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CORONA OORZAAK AFLASSEN PROGRAMMA 

IN AFSCHEIDSWEEK ACHTHOEK   
Den Hout - De schoolverlaters van groep 8 van brede 

dorpsschool De Achthoek hadden zich de laatste 

schoolweek heel anders voorgesteld dan zoals deze nu 

verlopen is. 

Corona gooide danig wat roet in het eten. Vorige week 

dinsdag werd één leerling positief getest, waarop de hele 

groep door de schoolleiding naar huis werd gestuurd. De 

opvoering van de musical voor de ouders van de 

schoolverlaters met na afloop een feestelijk samenzijn op 

woensdag en een gezellige middag met een afsluitende 

barbecue op donderdag werden afgelast. “Heel erg sneu 

allemaal”, reageert Kitty Caron, de moeder van Bas uit 

groep 8. Een juiste beslissing van de school zegt ze, maar 

ze snapt de grote teleurstelling bij de kinderen. Zoon Bas 

(12): “Ik vond het niet leuk, want nu konden we geen 

afscheid nemen van de school.” Hij had liever het geplande 

afscheid gehad, dan de enkele dagen die ze nu eerder 

vakantie kregen. 
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Hoofdrol 
Het ergste vond Bas dat hij de musical niet voor zijn ouders 

en de andere ouders van groep 8 kon spelen. Bas: “Voor de 

kinderen op school en voor de ouders van de kinderen van 

groep 7 hadden wij ’s maandags de musical al opgevoerd 

in Den Brink.” In de musical Jungle Beat speelde Bas als 

Kenny Boeien één van de hoofdrollen. Van de wel 

gespeelde voorstellingen zijn filmopnamen gemaakt. 

Daarmee zullen de ouders (en oma’s en opa’s) van groep 8 

het moeten doen.  

Afscheid met drive-thru 
Enkele onderdelen die bij het schoolverlatersafscheid 

hoorden gingen eerder gelukkig wel door. Het schoolkamp 

werd van 21 t/m 23 juni gehouden en vrijdagavond 16 juli 

was er een klassenfuif. 

Om het afscheid van de school niet te laten uitgaan als een 

nachtkaars, was er vorige week donderdag aan het eind 

van de ochtend een drive thru bij de school. Alle 

schoolverlaters zaten met een of beide ouders in een 

versierde auto die langs de school reed. Daar werden ze 

toegezongen en -gesproken door de rest van de leerlingen 

en de leerkrachten. De leerlingen van unit 3, die ook thuis 

zaten vanwege corona, konden het afscheid via een 

livestream volgen. 

Met een gezellige barbecue in de eerste week na de 

zomervakantie, aangeboden door de school, zal uiteindelijk 

definitief een streep worden gezet onder de basisschooltijd 

van deze kinderen die anderhalf jaar lang gedomineerd 

werd door corona. ■ 

 

AFSCHEIDSBIJEENKOMST VAN 

PASTOOR HAN AKKERMANS  
Op zondag 19 september neemt Han Akkermans afscheid 

als pastoor van de H. Catharinaparochie. Na de viering, die 

begint om 10.00 uur in de basiliek Sint Jan, kan – indien 

de op dat moment geldende coronamaatregelen dat 

toelaten – persoonlijk van hem afscheid genomen worden 

in een ontmoeting in en rondom de pastorie op de Markt in 

Oosterhout. 

Installatie nieuwe pastoor  

Jochem van Velthoven 
De installatie van Jochem van Velthoven als nieuwe 

pastoor zal plaatsvinden op zondag 24 oktober tijdens de 

eucharistieviering om 10.00 uur in de basiliek Sint Jan in 

Oosterhout. Bisschop Mgr. J. Liesen zal dan hoofdcelebrant 

zijn. ■ 

 

Leden KBO voor keuze: 

NAAR BEDEVAART MEERSEL-DREEF 

OF BINGO IN DEN BRINK! 
Donderdag 30 september organiseert de Catharina-

parochie de parochiebedevaart naar Meersel-Dreef. In het 

grensdorp wordt de grot in de Mariatuin bezocht. De 

Katholieke Bond van Ouderen van Den Hout is niet blij met 

de keuze van de datum van de bedevaart, omdat de bond 

op 30 september een verenigingsactiviteit heeft gepland 

(bingo in Den Brink). Omdat voor de leden van de KBO Den 

Hout de bedevaart naar Meersel-Dreef populair is en de 

Houtse ouderen vaak aansluiten bij de parochiële 

bedevaart, komen de leden voor de keuze te staan: op 

bedevaart naar Maria in Meersel-Dreef of naar de bingo in 

Den Brink. 

