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Gooit Corona roet in het eten? 

'DUIMEN DAT KERSTACTIVITEITEN 

DOORGANG KUNNEN VINDEN' 
Den Hout - Corona laait weer in alle hevigheid op. Hoewel 

de omstandigheden anders zijn (mede dankzij de vaccina-

ties) dan bij vorige pieken, stijgt het aantal besmettingen 

tot grote hoogte en legt daarmee een hoge druk op de zorg. 

Veel dorpsgenoten zijn werkzaam in deze sector. De stren-

gere overheidsmaatregelen dwarsbomen het aarzelend 

ingezette herstel van de situatie naar wat we voor corona 

normaal vonden. Hoe lang de huidige maatregelen gaan 

duren en of die in de nabije toekomst nog strenger worden, 

valt niet te zeggen. 

Wat het dorp betreft gingen als eerste de activiteiten van 

CS De Kluivenduikers rond de viering van de Elfde-van-de-

Elfde niet door. Voor november en december staan geen 

activiteiten gepland. De voorbereiding van de gebruikelijke 

activiteiten voor carnaval en tijdens het leutfeest zelf gaan 
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Sint ontving de kinderen dit jaar voor de 'Meet & Greet' buiten vόόr Den Brink. 
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gewoon door, laat Twan van den Heijkant van CS De 

Kluivenduikers weten. "We hebben geen glazen bol. Het is 

lastig vooruit te kijken hoe carnaval zal gaan verlopen".  

De intocht van de sint op 14 november ging aangepast 

door met alle activiteiten in de open lucht. Corona rijdt ook 

het proces om te komen tot een nieuwe dorpsvisie in de 

wielen. De verdiepingsbijeenkomsten van zondag 21 en 

zondag 28 november zijn uitgesteld. Mogelijk dat ze pas in 

het nieuwe jaar weer opgepakt zullen worden. Op welke 

wijze de dorpsvergadering van 13 december door zal gaan, 

is nog niet bekend. 

De organisaties van kerstactiviteiten moeten ook rekening-

houden met de nieuwe coronaomstandigheden. Nancy de 

Jong van De Stille Nacht Viering op kerstavond zegt: 

"Hopelijk mag het doorgaan. We duimen."  ■ 

 

DE UITVINDERS VAN DE ACHTHOEK! 
Vorige week troffen tal van Houtenaren een brief in de bus 

van de 'uitvinders van de Achthoek', waarin ze een aanbod 

deden om 'iets uit te vinden' voor dorpsgenoten om hen te 

helpen met bijvoorbeeld spullen oprapen als iemand een 

pijnlijke rug heeft. Nieuwsgierig geworden, namen wij con-

tact op met de school.  

Juf Susan van Brede dorpsschool De Achthoek vertelt dat 

de actie een vervolg is op het techniekthema dat in het 

kader van onderzoekend leren op school was uitgevoerd. 

Het project heette 'Het Grotemensenmysterie' en bestond 

uit het doen van proefjes en uitvindingen. Een excursie 

naar de Uitvindfabriek in Breda was er onderdeel van. Bij 

de afsluiting van het project werd gezocht naar een ver-

taalslag van het thema naar het dorp. Zo ontstond het idee 

om instrumenten en hulpmiddelen voor dorpsgenoten die 

een probleem hebben, uit te gaan vinden. Alle aspecten die 

er komen kijken bij het proces van idee naar praktische 

uitvoering moesten de kinderen doorlopen. In de taalles 

werd een flyer ontworpen. Wat moet erop? Hoe spreek je 

mensen aan? En meer van dat soort zaken. Om iets voor 

mensen te kunnen betekenen moet je meer van mensen 

weten. Dat leidde tot het opstellen van een vragenlijstje. De 

oplossingen of 'uitvindingen' die bedacht worden moeten in 

een technische tekening vervat worden. Het uiteindelijke 

maken vraagt kennis van materiaal en het gebruik van 

gereedschap. In alle componenten speelt samenwerking 

een bijzonder belangrijk aspect.  

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 

Achthoek leerlingen actief in de Uitvindfabriek, Breda. 
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"Deze manier van werken", zegt juf Suzan, "waarin alle 

schoolvakken aan bod komen, spreekt ons op de Achthoek 

erg aan. Het is ons op het lijf geschreven." 

Tot gisteren konden Houtenaren via een invulstrook onder-

aan de brief verzoeken indienen. "Nu gaan we inventari-

seren en nadenken hoe we dingen kunnen gaan 'uitvinden' 

en wat daar allemaal voor nodig is." De komende week 

wordt het project op school afgerond.  ■ 

 

Genootschap op zoek naar kandidaten 

WIE KRIJGT DE HOUTSE BOOM 2022? 
Tot 15 december kunnen kandidaten voor-

gedragen worden voor de Houtse Boom 2022, 

die traditiegetrouw tijdens het Nieuwjaarscafé 

van zondag 9 januari 2020 wordt uitgereikt. De 

Houtse Boom wordt toegekend aan een Houte-

naar (m/v) die zich als vrijwilliger, onbaatzuchtig en voor 

een aanzienlijke tijd belangeloos inzet of heeft ingezet voor 

het dorp. Of, zoals het uitreikende Genootschap de Houtse 

Boom het zegt: "Hij/zij heeft werkelijk het verschil ge-

maakt". 

Alle Houtenaren die de onderscheiding krijgen, worden 

automatisch lid van het genootschap. Ieder jaar kiezen zij 

gezamenlijk de 'nieuwe' Houtse Boom. Kandidaten kunnen 

worden voorgedragen door dorpsgenoten. Het aantal keren 

dat hij/zij wordt genomineerd speelt hierbij geen rol. Een 

kandidaat kan meer jaren achtereen voorgedragen worden. 

