
 

 

 

 

 

HOi-Huis gesloten tot 30 oktober!!!! 

Naar aanleiding van de nieuwe landelijke 

Coronamaatregelen, heeft het bestuur besloten het 

HOi-Huis te sluiten van maandag 5 oktober tot vrijdag 

30 oktober a.s. Op grond van die landelijke 

maatregelen, kunnen slechts gezelschappen van 

maximaal 4 deelnemers samenkomen. Dit beperkt de 

activiteiten zodanig, dat het bestuur dan liever geen 

enkele risico voor de deelnemers neemt en besloot 

tot gehele sluiting. Het zal afhangen van de landelijke 

maatregelen of openstelling vanaf 2 november weer 

mogelijk is. We hopen oprecht, dat u begrip heft voor 

dit besluit. Vanzelfsprekend informeren wij u 

onmiddellijk zodra nieuwe besluiten hierover worden genomen.  

 

Schoonmaak wordt weer uitbesteed vanaf 2021 

In de praktijk blijkt helaas, dat het schoonmaken door de 

deelnemers van de groepen op steeds grotere problemen 

stuit. We worden een dagje ouder, er vallen groepen en 

mensen uit en een aantal groepen neemt so wie so al niet 

aan het schoonmaakrooster deel. Daarom vindt het bestuur 

het niet langer verantwoord een beroep te blijven doen, op 

die slinkende groep die nog wel de handen uit de mouwen 

kan en wil steken. Daarom zal het schoonmaakwerk vanaf 1 

januari van het nieuwe jaar weer worden uitbesteed. In de komende maanden zullen 

hierover nadere besluiten worden genomen. Deze zullen onvermijdelijk financiële 

consequenties hebben. We kunnen dan ook niet uitsluiten, dat dit verhoging van de 

bijdrage gaat betekenen. Uiteraard zal deze zo beperkt mogelijk worden gehouden. We 

houden u op de hoogte! 
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Maar we maken dit jaar nog wel schoon….. 

We hopen vanaf november weer in een schoon HOi-Huis terecht te kunnen. Aan de 

keramiekgroep de schone taak om daarvoor te zorgen. Volgens het schema zijn zij op 30 

oktober aan de beurt. Daarna op 6 november de kookclub, op 13 november de 

schildersgroep en op 20 november zal het bestuur zijn best weer doen. Voor dit alles 

geldt natuurlijk: mits Corona geen roet in het eten gooit! 

 Gedicht van Bert van Boxtel 

 In onderstaand gedicht kun je lezen hoezeer Bert zich verbonden weet met het 

 HOi-Huis. We hopen van harte, dat de mooie momenten die Bert beschrijft weer 

 snel terug zullen komen.  

 



Willem Verdijsseldonk…..het ga je goed! 

Na 50 jaar Son en Breugel gaat Willem Verdijsseldonk ons dorp verlaten. Hij schreef een 

fraaie afscheidsgroet, waarin hij vertelt over zijn mooie en dankbare activiteiten voor 

onze gemeenschap. Willem is zo’n man, die er voor zorgde dat het leuk, bijzonder en 

goed wonen is in Son en Breugel. We zullen je missen Willem. Het ga je goed in Rockanje! 

TERUG NAAR DE ROOTS. 

Nee niet te geloven en toch waar WILLEM gaat na 50 jaar in SON te hebben 

gewoond terug naar ROTTERDAM-ROCKANJE. 

……………………………….. 

Wij zijn op 4 september 1970 in SON komen wonen we waren de eerste 

bewoners op de Amerikalaan 29 in de Gentiaan. De huizen waren net 

opgeleverd men zei:  je woont op de gouden grond, want hier waren op 

17 september de Airborne divisie geland en werd Son en Breugel bevrijd. 

 

Tijdens het jaarlijkse bevrijdingsfeest werd ik benaderd door de heer 

Wittebrood lid van de AirborneClub of ik gasten uit Amerika wilde 

huisvesten gedurende de feestdagen. Voor ons geen probleem, wij 

hebben toen de familie MANN die dagen te logeren gehad en wij hebben 

nog steeds contact. 

 

Toen we hier kwamen wonen hadden wij al twee dochters Jeannette en 

Wilma. Onze denkwijze was om gelijk te integreren in het verenigingsleven 

eerst de Nutsschool en vervolgens de tennis- hockeyclubs en 

carnavalsvereniging. Samen met de heer Van Mameren hebben wij veel bardiensten 

gedraaid, wat toentertijd erg gezellig was. 

 

In 1972 werd ik benaderd door Noud Wagemakers of ik in het bestuur van 

de carnavalsclub de Krutjesrapers zitting wilde nemen, ik heb toen direct 

ja gezegd. Tijdens het gesprek werd mij gezegd dat het volledige bestuur was 

opgestapt en er een nieuw bestuur moest komen en of ik eventueel 

kandidaten wist die geïnteresseerd waren, de enigste was mijn buurman 

Ben Bierens. Inmiddels had men nog drie kandidaten gevonden en was 

het bestuur compleet. Tijdens de eerste vergadering met het nieuwe bestuur werd ik gelijk 

gekozen als voorzitter en vervolgens als Prins Willem den Urste 1973.Gedurende acht jaar 

ben ik  lid geweest van het bestuur,  waarvan vijf jaar als voorzitter. 

 

Gedurende de carnavalsdagen brachten wij, de Prins en de Raad van Elf,  een 



bezoek aan Zonhove. Tijdens dat bezoek kwam ik in contact met Dr. 

Directeur van Zonhove die vroeg mij om na de carnaval bij  hem langs 

te komen. In het gesprek vroeg hij of wij hem konden helpen met het 

organiseren van vakantie weken voor de kinderen van Zonhove. 

Er was al een club “Vrienden van  Zonhove” Mt het bestuur waren we 

overeengekomen dat wij hun taken zouden overnemen en wij hadden naast het 

organiseren van evenementen als doelstelling de kinderen meer te integreren 

in het dorpsgebeuren van Son en Breugel. Met medewerking van dorpsgenoten is dat goed 

gelukt. Na tien jaar in het bestuur te hebben gezeten was ik toe aan een andere uitdaging. 

De volgende uitdaging kwam van Marty van de Ven, Vice Voorzitter van het 

HOi-Huis om lid te worden van het bestuur. Mijn taak zou zijn: bedrijven benaderen voor 

financiële ondersteuning. Dit heb ik vijf jaar gedaan en ook in die jaren voor vervanging 

gezorgd van de Voorzitter en Vice Voorzitter door de aanstelling van Frits van Stralen en 

Frits Helders. Daarna ben ik lid geworden van de kleiclub: gewoon een bijzondere gezellige 

club en ik heb in die tijd voor de gehele familie -van klei- hun sterrenbeeld gemaakt. 

 

Nu weer een nieuwe uitdaging:  de “verhuizing naar Rockanje” . Ik ga daar wonen in een 

prachtig appartement met een bosrijke omgeving en vlakbij het strand en de zee. 

Hierbij wens ik alle leden het beste toe. 

Met vriendelijke groet, Willem Verdijsseldonk 

 

Dit was het weer voor deze maand, beste Hoi-

vrienden en – vriendinnen. Leuker konden we het dit 

keer weer niet maken.  

We steken met jullie een kaarsje op voor betere 

tijden.  

Tot de volgende keer. 

Vera (veravanhonk@gmail.com) en  

Ad (ajmvanetten@gmail.com).  
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