Het bestuur vindt het jammer dat beide activiteiten 

samenvallen en hoopt dat de Catharinaparochie in de 

toekomst óf in een eerder stadium haar programma 

bekend maakt óf beter communiceert met betrokkenen. 

De KBO-leden die op bedevaart willen gaan op 30 

september kunnen zich telefonisch aanmelden bij Koos 

van Arendonk (mob.: 06 - 41089040) of bij Anton van Meel 

(tel.: 0162 – 460165). ■ 

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 
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SCHOOLVERLATERS BREDE 

DORPSSCHOOL DE ACHTHOEK 
Afgelopen week trokken 14 kinderen de deur van 

basisschool de Achthoek voorgoed achter zich dicht. Sammi, 

Yaco, Jordy, Bas, Sjoerd, Nikki, Birke, Marith, Milan, Lisa, 

Bart, Wouter, Feike en Maartje gaan na de zomervakantie 

naar het voortgezet onderwijs. Deze schoolverlaters vliegen 

uit naar het Curio Effent, het Mgr. Frencken en Frencken 

Next in Oosterhout, de Rotonde in Breda en het Dongemond 

College in Made. ■ 

 

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

GEBOREN 
Op 4 juli werd Tess geboren. Tess is de 

dochter van Ivonne Baijens en Marc Caron en 

zusje van Lisa. 

 

GEBOREN 
Op 10 juli werd Saar geboren. Saar is de 

dochter van Marieke en Peter van Drimmelen 

en zusje van Job en Pien. 

 

† OVERLEDEN 
Op 20 juni 2021 overleed Jos Halters in de leeftijd 

van 86 jaar. 

 

† OVERLEDEN 
21 juni 2021 overleed Adje van Gils-Janssens. Zij was 

81 jaar. 

 
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan de 

redactie (e-mail: redactiedorpsblad@denhout.info of 

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 
Daphne van den Beuken, 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 

COÖRDINATOR KWF-COLLECTE 

GEZOCHT 
Na 16 jaar de KWF collecte in Den Hout te hebben 

georganiseerd, wil ik deze mooie taak over gaan dragen. 

De collecte vindt altijd plaats in de eerste week van 

september.  Een week daarvoor  en daarna heb je  hier je 

werkzaamheden mee. Dankzij een flink aantal 

enthousiaste collectanten verloopt de KWF-collecte altijd 

heel voorspoedig.  

De komende collecte wil ik graag gebruiken om het een 

en ander uit te leggen en over te dragen. 

Heb je interesse, stuur dan een bericht naar 

Ansvanderput@casema.nl 
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COLLECTIEF PARTICULIER 

OPDRACHTGEVERSCHAP (CPO) 

MOET WONINGBOUW IN DEN HOUT 

MOGELIJK MAKEN 

Paul Verhoeven van Vastgoedregisseurs legt in kantine Irene hoe 

en wat van CPO uit  

De belangstelling voor de twee informatiebijeenkomsten 

van de werkgroep Bouw van Dorpsbelang Den Hout over 

bouwen met Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO) was 

ruim. Een kleine 25 belangstel-

lenden luisterden naar de uitleg van 

Paul Verhoeven en Niels van Bree 

van Vastgoedregisseurs BV over het 

hoe en wat van CPO.  

Gemeente Oosterhout en Dorpsbelang Den Hout zijn 

akkoord dat het huidige voetbalveld van Irene bebouwd 

kan gaan worden volgens CPO. Vooralsnog wordt 

uitgegaan van zo’n 25 wooneenheden. Bij het bouwen 

met CPO ligt de totale regie van een bouwplan in 

handen van de gezamenlijke toekomstige bewoners. De 

bewoners, daarvoor verenigd in een vereniging, kiezen 

zelf een architect en een aannemer. CPO wijkt af van 

andere vormen van projectontwikkeling. Vaker wordt dat 

gedaan door de gemeente, een professionele 

projectontwikkelaar of in vrije zelfbouw. Voordelen van 

CPO zijn onder meer dat ontwerp en afwerking van het 

huis naar eigen wens gaan, er lagere prijzen bedongen 

kunnen worden door centrale inkoop en de kostprijs van 

het huis lager kan zijn door – naar keuze – eigen 

werkzaamheid. Eén van de CPO-voorwaarden is dat het 

project begeleid wordt door een professionele 

ondersteuner. In het geval van Den Hout is dat 

Vastgoedregisseurs BV uit Valkenswaard. De 

ondersteuner begeleidt de kopersvereniging en ziet erop 

toe dat alle processen goed verlopen.  