Ook de leden van het Genootschap de Houtse Boom dra-

gen kandidaten voor. Van alle voordrachten wordt een 

kandidatenlijst gemaakt met een toelichting waarom de 

kandidaat voor de Houtse Boom wordt aangemeld. Alle 

voorgedragen personen worden vervolgens aan de hand 

van elf vastgestelde criteria (vrijwillig, belangeloos, onbaat-

zuchtig, een aanzienlijke periode, inzet moet bekend zijn in 

Den Hout etc.) beoordeeld of ze hieraan voldoen. Over de 

kandidaten die overblijven wordt in enkele (afval)ronden 

gestemd. De leden kunnen daarbij hun stem toelichten. De 

kandidaat die daaruit overblijft, krijgt tijdens het Nieuw-

jaarscafé de Houtse Boom uitgereikt en wordt daarmee 

ook lid van het Genootschap de Houtse Boom. 

Voordrachten voor de Houtse Boom kunnen – beargumen-

teerd – tot 15 december ingediend worden bij Kees Bul, 

Houtse Heuvel 46 of via e-mail: cbul@ziggo.nl  Voordrach-

ten en het verloop van de stemming worden vertrouwelijk 

behandeld.  ■ 

 

 

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

Houtsesteeg 3 
4911 CG Den Hout 
Tel. 0162-434239 
Fax. 0162-499933 
Mob. 0651354542 
Email: jos.pheninckx@planet.nl 

telefoon: 422292).

 

CONTACTADRESSEN 

Wijkverpleegster 
Voor Den Hout is nog geen vaste wijkverpleegster be-

schikbaar. Inwoners van Den Hout kunnen bellen naar 

0165-546613 en vragen naar de waarnemend wijk-

zuster voor Den Hout. 

Wijkagent (tijdelijk) 
Aad van Wensen, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond. 

Dorpshuis Den Brink  
Houtse Heuvel 24a; tel.: 0162-422971. 

Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandag-

dinsdag-vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 

19.00 tot 24.00 uur. Mail: info@dorpshuisdenbrink.nl 

Meer informatie over Den Hout 
Wie meer informatie over Den Hout wil lezen, bijvoor-

beeld over verenigingen, activiteiten, Dorpsbelang of 

algemene informatie, kan terecht op www.denhout.eu  
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HOUTSE HALLOWEENVIERING 

GROOT SUCCES! 
5 november 2021 werd een gedeelte van Den Hout omge-

toverd tot een waar griezelparadijs. 105 kinderen deden 

mee aan de 'trick or treat'-route en gingen door het spook-

bos. Heel wat stoere volwassenen liepen daarna nog door 

het spookbos 2.0.  

De organisatie wil iedereen die meegewerkt heeft om van 

deze avond een succes te maken heel erg bedanken. Een 

apart groot dankjewel voor de Brandweer Den Hout die het 

spookbos en het spannende verhaal dat er bij hoorde ge-

heel verzorgd heeft. Tot volgend jaar!  ■ 

 

VOLGENDE NUMMER 
Het volgende nummer van het dorpsblad verschijnt in 

verband met Kerstmis op woensdag 22 december. De 

sluitingsdatum voor de kopij is zaterdag 11 december. 
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12 HOUTSE CLUBS EN VERENIGINGEN 

ONTVINGEN GELDBEDRAGEN VAN 

RABO CLUBSUPPORT 
Dit jaar hebben 358 verenigingen en stichtingen uit het 

werkgebied van Rabobank Amerstreek mee gedaan aan de 

actie Rabo Clubsupport. Leden van de bank mochten 

stemmen welke club geld zou krijgen. Hoe meer stemmen 

een club kreeg, hoe groter de opbrengst. In totaal zijn 

15.612 stemmen uit gebracht. De pot van de bank be-

droeg dit jaar € 125.000,-; per stem goed voor zo'n € 8,-.  

Op 12 november werd de uitslag bekend gemaakt. In Den 

Hout deden 12 verenigingen, clubs en stichtingen mee. 

Samen kregen ze € 4.546,84 toebedeeld. Bij aanmelding 

vroeg de bank waaraan de supportgelden zouden worden 

besteed. 

V.V. Irene '58 kreeg van alle Houtse clubs het grootste 

bedrag: € 736,54. De voetbalclub gaat het geld besteden 

aan nieuwe trainingsgoals, omdat 'de oude goals van el-

lende uit elkaar vallen', aldus Irene '58. Muziekvereniging 

Amicitia sleepte € 680,49 in de wacht. Het geldbedrag 

wordt ingezet voor een nieuwe zanginstallatie voor de 

jeugdband van Amicitia BonuZ. 

CV Nie Mááuwe kreeg € 472,31 om te besteden aan het 

bouwen van een carnavalswagen om mee te doen aan de 

optochten in Oosterhout en Den Hout. TC Den Hout gaat 

het bedrag van € 432,28 besteden aan de aankleding van 

het uitgebreide tennispark. Als er dan nog wat over is, komt 

dat ten goede aan het oppimpen van de kantine.  

De KBO wil het geld inzetten voor een verwendag voor de 

leden om zo de coronatijd zo snel mogelijk te vergeten. 

Hiervoor is € 416,27 beschikbaar. Dorpsblad Den Hout 

werd verblijd met een bedrag van € 384,24, dat besteedt 

gaat worden aan de uitgave in kleur van het kerstnummer 

van het dorpsblad. 

CS De Kluivenduikers gaat de financiële bijdrage van de 

bank van € 368,23 besteden aan nieuwe en te vernieuwen 

activiteiten voor de jeugdige Kluivenduikers. Om de Werk-

groep Nieuwjaarscafé het organiseren van de Nieuwjaars 

ontmoeting mogelijk te maken kreeg Dorpshuis Den Brink 

€ 288,16 uit de pot van de Rabobank. 

Het Oranje Comité ontving € 240,12 voor vervanging en 

uitbreiding van spelmateriaal voor Koningsdag. € 224,11 

ging naar Stichting d'Houtse Kerk voor activiteiten voor het 

behoud van de kerk voor Den Hout.     

De vrouwenvereniging Vrouwen van Nu kan, dankzij de 

bank € 192,08 investeren in themabijeenkomsten op aller-

lei maatschappelijk vlak voor leden. Buurtvereniging Den 

Hout-zuid wil met het ontvangen geld, € 112,01 buurtacti-

viteiten opzetten ter versterking van het onderlinge contact 

en de saamhorigheid. 

