
 

 

 

 

 

Remember September 

Dit is de septembermaand, dat we de 75-jarige bevrijding herdenken. Dat gaat gepaard met veel 

gedenkwaardige evenementen. Het accent daarvan ligt vooral in het weekend van 13-14-15 

september, met mooie concerten:  op 13 september het bevrijdingsconcert van Pro Honore et Virtute 

met Sincère op het Kerkplein; op 14 september een  tocht met historische voertuigen door het 

centrum van Son en in de avond het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Op 17 september om 

19.00 uur de herdenking bij het oorlogsmonument. 

 

           
 

Het HOi-Huis heeft zich in dit kader van zijn beste kant laten zien. Toon Lavrijssen en John Hermes 

bouwden een prachtige “oude” richtingaanwijzer naar Wolfswinkel, waar ooit een Amerikaanse 

begraafplaats was, de parachutes werden weer opgeknapt en sieren het centrum van Son en langs 

de A50 staat een geweldig replica van de Dakota (zie De Mooi Son en Breugel Krant). Martien 

Leenders tekende samen met helpers in het HOi-Huis en bedrijven uit het dorp voor dit unieke 

bevrijdersvisitekaartje van Son en Breugel. De 50 bijzondere certificaten hiervoor, zijn inmiddels 

nagenoeg allemaal aan de man / vrouw gebracht. Al met al mogen we best trots zijn op de bijdrage 

die het Hoi-Huis aan dit bevrijdingsjubileum leverde. Bedankt aan allen die hier een bijdrage aan 

leverden!! 

RABO Clubsupport 

De Rabobank tast jaarlijks stevig in de 

buidel om goede lokale initiatieven van 

verenigingen te ondersteunen. Eén van de 

goede doelen is ons eigen Hoi-Huis. Hoe 

meer stemmen onze stichting krijgt, des te 

groter is de bijdrage van de bank. Ieder lid 

(alleen zij!) van de Rabobank mag 5 

stemmen uitbrengen op 5 goede doelen. 

Als je een Raborekening hebt, maar geen 

lid bent, dan kun je dat overigens gratis 

worden. Al is het maar om volgende keer mee te kunnen stemmen……. 

Beste lid-leden mogen we op jullie stem rekenen? Bedankt!  
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Schoonmaakrooster 

De textielgroep mag vrijdag 13 september zijn best doen, de boetseergroep is 

op 20 september de klos. Op 27 september is de fotoclub aan de beurt en op 4 

oktober mogen de gezamenlijke kookgroepen weer. Op 11 oktober heeft de 

schilders club de eer.  

In de praktijk blijkt, dat nogal wat leden nog steeds het niet meer kloppende 

eerste poetsschema in de agenda hebben staan. Daardoor is de opkomst 

soms te laag en soms  te hoog. Dat is vervelend……(zeker als je in je eentje staat te kijken!). In het 

bestuur is daarom afgesproken, dat in het vervolg tijdig een waarschuwingstelefoontje naar het 

aanspreekpunt zal gaan van de groep die de eerstvolgende schoonmaakbeurt heeft.  

Seizoensopening succes!  

 
De traditionele seizoensopening, die plaatsvond op donderdag 29 augustus was weer een groot 

succes. Met een prima opkomst van zo’n 100 leden. Spierbal on tour zorgde weer voor heerlijke 

fritten, met een kroketje of iets anders lekkers en er kon van een koel drankje worden genoten. De 

loterij mocht er ook weer wezen. Maar dat danken we  zeker en vast ook aan de fraaie door Leen 

gebouwde prijzen. Bedankt Leen! Een paar mooie foto’s van ontspannen leden, die bijpraatten en 

vakantie-ervaringen uitwisselden. Die seizoensopening houden we er in! 
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Samen koken, samen eten 

Op 19 september verzorgt onze “eigen” vishandel Pelk weer voor een 

heerlijke vismaaltijd. Dus succes is op voorhand gegarandeerd. De 

volgende bijeenkomst is op 10 oktober. Het is en blijft een activiteit 

waar we als Hoi-Huis trots op mogen zijn. Dank aan alle vrijwilligers, 

die hieraan hun bijdrage leveren! 

 

Tip van de maand: bijzondere stekkers 

Marinus van der Leest attendeerde uw redactie op het volgende:  

Heeft u dat ook wel eens..? 

Het wil maar niet lukken om de stekker van 

de stofzuiger, strijkijzer of waterkoker uit 

het stopcontact te trekken. 

Handig om thuis te bewaren!!! 

 

Soms zitten stekkers zo vast dat je ze er maar met moeite uit  

het stopcontact of een stekkerdoos kunt trekken. Vaak is de 

gladde vorm van de stekker die maar weinig houvast biedt. 

Maar ook voor mensen met een verminderde kracht in de 

vingers is het regelmatig een uitdading om zulke stekkers te 

verwijderen. 

Gelukkig zijn er fabrikanten die hiervoor een oplossing hebben bedacht.
 
Een van de fabrikanten is de 

Franse   firma   Legrand.  

Uiteraard zijn er ook andere fabrikanten die soortgelijke stekkers aanbieden.
   

Voor stekkers met randaarde hebben ze bij Legrand een paar oplossingen bedacht. 
Een van de oplossingen is een stekker met een trek oog. Deze stekker is van rubber 
en is alleen in zwarte uitvoering verkrijgbaar. Deze kan gebruikt worden voor een 
(rubber-)snoer van maximaal 3 x 2,5mm2.  
 

Dit is een soortgelijke stekker maar dan van harde 

kunststof. Deze stekker is verkrijgbaar in de 

kleuren wit, zwart en grijs. Ook hierin past een 

snoer van maximaal 3 x 2,5mm2. 

Een andere oplossing is de stekker met een hefboom.   

Deze hefboom, waar het snoer doorheen gaat, kan een 

klein stukje naar voren bewegen. Zodra je deze hefboom 

naar je toe trekt komen er twee pennen naar voren die 

de stekker uit het stopcontact duwen. Er is maar héél 

weinig kracht nodig om zulke stekker te verwijderen. 

Ook deze stekker is verkrijgbaar in de kleuren 

zwart/grijs, zoals hier afgebeeld en volledig wit. Geschikt voor snoer maximaal 3 x 1,5mm2. 
 
Voor stekkers zonder randaarde heeft Legrand een andere oplossing bedacht. 

Dit is een stekker met een trek oog voor platte snoer zoals bijvoorbeeld voor 

een schemerlamp. Deze stekker is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, brons en 

aluminium kleurig. Hierin past een platte snoer van maximaal 2 x 0,75mm2. 



 
Een  andere oplossing is de zeer platte stekker van de Duitse firma   

Kopp. Deze stekker is bedoeld voor plaatsen waar maar weinig 

ruimte is zoals bijvoorbeeld achter een kast. De stekker heeft 

een uitklapbaar oog waarmee deze gemakkelijk uit het 

stopcontact kan worden verwijderd. De stekker is voorzien van 

randaarde en kan gebruikt worden voor snoer van maximaal 3 x 

1,5mm2 en is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. 

 

 

. 

Zo, dat was het weer voor deze maand. 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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