‘Verplaatsen voetbalveld gaat tijd kosten’ 
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat de realisatie 

van het CPO-traject in Den Hout enige tijd gaat vergen. 

Paul Verhoeven van Vastgoedregisseurs: “De 

verplaatsing van het voetbalveld van Irene gaat nog 

geruime tijd kosten. Eind dit jaar start daarvoor de 

procedure. De lengte van dit proces is mede afhankelijk 

van mogelijke bezwaarprocedures.” De voorbereiding 

voor het CPO-bouwplan vergt ook 

zo’n anderhalf jaar. In die tijd 

moet o.a. de bewonersvereniging 

worden opgericht, moeten de 

woonwensen geïnventariseerd 

worden, de architect en de 

aannemer worden gekozen, 

concept bouwplannen gemaakt worden, vindt een check 

bi j  de gemeente plaats en moet het 

herbestemmingsplan worden vastgesteld. Alles dat alles 

geregeld is kan de bouw beginnen. Die gaat 

waarschijnlijk een jaar duren.  

“De verplaatsing van het voetbalveld 

van Irene gaat nog geruime tijd 

kosten. Eind dit jaar start daarvoor de 

procedure. 

”Paul Verhoeven, Vastgoedregisseurs BV  
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Grondprijs 
Issue, zo viel te beluisteren, is de huidige grondprijs. Die 

zorgt er voor dat woningen voor starters onbetaalbaar zijn, 

terwijl een doelgroep – naast ouderen – juist ook de 

starters zijn. Hier zou de gemeente eens naar moeten 

kijken, aldus een aanwezige. Experimentele woonvormen 

en tiny houses zouden mogelijkheden kunnen bieden om 

de prijzen voor starters haalbaar te maken.  

Wessel van Mook (22) ziet het bouwen van een huis met 

CPO wel zitten. “Wij willen erg graag in Den Hout blijven 

wonen. Dit is voor ons de enige mogelijkheid.” Hij maakt 

zich wel enige zorgen over de lengte van het traject. Dat 

doen ook Dietmer van der Veen (22) en zijn partner. “Kan 

ik uit het traject stappen als blijkt dat de realisatie van de 

woningen te lang duurt?” zo vraagt hij zich af. ■ 

 

Volgend spreekuur maandag 13 september 

HOUTS SPREEKUUR VAN POLITIE, 

MAATSCHAPPELIJK WERK (SURPLUS) EN 

WIJKVERPLEGING (THEBE) VAN START 

Vlnr: Wendeline Sluiter, Kim Heesbeen, Daphne van den Beuken 

en Tessa van Grevenhof 

Nee, erg druk was het nog niet op het Houts Spreekuur  

van maandag 12 juli in Den Brink. Er was een vraag over 

het te snel rijdend verkeer in Den Hout en een onlangs 

gestolen e-bike. Het volgende spreekuur is op maandag 13 

september om 14.30 uur in Den Brink. 

Het idee voor het Houts Spreekuur is afkomstig van 

wijkagent Daphne van den Beuken. Door de corona-

maatregelen was haar spreekuur in Den Brink, dit en vorig 

jaar maar een paar keer doorgegaan. Ze bemerkte toen al 

wel de behoefte aan meer disciplines dan alleen de politie.  

Een gesprek met Tessa van Grevenhof, van de afdeling 

Maatschappelijk Werk van Surplus Welzijn, leverde 

medewerking aan het spreekuur op van deze organisatie. 

Om naast de poten veiligheid (politie), welzijn (Surplus), ook 

de poot zorg in het Houts Spreekuur op te nemen, werd 

Thebe Wijkverpleging benaderd. Dit leverde de beurtelingse 

deelname van Kim Heesbeen en Wendeline Sluiter aan het 

spreekuur op. 

Problemen of zaken die een hele straat of 

wijk aangaan 
“Voorlopig blijft het bij deze partners”, licht wijkagent Van 

den Beuken toe. “Wanneer nodig kunnen wij spreekuur-

bezoekers doorverwijzen naar andere hulpinstanties.” 