'Iedereen verdient een club' 
Alle deelnemende instanties uit Den Hout danken de 

(Houtse) leden van de bank die op hen hebben gestemd en 

de bank voor de geboden kans om deel te nemen. 

De Rabobank zegt over de jaarlijkse ondersteuningsactie: 

"Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. 

Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en 

helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met 

kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & 

geweldig voor de buurt." In het kader van kennis organi-

seert Rabobank Amerstreek nog dit jaar online bijeen-

komsten over onder meer leden- en fondswerving en het 

opzetten van nieuwe organisatiestructuren.  ■ 
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BURGEMEESTER MARK BUIJS GAST BIJ VIERING 10 JAAR EETPUNT 

 

R. KUIJPERS v.o.f. 
 

Grondverzet & graafmachine verhuur 
 

Allerlei soorten graafwerkzaamheden voor 
particulieren en bedrijven: 

✓ Levering van ophoogzand 

✓ Afvoeren van grond 

✓ Spitten van tuinen 

✓ Bestratingen 
 
Uitgraven van: 

✓ Bouwkavel 

✓ Funderingen 

✓ Zwembaden 

✓ Vijvers 

✓ Opritten 

✓ Terrassen 

✓ Rioleringen 

✓ Leidingen 

✓ Rooien van struiken en  
plantsoenen 

Achterstraat 28, 4911 AZ Den Hout 
Telefoon mobiel: 06-18346328 
Email: info@rkuijpersgrondverzet.nl 

Op 5 november 2021 werd in Den Brink gevierd dat het 

Eetpunt Den Hout 10 jaar bestaat. Het was een zeer ge-

slaagde bijeenkomst met 34 deelnemers.  

Ook burgemeester Mark Buijs kwam op bezoek. De 

organisatie wil graag iedereen bedanken voor de hulp, 

de complimentjes, de aanwezigheid en gezelligheid.  ■ 
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DANKBETUIGING 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 

vele felicitaties bij ons gouden huwelijksfeest, dat we 

alsnog hebben kunnen vieren. In het bijzonder ook dank 

aan de burgemeester die de gouden speld van de 

gemeente kwam opspelden. Dat was voor ons een grote 

verrassing! Tot slot ook dank aan de fanfare die ons een 

muzikale ode kwam brengen. Iedereen bedankt! 

Koos en Nelly van Arendonk  

VEEL GELUK TOEGEWENST 
Onze buurgemeente Drimmelen kent al jaren een wet-

houder van Geluk. De ambitie om zo'n wethouder te 

worden heb ik ook. Vandaar dat ik door middel van 

deze open brief solliciteer bij burgemeester Mark Buijs 

van gemeente Oosterhout om zijn collega te worden in 

het zittende college van B&W.  

Ik mag toch al van geluk spreken om te wonen in de 

parel van gemeente Oosterhout, het geluk te hebben 

lid te zijn van het redactieteam van dit dorpsblad, ge-

lukkig getrouwd te zijn en net de scherven te hebben 

opgeruimd van mijn kapot gevallen vaas (volgens het 

gezegde brengt dit immers ook geluk!). Kortom, met dit 

klavertje vier kan Mark niet om mij heen.  

Zonder geluk vaart niemand wel, 

Alowieke 

 

BERICHTEN UIT DEN BRINK 
 

DEKSEL OP DE NEUS 
Of het nu het deksel was van één van de pannen waarin 

het heerlijke 10-jarige jubileumdiner van het Eetpunt 

werd gekookt, of het was het spreekwoordelijke deksel 

dat op de verkouden neus wordt verkregen: corona gooit 

wederom behoorlijk wat roet in het eten voor de agenda 

van het dorpshuis. Goedbeschouwd kunnen alle activi-

teiten wel doorgaan, maar zonder koffie en een nazit-

borrel is het niet altijd gezellig. 

Georganiseerd in grote groepen kaarten op 1,5 meter is 

natuurlijk ook niet handig, dus die bezigheid is op een 

laag pitje gezet. Op dinsdagmiddag wordt er nog wel een 

kaartje gelegd, maar dat zijn geen tientallen tafels. 

Voor de komende feestmaand staan er natuurlijk in pot-

lood ook wat leuke dingen op het programma, maar of 

die door toedoen van het virus en de regelgeving daar-

omheen doorgaan… de komende tijd zal het leren. Hou 

instagram en facebook van het dorpshuis in de gaten. 

Wat wel – volgens de coronaregels van eind november 

dan – op een veilige manier doorgang vindt, is het 

Eetpunt. Jan, Joyce en Jurgen verzorgen onder leiding 

van Miriam op vrijdag 3 en 17 december een heerlijk 

driegangendiner. Wat wel verandert is dat er maximaal 

20 gasten bij mogen zijn en dat iedereen zich een week 

van tevoren zal moeten opgeven, via de gebruikelijke 

kanalen van het Eetpunt of via een mailtje naar 

info@dorpshuisdenbrink.nl. 

Laten we met elkaar afspreken dat we goed opletten dat 

we niet ziek worden, we in de laatste maand van het jaar 

extra naar elkaar omkijken en dat we snel weer met 

elkaar de dingen kunnen doen waar we blij van worden. 

Houdoegoed! 

Casper 
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IN VOORBEREIDING OP KERSTMIS… 
Over vier weken is het Kerstmis. Het feest der feesten dat 

zijn schaduw ver vooruitwerpt. Het feest vraagt de nodige 

voorbereiding. Verschillende groepen zijn ook in Den Hout 

bezig zich op te maken voor Kerstmis. Ze hopen allemaal 

dat corona geen roet in het eten zal gooien. Het aantal 

besmettingen loopt angstwekkend op en verhogen de druk 

op de zorg. De eerste periode van strengere maatregelen 

zou begin december moeten aflopen, maar of dan de 

situatie er ook naar is, is afwachten. De maatregelen zou-

den zomaar verlengd of zelfs verzwaard kunnen worden. 

Een lastig gegeven voor organisatoren. 

