samen 

koken, samen eten” uitgenodigd om samen te 

genieten van de “Verrekkes lekkere Friet” van 

Spierings c.s. En dat hebben ze gedaan en met 

liefst 90 personen.  Een geweldige afsluiting van 

het seizoen. En Truus, Helma en Jacqueline 

zorgden er voor dat er ook nog een heerlijke 

gezonde salade bij werd geserveerd. De eerstkomende “Samen koken, samen eten” 

datum is 18 juli. Vervolgens wordt weer een aantal gasten culinair verwend op  

8 augustus. 

       



       
 

 

Feestelijke opening van het seizoen op 29 augustus 

Noteert U alvast maar in de agenda: de feestelijke opening van het nieuwe seizoen 

2019-2020 vindt plaats op donderdag 29 augustus vanaf 17.00 uur. Uiteraard zal de 

wagen van Verekkes lekkere friet weer aanwezig zijn, om alle gasten weer van een 

heerlijke friet met……te voorzien. 
 

 

Remember September 2019  

Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat Son en 

Breugel werd bevrijd. Dat wordt op grootse 

wijze gevierd. Ook het Hoi Huis draagt daaraan 

een steentje bij. De parachutes werden door 

Martien Leenders weer netjes opgeknapt en ze 

zullen weer een prominente plaats krijgen.  

Daarnaast wordt op dit moment hard gewerkt 

aan de vervaardiging van de replica van het verwijzingsbord, dat ooit op de Rooiseweg 

de plaats van de (tijdelijke) begraafplaats voor Amerikaanse militairen aangaf. 

 

Maar wat zonder twijfel nog veel meer in het oog zal springen is…………..: 



Dakota  ( de primeur!!)                                    Martien Leenders heeft een droom……………… 

Wat zou het mooi zijn, als we onze bevrijders (en 

hun nazaten) tijdens de viering van onze 75-

jarige bevrijding op een bijzondere manier 

zouden kunnen verwelkomen . Bij voorbeeld door 

een replica van een historische Dakota neer te 

zetten langs de A50, ter hoogte van de plek waar 

ooit onze bevrijders landden. En Martien ging 

aan de slag om die droom waar te maken……. 
Er zijn meer dan 5300 Dakota’s C-47 ( de militaire 

versie van de DC 3) gebouwd. Dat gebeurde in 

Oklahoma (USA). Eén ervan maakte tot voor 

enkele jaren deel uit van de collectie van 

Bevrijdende Vleugels. Die werd gebouwd in 1944. Zij werkte eerst voor US Air Force. Daarna voor 

France Air Force. En na de oorlog ging zij (als DC 3 ) aan de slag bij Air France. Vanaf 1972 maakte zij 

(vooral vracht) vluchten in Afrika en in 1987 werd zij bedankt voor vele trouw bewezen diensten en 

vond een trotse rustplaats in het Victoria Memorial Museum in het Belgische Arlon. In 2002 verhuisde 

zij naar Museum Bevrijdende Vleugels in Best. In 2010 kwam er een geweldig nieuw hoogtepunt in 

haar bewogen leven: ze zou als “ster” gaan functioneren in de musical “Soldaat van Oranje”. Helaas 

kwam het niet zover: op vrijdag 13 augustus crashte het transport tegen een viaduct. De Dakota 

werd onherstelbaar beschadigd. Ze werd een “gevallen ster”  bij Metaal Recycling Son, het bedrijf van 

Wim Roberscheuten op Ekkersrijt.  

Voor Martien een geluk bij een ongeluk, dat hem zou helpen zijn 

droom waar te maken. Maar daar had hij wel hulp bij nodig. En die 

krijgt hij. Wat kreeg hij voor dit Remember Septemberproject veel 

supporters : Wim Roberscheuten leende hem de propellers van de 

Dakota, de Fa  Kuipers zorgt voor het vervoer, Fa Schepens Verhuur 

de plaatsing, Fa van der Vleuten en Ferro Son gaven gratis 

materiaal  en Nol de Heide de bekleding, Rijkswaterstaat gaf 

toestemming en het onvolprezen HOI-huis zorgde voor mankracht 

(vooral van Jos van Itegem en Albert Seinen), machines en 

werkruimte. Dus er komt (al) in de laatste week van augustus een 

prachtige replica te staan van 22 meter breed, met twee originele propellers van 3,6 meter diameter 

hoog en allebei loodzwaar. Voorwaar een prachtig bedankvisitekaartje van Son en Breugel voor haar 

bevrijders! Maar helaas kost dat visitekaartje ook wel een beetje geld. En U  mag daar mee helpen. 

Voor de gelegenheid zijn 50 unieke Dakotacertificaten vervaardigd. Genummerd en gesigneerd door 

Martien persoonlijk. U kunt er een bemachtigen door 20 euro over te maken op rekeningnummer NL 

42 RABO 0113 8303 51, van het Hoi-huis. Maar let op: OP = OP!  



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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