Hoewel dat niet helemaal de bedoeling is, kunnen er ook 

persoonlijke vragen gesteld worden. “Daarvoor hebben we 

een aparte ruimte in het dorpshuis,” aldus de wijkagent, 

“maar in principe gaat het meer over problemen of zaken 

die een hele straat of wijk aangaan.” 

Maandag 13 september om 14.30 uur is het volgende 

Houts Spreekuur. Van den Beuken: “Je hoeft je van te 

voren niet aan te melden. Je kunt gewoon zo Den Brink 

binnenlopen.” In oktober (maandag 11 oktober) is er ook 

een spreekuur gepland; om 14.30 uur in Den Brink. ■ 
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GEBRUIK VAN LOS KETTINGSLOT 

KAN DIEFSTAL E-BIKE TEGENGAAN 
Oosterhout en omgeving ondervinden momenteel veel last 

van e-bikediefstallen meldde wijkagent Daphne van den 

Beuken op het Houts Spreekuur. De politie sluit niet uit dat 

de dieven gebruikmaken van een loper om de vaste 

fietssloten te openen. Een kettingslot dat in het fietsslot 

gestoken wordt, wordt daarmee gelijktijdig geopend, 

waarop de dief zich op de e-bike uit de voeten maakt. “Het 

gebruik van een (extra) los kettingslot kan een oplossing 

bieden”, zegt Van den Beuken. “Het ongemak van met 

twee fietssleuteltjes werken, weegt niet op tegen de 

narigheid en rompslomp van de diefstal van een (dure) e-

bike.” ■ 

 

Toekomst Houts verenigingsleven onder druk? 

AMICITIA – EN ANDERE CLUBS – 

MOEITE MET VINDEN VOLDOENDE 

BESTUURSLEDEN 
Den Hout is – met recht – trots op haar verenigingsleven. 

De lijst van clubs, verenigingen, comités en stichtingen die 

het dorp rijk is, is lang. Vraag is echter: hoe lang zal dat zo 

nog duren? Immers steeds meer verenigingen kampen met 

een te kort aan bestuurders en (vaste) vrijwilligers. Een 

voorbeeld is de muziekvereniging Amicitia. De vereniging 

dreigde onlangs maar twee bestuursleden over te houden. 

Na een indringende oproep werden twee leden bereid 

gevonden het bestuur te komen versterken. Het bestuur 

telt nu vier leden, maar het liefst ziet de Houtse 

muziekvereniging een zevenkoppig bestuur. Het dorpsblad 

sprak met Laura Berende, penningmeester in het bestuur 

van Amicitia. 

“In elk verenigingsbestuur heb je mensen nodig met 

verschillende kwaliteiten. Je hebt bestuurders nodig die de 

winkel draaiend houden, zeg maar de boekhouders, maar 

ook bestuurders met visie en creatieve ideeën. In een 

bestuur moet er een balans zijn in allerlei capaciteiten. Dit 

voorjaar leek het erop dat we bij muziekvereniging Amicitia 

maar twee bestuursleden zouden overhouden. Dat 

betekende wel heel veel werk voor hen met de drie 

afdelingen die Amicitia telt: het Houts Orkest, 

slagwerkgroep Percussâo en de (jeugd) band Bonuz. Na 

een indringend gesprek met alle drie de afdelingen, 

meldden zich twee leden van BonuZ aan voor het bestuur: 

Jasper van Gils (26) en Ray Trommelen (24).” 

Voorkeur en capaciteit 
Beiden willen zich inzetten voor héél de muziekvereniging. 

De taakverdeling is nog niet rond. Die hangt af van 

persoonlijke voorkeuren en kwaliteiten. Zo zoekt Amicitia 

niet met een profiel naar een voorzitter of secretaris, maar 

is een takenlijst leidend. Welke taken moeten vervuld 

worden om de vereniging draaiend te houden? De 

bestuurders kiezen daar zelf uit waar ze affiniteit mee 

hebben. “In de praktijk”, zegt Laura “worden zo de taken 

verdeeld, maar kan iedereen zijn inbreng leveren naar 

voorkeur en capaciteit.” 

Het werk verdelen 
Omdat ook het bestuurswerk omvangrijker en vaak 

ingewikkelder is dan vroeger, is het wenselijk om met 

voldoende mensen te zijn. Vandaar het streven naar zeven 

bestuurders. Laura Berende hoopt die te vinden binnen de 

vereniging. “Maar ik weet ook dat iedereen het 

tegenwoordig druk heeft. En er is een tendens dat mensen 

zich niet voor een langere tijd willen binden. Het is 

makkelijker de bezetting van een projectgroep rond te 

krijgen dan de bezetting van het bestuur. Met voldoende 

bestuurders is het werk dat er gedaan moet worden beter 

te verdelen.”  