De Stille Nacht Viering op kerstavond 
Rond 17.00/17.30 uur zal op de Houtse Heuvel de Stille 

Nacht Viering op kerstavond plaatsvinden. In de viering zal 

Beatrijs Hofland voorgaan. Het thema is 'Bloeien in de 

nacht'. Het Houts Gelegenheidskoor en Het Houts Orkest 

van Muziekvereniging Amicitia zullen de dienst opluisteren. 

Het aansteken van gedachteniskaarsjes zal ook dit jaar 

een belangrijk onderdeel van de viering zijn. De aan-

melding hiervoor kan gedaan worden bij Kitty Caron via: 

kittycaron@casema.nl of door een briefje in de bus te stop-

pen op Vrachelsestraat 59. De creatieve dames van 

Festival onder de Bomen tekenen voor de versiering. 

Namens de organisatie zegt Nancy de Jong: "Hopelijk mag 

het allemaal doorgaan. We duimen." 

Houts Gelegenheidskoor (HGK) 
Vast onderdeel inmiddels van de Stille Nacht Viering is het 

Houts Gelegenheidskoor (HGK). Organiserende kracht hier-

achter is Adriaan de Been, die zijn zangcarrière ooit 

enthousiast begon bij het Houts Jongerenkoor (Hojoko). In 

2013 en 2017 zong hij mee in het achtergrondkoor de 

'Backing Vocals' tijdens Amicitia Live. Via Chantal van 

Dongen en Nancy de Jong van Cornelius Nieuwe Stijl kreeg 

hij in 2017 de vraag of de Backing Vocals dat jaar mis-

schien tijdens de Stille Nacht Viering in de schuur aan de 

Achterstraat zouden willen zingen. Adriaan nam het voor-

touw en benaderde de club mensen: "Ze waren meteen erg 

enthousiast! Behalve de Backing Vocals ben ik ook oud-

Hojokoleden gaan bellen en mailen. Via via kwamen er 

meer aanmeldingen en al snel zaten we toen aan een 

groep van zo'n 20 enthousiaste zangers en zangeressen." 

Sindsdien verzorgt het Houts Gelegenheidskoor de zang 

tijdens de jaarlijkse Stille Nacht Viering. Enkele nummers 

zullen dit jaar muzikaal worden begeleid door het Houts 

Orkest, maar het instuderen van de liederen en de bege-

leiding daarvan op de piano van het Houts dames- en 

herenkoor, gebeurt door Oosterhouter Kees Bossers. Hij 

treedt voor de tweede keer op als di-pi, zoals Adriaan het 

noemt: dirigent-pianist. Maar voordat het repeteren kan 

beginnen is er al heel wat werk verricht. "Zo na de Houtse 

kermis in september begint het bij mij altijd te kriebelen. Ik 

zoek dan contact met Kees, Nancy en Chantal en dan 

komen we in oktober bij elkaar om dingen te regelen. Begin 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

Herberg 't Klosterke 
Houtse Heuvel 28, 4911 AW Den Hout 

Tel.: 0162 - 455703 

Zondag 9 januari 

HOUTS NIEUWJAARSCAFE 
We zijn bijna weer op weg naar een nieuw jaar en we 

sluiten ook weer een bijzonder jaar af...  . Wij willen 

u dan ook alvast uitnodigen om samen het glas te heffen 

op zondag 9 januari 2022 van 15:00 - 18:00 uur. Of we 

dit samen met elkaar kunnen doen, of toch 'online' is 

voor ons wegens de huidige maatregelen een beetje 

afwachten.... Maar, zoals u van ons gewend bent, gaan 

we er hoe dan ook weer een leuk feestje van maken! 

Meer informatie over de stand van zaken en het pro-

gramma kunt u volgen via onze Facebook-pagina en 

Dorpsblad Den Hout. Heeft u vragen? Dan mag u ons 

ook altijd een e-mail sturen: houtsnjc@gmail.com  

Werkgroep Houts Nieuwjaarscafé 
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november ga ik de piano vastleggen, repetitieruimte rege-

len en de mensen benaderen die eerder mee hebben ge-

zongen. De samenstelling van het koor wisselt nogal, 

omdat mensen soms op vakantie gaan of moeten werken. 

Aan de andere kant komen er weer mensen bij door mond-

tot-mond reclame en doordat vaste zangers nieuwe 

mensen meenemen. Dit jaar hebben we ook een oproep 

gedaan in het dorpsblad omdat we om mannen verlegen 

zaten. Dat heeft geholpen; we hebben nu maar liefst negen 

alten, negen sopranen, zes bassen en vier tenoren. Het 

koor repeteert zo'n keer of zeven in Den Brink. Het zijn 

veelal mensen die graag zingen en het juist aantrekkelijk 

vinden om mee te doen, omdat het over een leuk tijds-

bestek gaat, zo'n kleine twee maanden." "We zijn eigenlijk 

een soort van pop-up koor," voegt 'di-pi' Kees Bossers, die 

het gesprek volgt er aan toe. 

Vanwege alle nieuwe coronamaatregelen, die door het koor 

en Den Brink uiteraard in acht worden genomen, zit een 

gezellige nazit aan de bar er helaas niet in. Dat vindt 

Adriaan wel jammer, aangezien veel mensen ook vooral 

voor de gezelligheid mee doen. 

Het Houts Orkest van Muziekvereniging 

Amicitia 
De muzikanten van Het Houts Orkest van Muziekvereniging 

Amicitia bereiden zich voor op hun deelname aan de Stille 

Nacht Viering op kerstavond 24 december. De repetities tot 

dan staan in het teken van de te spelen kerstnummers. 

"Oud en nieuw werk", zegt Laura Berende van Amicitia. 

Nieuw is het nummer Roller Coaster (Achtbaan-red). "Dit 

nummer spelen we op verzoek van de organisatie, omdat 

het afgelopen jaar met corona voor veel mensen als een 

achtbaan voelde." Een kerstconcert – met koren en andere 

muziekgezelschappen – zoals in vroegere jaren in de 

Corneliuskerk, zit er dit jaar voor Amicitia niet in. "Er is geen 

duidelijkheid van de parochie over het gebruik van het 

kerkgebouw en Den Brink is er veel te klein voor."     

Kerststal op de Houtse Heuvel 
Minus van Gils van de Werkgroep kerststal op de Houtse 

Heuvel laat weten dat de werkgroep ook dit jaar weer de 

kerststal zal optuigen. Minus: "Dat doen we op zaterdag 

27 november. Pas na Sinterklaas gaan we de beelden in 

de stal zetten en sluiten we de verlichting aan. Dan kan 

iedereen er (weer) een bezoekje aan brengen." Bij de stal 

komen mooie kerstbomen te staan. De wensboom blijft dit 

jaar achterwege. De Werkgroep kerststal beraadt zich 

erover om volgend jaar een andere stal te maken. "De 

panelen van de oude stal wegen ruim tachtig kilo en dan is 

het hard sjouwen om de stal op te zetten. We denken 

erover na om lichter materiaal te gebruiken. Puntje is nog 

wel de financiering ervan."  ■ 

 

 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 

Kerststal op de Houtse Heuvel in aanbouw in 2019. 
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Als je zo eens rondloopt in Den Hout en omgeving ontdek je 

steeds weer verrassende plekjes. Ook van bezoekers hoor 

je vaak hoe mooi Den Hout is. Voor de redactie reden om 

de rubriek 'Mooi Den Hout' in het leven te roepen. In deze 

rubriek willen we regelmatig mooie foto's van mooie plekjes 

in Den Hout publiceren. Het liefst foto's die door u, onze 

lezers, zijn gemaakt van uw favoriete plekjes in en om Den 

Hout of van en in uw eigen tuin.  

Houdt u er rekening mee dat de meeste nummers van het 

dorpsblad in zwart/wit worden uitgegeven. Foto's graag 

digitaal aanleveren via: redactiedorpsblad@denhout.info of 

app via 06-27540297. Indien mogelijk en/of nodig graag 

een korte toelichting op de foto bijvoegen. Wij plaatsen de 

foto's met uw naam als fotograaf erbij. 

De eerste foto is er een van Jos Verhoef. Jos maakte de 

foto van een prachtige regenboog vanaf het erf van de 

boerderij aan de Moerstraat.  ■ 

 

 

POLITIE WAARSCHUWT VOOR 

MISLEIDENDE BERICHTJES VAN 

'POSTBEZORGERS' 
Tientallen mensen zijn slachtoffer geworden van sjoemel-

sms'jes van zogenaamde pakketbezorgers. Via het be-

richtje proberen criminelen toegang tot de telefoon en zelfs 

bankgegevens te krijgen. De politie waarschuwt mensen 

voor deze praktijken. 

Malware 
Ineens een berichtje gekregen dat er een pakket naar u 

onderweg is? Om het poststuk te volgen, wordt u gevraagd 

op een trackinglink te klikken. Wees hier voorzichtig mee. 

Dit is namelijk het moment dat kwaadwillenden proberen 

hun slag te slaan. Ze geven u het idee dat u inderdaad het 

Jos Verhoef maakte deze foto vanaf de boerderij aan de Moerstraat. 

MOOI DEN HOUT!   
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pakketje kunt volgen via track-and-trace, maar wat er 

eigenlijk gebeurt, is dat u via die link in de sms naar een 

valse app wordt gestuurd. Met alle kwalijke gevolgen van 

dien. 

FluBot 
Het gaat hier om zogeheten FluBot malware. Na installatie 

kunnen criminelen via deze app persoonlijke informatie 

stelen, zoals wachtwoorden en bankinformatie. Ook kan de 

FluBot bij de persoonlijke contacten op uw telefoon komen. 

Die gegevens kan hij gebruiken om zichzelf verder te 

verspreiden en zo meer slachtoffers te maken. De huidige 

fraudepoging lijkt op die van eind mei. Nu hebben tientallen 

gedupeerden zich al bij de politie gemeld. Gezien de 

ervaringen van eerder dit jaar, is de verwachting dat het 

aantal slachtoffers verder oploopt. 

Android 
De sms kan naar elk soort telefoon worden gestuurd, maar 

kan alleen mensen treffen die de link activeren op een 

Android-toestel. Bij dit soort toestellen is het namelijk 

mogelijk om buiten de Play Store om apps te downloaden. 

Dit is precies de manier waarop criminelen met FluBot wer-

ken. Bij iPhones is het niet mogelijk om apps buiten de store 

binnen te halen. Uiteraard kunnen iPhone-bezitters wel zo'n 

berichtje ontvangen. 

Advies 
Klik niet op de link in een sms om een pakket te volgen. 

Download dergelijke apps niet via een link in een bericht, 

maar zoek bij twijfel de app zelf op in de Play Store. Heb je 

toch de link geactiveerd en is de malware geïnstalleerd? 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met je provider of 

telefoonaanbieder om verdere schade te voorkomen. 

Opgelicht door cybercriminelen? Heb je financiële schade? 

Doe altijd aangifte. Bel ook direct je bank en volg de 

aanwijzingen van de bankmedewerker op. Het is handig om 

je verhaal te delen met vrienden en kennissen. Op die 

manier help je voorkomen dat meer mensen slachtoffer 

worden.  ■ 

DANKJEWEL 
De jaarlijkse rondgang van het Oranje Comité voor een 

financiële bijdrage in de organisatiekosten, is ook dit jaar 

een succes geworden. De opbrengst evenaart die van 

twee jaar geleden (vorig jaar werd de rondgang i.v.m. 

corona overgeslagen). Namens het comité hartelijk dank 

voor alle bijdragen! 

Oranje Comité Den Hout 

: Oranje Comité Den Hout 

MOEDER, ONZE KRAAI IS DOOD… 

Deze melodie werd door de Rose Panters bij de verbran-

ding van Oos Jaas op de Houtse Heuvel gespeeld tijdens 

het slot van carnaval. Het kan toch niet zo zijn dat dit 

hun laatste deuntje is geweest. Wat is immers carnaval 

zonder levende muziek. In Den Hout net zo iets als Prins 

Kluif XIII zonder hofdames?  