Toekomstvisie 
Het nieuwe bestuur, dat naast de twee nieuwkomers 

bestaat uit Dorianne Trommelen en Laura Berende, zal aan 

 

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 
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de slag gaan met de uitkomst van de enquête die dit 

voorjaar onder de leden werd gehouden. De afgenomen 

vragenlijst richtte zich vooral op de toekomst: Wie willen we 

zijn en hoe bereiken we dat? De leden gaven aan dat er 

aan de werving van jeugdleden gewerkt moet worden, aan 

de presentatie van de vereniging bij optredens en dat er 

meer samengewerkt kan worden door de verschillende 

muziekonderdelen. Laura Berende: “Omdat we onmisken-

baar verouderen is de aandacht voor jeugdleden niet 

vreemd. Eveneens is het niet vreemd dat het lopend 

musiceren vanwege de leeftijd lastiger wordt. Zo is in 2019 

het dauwtrappen al het ‘dauwstaan’ geworden. Juist voor 

de vernieuwende onderdelen zijn we nog op zoek naar 

bestuursleden. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich 

melden. De komende periode gaan we met de visie voor de 

toekomst aan de slag, maar overeind blijft dat we er als 

Amicitia voor het dorp zijn en blijven!”     

 

NOG 5X GESLAAGD! 
Na alle geslaagden in het Dorpsblad van vorige maand 

hebben we hier nog vijf gelukkigen! Omdat we hen 

vergeten waren (sorry!) of omdat ze hun herexamen 

glansrijk gehaald hebben. Allemaal van harte gefeliciteerd 

en een heerlijke welverdiende vakantie gewenst namens 

de redactie! 

 

Daan Potter, 18 jaar 

Ik ben geslaagd voor het gymnasium op het Oelbert 

Gymnasium in Oosterhout. In de vakantie ga ik werken, 

vakantie vieren en flaneren. Na de zomervakantie neem ik 

eerst een tussenjaar.  

 

Xanne van Gurp, 

18 jaar 

Ik ben geslaagd voor 

het  Effent vmbo, het 

was nog even spannend 

maar met twee dikke 

voldoendes voor mijn 

herexamens heb ik 

alsnog mijn diploma 

behaald! 

Na de zomer start ik op 

het Curio in Breda en ga 

ik BBL Ouderenzorg 

doen.  Deze zomer werk 

ik bij het benzinestation 

achter de Bromtol en ga 

ik twee weken chillen 

met vriendinnen.  

 

 

 

 

JUBILARISSEN AMICITIA IN HET 

ZONNETJE GEZET! 
Dinsdag 27 juli werden tijdens de laatste repetitie voor 

de zomervakantie acht jubilarissen van Muziek-

vereniging Amicitia gehuldigd.  

Marian Kuijpers werd gehuldigd voor haar vijftigjarig 

lidmaatschap. De gouden jubilaris speelt trompet in Het 

Houts Orkest van Amicitia. Een kwart eeuw is Marianne 

van Oerle lid van Amicitia. Zij speelt bugel in Het Houts 

Orkest. 

Stilgestaan werd bij het tienjarig lidmaatschap van 

Dorianne Trommelen (bugelspeelster in Het Houts 

Orkest) en van Ray Trommelen (gitarist van BonuZ). 

Ook tien jaar lid van de muziekvereniging Amicitia, meer 

in het bijzonder van de slagwerkgroep Percussâo, zijn de 

dames Els van Gils, Marion Moerenhout, Elsa 

Schransmans en Henny Busio.  
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Marrit Sloot, 16 jaar 

Geslaagd aan de havo, profiel 

economie & maatschappij op 

het Dongemond College in 

Raamsdonksveer. Na de 

vakantie begin ik op het 

Avans in Breda aan de 

opleiding Social Work. In de 

vakantie heb ik lekker veel 

werk gepland, maar ga 

natuurlijk ook nog even 

genieten.  Samen met 

vriendinnen een weekje naar 

Zeeland en daarna hopelijk 

lekker op vakantie naar 

Spanje! Dat is alleen nog 

eventjes afwachten i.v.m. 

corona. Ik hoop dat het 

doorgaat! 