Vaak zijn de Rose Panters in de sauwelton op ludieke 

wijze ten tonele gebracht. Zo frequent zelfs dat ze tegen-

woordig ieder jaar op het podium mogen komen zitten. 

Dit stukje Houtse werelderfgoed heeft echter dringend 

behoefte aan aanwas. Net als de dolfijn, jaguar, zee-

schildpad en orang-oetan worden ze in hun voortbestaan 

bedreigd.  

Dus sla je slag, laat ze niet hun laatste adem uitblazen, 

speel een vrolijke noot en meld je aan als new potential.    

Voor info: Rieneke, 06-28521696  

of Petra, 06-27464134 



Jaargang 17 nummer 10 DORPSBLAD den hout 12 

Tentoonstelling in kermisweekend 2022 

DE VERDWENEN HOUTSE 

VERENIGINGEN 
Werkgroep Heemkunde Den Hout heeft het plan opgepakt 

om een tentoonstelling te organiseren met als titel 'de ver-

dwenen Houtse verenigingen'. In het kermisweekend van 

17 en 18 september 2022 zal de tentoonstelling te bezoe-

ken zijn. 

Kermisweekend 2022 klinkt nog ver weg, maar de werk-

groep is al druk bezig materiaal te verzamelen voor de 

tentoonstelling. Hiervoor roept ze de hulp van de Houte-

naren in. De Werkgroep Heemkunde zoekt mensen die in 

het bezit zijn van foto's, verhalen of attributen van ver-

dwenen verenigingen. Eigenlijk gaat het om alles wat een 

(mooi) beeld geeft van de verdwenen verenigingen. 

 

 

Foto (Johan van Gurp): Eerste optreden van jongerenkoor Hojoko op 25 maart 1972 in de St. Corneliuskerk. 
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Drumband Novitas Vitae 
Voorbeelden van verdwenen verenigingen zijn onder meer 

de biljartvereniging Onder Ons, Ponyclub De Heuvelruiters, 

Drumband Novitas Vitae, Katholiek Meisjesgilde en het 

Jongensgilde. De lijst is nog veel langer, maar dit geeft vast 

een idee. De foto's bij dit artikel zijn uit de verzameling van 

de werkgroep. 

Actief verenigingsleven  
Van oudsher staat Den Hout bekend als een dorp met een 

actief verenigingsleven. Zo werd je vroeger bij je geboorte 

automatisch lid van de buurtvereniging in je omgeving. De 

sociale samenhang en leefbaarheid in de straten van het 

dorp waren hierdoor groot. Naast het feit dat sportvereni-

gingen belangrijk zijn voor de gezondheid, maken ze het 

ook mogelijk om andere dorpsgenoten te ontmoeten: het 

sociale aspect waar Den Hout om bekend staat. En een 

vereniging zorgt voor dorpsidentiteit. Bijvoorbeeld het 

trotse wij-gevoel.  

Contact  
Met de tentoonstelling wil de werkgroep heemkunde de 

verdwenen verenigingen in beeld brengen, maar ook 

bovengenoemde aspecten benadrukken. Bij deze de 

oproep aan de Houtenaren om de tentoonstelling compleet 

te maken. 

Houtenaren die de Heemkundegroep kunnen helpen wor-

den verzocht contact op te nemen met Anne Passchier 

06-21268275 (annepasschier@kpnmail.nl) of met Jan Ver-

hoeven 0162-428927 (jancorve@casema.nl) 

Alvast heel erg bedankt namens de werkgroep Heemkunde 

Den Hout.  ■ 

 

UKKEPUKKEPLEIN KRIJGT NIEUW 

SPEELHUISJE 
Maandag 29 november wordt met de werkzaamheden 

begonnen voor de vervanging van het speelhuisje op het 

Ukkepukkeplein aan de Midden Akker. Het speelhuisje was 

afgekeurd, omdat het gevaar opleverde tijdens het spelen 

door een defect tafeltje en de defecte vloer. Als extraatje 

komt er een duikelstang op de speelvoorziening bij.  

De grondwerkzaamheden en het plaatsen van de speel-

materialen worden bekostigd door de gemeente Ooster-

hout. Woordvoerster Odette Kuijpers van de Buurt-

vereniging De Meulen is blij met de vervanging en de 

aanwinst. "De kinderen kunnen nu weer veilig spelen. Op 

dit moment hebben wij geen aanvullende wensen. De 

andere bestaande speeltoestellen kunnen nog enkele 

jaren mee."  ■ 

 

Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

POSTZEGELS GEVRAAGD  
Ad van Leijsen zamelt postzegels in voor de Stichting 

Mitrata (www.mitrata.org). Deze kleinschalige stichting 

werkt met vrijwilligers en zet zich in voor kansarme 

kinderen in Nepal. De stichting zorgt 

voor onderwijs, kindertehuizen en 

medische voorzieningen.  

Ad van Leijsen is blij met alle soorten 

postzegels: Nederlandse, buitenlandse, 

oude, jonge, afgeweekte etc. etc. Wie 

wil helpen, kan de postzegels bij hem 

afgeven: Vrachelsestraat 67. 
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 (Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

OPBRENGST KLEDING-

INZAMELING ACHTHOEK 
Donderdag 4 november 2021 is de jaar-

lijkse kledinginzameling van basisschool 

De Achthoek geweest. Er is maar liefst 

1.436 kg ingeleverd! Hiervoor krijgen we € 430,80 van 

Bag2School. Dit geld wordt gebruikt om allerlei buiten-

speelgoed en leermateriaal voor de kinderen te kopen. 

We bedanken iedereen die hier aan bijgedragen heeft! 

We zijn erg blij met deze grote hoeveelheid ingezamelde 

kleding. 

Oudervereniging van Brede Dorpsschool De Achthoek 

Thematafels Dorpsvisie 

We hebben besloten om de thematafels van 21 en 
28 november in Den Brink te verplaatsen in verband 
met het oplaaiende Corona-virus. Zodra wij zicht 
hebben op de ontwikkelingen rondom de maat-
regelen, plannen wij nieuwe data. 

Ontzettend jammer, maar we vinden fysiek bij elkaar 
komen voor de nieuwe Dorpsvisie essentieel.  

 

Dorpsvergadering 

De volgende dorpsvergadering staat gepland voor 
13 december in Den Brink. In welke vorm en wan-
neer deze zal gaan plaatsvinden kunnen we nu 
helaas nog niet zeggen. Wij houden u op de hoogte! 

 

CPO 

De inloopmiddag CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) voor senioren op 9 november 
was druk bezocht. Vele enthousiaste Houtse 
senioren kregen in Den Brink vrijblijvend informatie 
over het samen bouwen in eigen beheer, het traject 
en planning rondom het bouwen op het huidige 
voetbalveld. Het oprichten van de CPO-vereniging is 
in voorbereiding.  

 

EVZ 

Dorpsbelang was op 11 november uitgenodigd bij de 
gemeente om de eerste schets te bespreken voor de 
EVZ (Ecologische Verbindingszone) tussen de 
Contreie en Den Hout. De schets wordt op dit 
moment met diverse betrokken partijen besproken.  

 

Bezoek wijkwethouder Dees Melsen 

Zoals jullie weten heeft Robin van der Helm de politiek 
verlaten en heeft Dees Melsen zijn functie van 
wijkwethouder overgenomen. Op 5 november heeft hij 
kennisgemaakt met Den Hout. Tijdens een wandeling 
langs diverse locaties is hij bijgepraat over het 
beschermd dorpsgezicht en de dorpsvisie, de 
woningbouw op het voetbalveld en CPO en de 
Vrachelsestraat. Tenslotte heeft hij een presentatie in 
de Corneliuskerk bijgewoond over de toekomst van het 
gebouw. 

 

Website en Facebook 

Checkt u regelmatig onze site www.denhout.eu en 
onze Facebookpagina voor actuele informatie? 

 

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar: 
communicatie@denhout.eu. 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Cor (57) en Theresa (57) Veneboer; 

één hond en twee katten. En drie 

zoons die al de deur uit zijn: William 

(30), Robbert (28) en Lars (23) 

Adres: Vrachelsestraat 47 

Beroep: Cor is directeur/mede-eigenaar 

van transportonderneming Sluyter Logistics 

Moerdijk, met vestigingen in Rotterdam, 

Deventer, Assen, Tilburg en op Schiphol.  

Theresa is altijd ziekenverzorgende in een 

verpleeghuis geweest en levert nu haar 

bijdrage als vrijwilligster activiteiten in 

verpleeghuis Mijzo in Oosterhout. 

Hobby's: Cor 'doet' auto's en motoren als hobby-

handelaar, beetje sleutelen en zo. Theresa heeft 

altijd allerlei bewegingsactiviteiten gedaan en 

heeft ook nu nog 'van alles om te doen'. Samen 

houden ze van fietsen en wandelen en nog vele 

andere dingen. 

Waar komen jullie vandaan?  

Cor is geboren in Hengelo en heeft na de MDS gewerkt 

bij Frico in Leeuwarden, bij DOMO in Beilen en bij AGA-

gas in Amsterdam en daarbij veel cursussen en 

opleidingen gevolgd. Theresa is geboren in Appelscha 

en heeft Verzorgende IG gedaan en altijd in deze sector 

gewerkt. Ze hebben samengewoond in Appelscha en 

Oosterwolde, zijn nu 34 jaar getrouwd en in 2005 in 

Oosterhout gaan wonen. 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen? 

We woonden in het centrum van Oosterhout in een echt 

groot huis (onder meer zeven slaapkamers). Toen onze 

jongens zo successievelijk hun eigen weg gingen, zijn we 

gaan kijken naar iets minder groots. Dat werd in eerste 

instantie een bouwkavel hier vlakbij, maar toen we al bezig 

waren met de ontwikkeling van het bouwplan, kwam 

ineens dit huis in de aanbieding. We hebben toen eigenlijk 

niet lang hoeven nadenken over deze prachtige plek. 

 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 

Op 7 juli van dit jaar. 

Hoe is het tot nu toe bevallen? 

Heel goed en we zijn nog elke dag blij met deze prachtige 

woonplek. Ondanks de beperkingen van corona hebben we 

toch al kennis met de buren om ons heen kunnen maken 

en zelfs al deelgenomen aan een buurtactiviteit. 

 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout? 

Voor ons is dit nu nog helemaal geen relevante vraag. En al 

helemaal niet vanwege de huidige corona-beperkingen, die 

onze nadere verkenning van alle activiteiten in Den Hout 

bemoeilijken. 
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H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 
Pastoresteam 
Pastoor Jochem van Velthoven, 

pastoor Rodrigo Rojas, pastor Peter 

Hoefnagels en pastoraal werker 

Annemiek Buijs, tel.: 432339. 

Opgeven misintenties 
Mevrouw A. Halters tel.: 455070 of 

email: amhalters@casema.nl. 

Vieringen van de geloofs-

gemeenschap Cornelius 
Zaterdag 27 november: 

Eucharistieviering (St. Caecilia), 

19.00 uur Den Brink. Voorganger 

pastoor Jochem van Velthoven. 

Zaterdag 11 december: 

Eucharistieviering, 19.00 uur Den 

Brink. Voorganger pastor R. Rojas. In 

de viering wordt afscheid genomen 

van pastor Rojas. 

Zaterdag 25 december  

Eerste Kerstdag: 

Eucharistieviering, 10.00 uur Den 

Brink. Voorganger: pastor Bert van 

Leijsen. 

Doordeweekse bijeen-

komsten in Den Hout  
Elke donderdag is er om 10.00 uur 

een bijeenkomst van de geloofsge-

meenschap Cornelius in Den Brink. 

Op de laatste donderdag van de 

maand is dat een Woord- en Gebeds-

viering met in principe voorganger Ed 

de Kever. Op de andere dagen wordt 

er een geloofs- of bijbelverhaal 

voorgelezen, samen gezongen en 

gebeden. Iedereen is welkom.  

Op donderdag 25 november gaat 

G. Berende (eenmalig) voor in de 

doordeweekse Woord- en Gebeds-

dienst die om 10.00 uur in Den Brink 

begint.   

Kosters 
Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra (06-20513740) 

Christ Havermans (06-46176412) 

Rechtstreeks contact met de 

Catharinaparochie 

In onderstaande gevallen dient recht-

streeks contact opgenomen te wor-

den met de Catharinaparochie:  

Markt 17, 4901 EP Oosterhout, 

tel.: 432339: 

• Bespreken van een doop 

• Opgeven van communie / vormsel 

• Huwelijk 

• Overlijden 

Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om 

het huis. 
 

• Stucwerk 

• Tegelwerk 

• Timmerwerk 

• Badkamers 

• Aanpassen keukens 

 

Jack Damen 
 

Hespelaar 24a 

4911 AE Den Hout 

tel: 0162 - 428906 

info@damenklusbedrijf.nl  

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 
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In de rubriek 'Uit de oude doos' publiceert het dorpsblad elke maand een foto van 'vroeger'. Deze maand foto's uit 

1963/1965 van de sloop en de bouw van de woning aan Achterstraat 15. 

OUDE WONING ACHTERSTRAAT 15 MAAKTE PLAATS VOOR NIEUWE 

UIT DE OUDE DOOS 

Foto's: Fotokroniek Bernhard van Oerle; beh. Jan Pheninckx  

In de periode van 1963 

tot 1965 werd het totaal 

verouderde huisje van 

Achterstraat 15 afgebro-

ken en vervangen door 

de woning die er nu nog 

altijd staat.  

Jan Dirven kocht het 

bouwval, brak het af en 

bouwde eigenhandig een 

nieuwe woning. Hij deed 

dat in twee fases. Op de 

foto is een deel van de 

nieuwbouw al te zien. 

Meteen na het optrek-

ken van dat deel van het 

huis, betrok hij het pand 

met zijn gezin.  

 

 

Terwijl het gezin Dirven 

er woonde werd de wo-

ning voltooid. Voordien 

woonde de familie 

Dirven in een salon-

wagen die op Vrachelen 

stond.  

In de achtergrond zijn de 

kerktoren van de Corne-

liuskerk en de schoor-

steen van de Houtse zui-

velfabriek van de familie 

Oomen te zien.  

De schoorsteen werd in 

1966 afgebroken. 
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Onderhoud  ■  reparatie  ■  verkoop van alle merken  ■  APK 

Eindsepad 12, 4911 AR Den Hout 
Tel.: 0162 - 42 28 58 

COLOFON 
Dorpsblad Den Hout is een uitgave van Stichting 

Dorpsblad Den Hout. Het blad verschijnt op de 

laatste woensdag van de maand en wordt in Den 

Hout huis-aan-huis bezorgd. Buiten Den Hout 

kan men het blad tegen portokosten ontvangen. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om een digitale 

versie van het blad per e-mail te ontvangen. 

Redactie 
Conny van den Boogaard, Cees Joosen, Twan 

van den Heijkant, Arjen van Dijk, Wilma van 

Straten, Diane Scheffers, Odette Kuijpers, Els 

van den Heijkant 

 
 

 
Redactieadres: 

Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Tel.: redactie: 0162-422292 

E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 

Opmaak 
Jack Knipscheer, Adam van der Schriek 

Foto's 
Bram Corbeij, BS De Achthoek, Cees Joosen, 

Joyce van Kempen, Casper van Aggelen, Jos 

Verhoef, De Rose Panters, BN De Stem Johan 

van Gurp/Stadsarchief Breda, familie Veneboer, 

Fotokroniek Bernard van Oerle 

 

 

Drukken en bezorging 
Harm Rutten en de vele vrijwillige bezorgers 

o.l.v. Tonny Halters 

Advertentieafdeling 
Ellen van Groenewoud (0162-422292) 

Adres: Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Lex Fenstra (076-5210899) 

Adres: Lovensdijkstraat 9 F44, 4818 AJ Breda  

Volgende nummer 
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op 

woensdag 22 december. U kunt uw bijdragen t/m 

11 december zenden of mailen naar het redactie-

adres. 

Veel activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. 

coronamaatregelen; let op de berichtgeving van de 

organisatie via bijvoorbeeld de social media. 

 

Donderdag 25 november 

Woord- en gebedsdienst, 10.00 uur Den Brink 

Donderdag 25 november 

Bingo, 13.30 uur Den Brink. KBO 

Vrijdag 26 november 

Rik- en jokerconcours. 19.30 uur Den Brink. VVR '70 

Zaterdag 27 november 

Eucharistieviering (St. Caecilia), 19.00 uur Den Brink 

Vrijdag  3 december  

Eetpunt. 12.00 uur Den Brink. Aanmelden: 

info@dorpshuisdenbrink.nl (uiterlijk 26/11/21) 

Vrijdag 10 december 

Rik- en jokerconcours. 19.30 uur Den Brink. VVR '70 

Zaterdag 11 december 

Eucharistieviering, 19.00 uur Den Brink 

Zaterdag 11 december 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor dorpsblad van 

22 december 

Maandag 13 december 

Vergadering Dorpsbelang Den Hout 

Woensdag 15 december 

Sluitingsdatum indienen voordracht Houtse Boom 

Donderdag 16 december 

Kerstviering Katholieke Bond van Ouderen 

Vrijdag 17 december 

Eetpunt. 12.00 uur Den Brink. Aanmelden: 

info@dorpshuisdenbrink.nl (uiterlijk 10/12/21) 

Vrijdag 17 december 

Rik- en jokerconcours. 19.30 uur Den Brink. VVR '70 

Maandag 20 december 

Kerstviering Vrouwen van Nu, 19.30 uur, 

buitenprogramma, alleen voor leden 

Woensdag 22 december  

Verschijnen decembernummer van  

Dorpsblad Den Hout 

Vrijdag 24 december 

Stille Nacht Viering, aanvang 17.00 of 17.30 uur 

Houtse Heuvel 

Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 

Eucharistieviering, 10.00 uur Den Brink. 

Zaterdag 1 januari 2022 

Nieuwjaarsdag 

Zondag 9 januari 2022 

Nieuwjaarscafé 

Kijk voor een doorlopende  

activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 