 

 

Semena Trimbach, 16 jaar  

Ik ben geslaagd voor mijn 

kader diploma op het 

Dongemond College in Made. 

Na de vakantie ga ik de 

opleiding Sport & Beweging 

volgen bij het Curio in Breda.  

Momenteel werk ik een aantal 

dagen per week in Breda bij 

een leuke kledingzaak. Ook 

geef ik nog judoles bij Haragei 

in Terheijden en ben ik zelf ook 

nog druk bezig met trainen een 

aantal dagen per week. Maar ik heb natuurlijk ook lekker 

vrije tijd en gezellige examenfeestjes. Ik hoop dat we nog 

op vakantie kunnen. Maar eerst mijn diploma uitreiking!  

Rik Lamme, 17 jaar 

Ik heb mijn mavo 

opleiding afgerond 

op het Effent in 

Oosterhout. Ik werk 

bij de Jumbo in 

Oosterhout  en bij 

Shell Pasteurlaan de 

komende periode. Ik 

ga met mijn vrienden 

naar Renesse en 

daarna met mijn 

familie op reis. Mijn 

volgende opleiding 

ga ik doen via de 

Jumbo; MBO 4 Retail 

Management. ■ 

 

VAKANTIETIP: MINIBIEBS IN DEN 

HOUT! 
Wie deze zomer dicht bij huis blijft en een wandeling of 

fietstocht maakt door ons dorp, komt ongetwijfeld een 

minibieb tegen. Er bestond al de mogelijkheid om boeken 

te lenen in Den Brink; nu kan dat ook in de Houtse open 

lucht. Er staan in ieder geval drie minibiebs over het dorp 

verdeeld, een vierde is in de maak in de Herstraat. Bij de 

familie van Oerle op Teraalst, de familie Jongevos op 

Vrachelen en bij de familie van Beatrijs Hofland in de 

Dordrechtseweg kun je terecht voor een boek. Beatrijs 

Hofland vertelt aan Dorpsblad Den Hout over haar 

minibieb.  

"Ik ben op mijn werk betrokken bij het project 'positieve 

gezondheid'. Ik praat daarover met mensen: "wat doe jij 

daar aan in het dagelijkse leven?" Ik bedacht dat het leuk 

zou zijn om elkaar daarin uit te dagen in de vorm van een 

challenge. Iets leuks te bedenken waar je vrolijk van wordt 

en waar je plezier aan beleeft. Ook in het kader van 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 
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duurzaamheid en omzien naar elkaar werd míjn uitdaging 

een minibieb. Ik ben zelf een fervent lezer en tijdens 

corona heb ik dat het  meest gemist: rondstruinen in de 

bieb en het onverwachte vinden, iets waar je eigenlijk niet 

naar op zoek was. 

Toen het idee er was ben ik naar mijn man gegaan: "Ik heb 

een kastje nodig." Er bleek nog een kastje op zolder te 

staan; meegekomen met de verhuizing maar niks mee 

gedaan. We hebben er een tafel onder gezet en nieuwe 

poten onder gemaakt. De kinderen hebben mee 

geschilderd en geholpen bij het uitzoeken van boeken. Er 

staan ook kinderboeken in; het valt als kind niet mee om je 

eigen boek weg te geven."  

Beatrijs zorgt ervoor dat de kast steeds aardig gevuld is: 

"Dat is een leuker gezicht. Het mooie eraan is dat je kunt 

lenen maar ook gewoon meenemen. Ook komt er bij 

mensen soms een boek uit hun tas, dat hebben ze dan 

speciaal meegenomen om tegen een ander boek te ruilen. 

Ik vond er laatst een hele leuke tussen; een 

gedichtenbundel van Toon Hermans. Ik was er helemaal 

blij mee, die kan ik weer gebruiken voor mijn werk.” 

De minibieb staat pal naast de voordeur: "We waren 

benieuwd, durven mensen daar naar toe te lopen; zouden 

ze niet denken.. mag dat wel? Maar veel wandelaars en 

fietsers staan verrast stil. Zo hebben we ook contact gelegd 

met mensen die nieuw zijn in het dorp, mensen tippen 

elkaar blijkbaar ook. Zo had ik het gehoopt!" 

Op de vraag of ze met de minibieb aangesloten is bij een 

landelijk netwerk is het antwoord nee. Maar al hardop 

denkend wordt Beatrijs ineens heel enthousiast: "Wat zou 

het eigenlijk leuk zijn als in de plaatselijke horeca, in Den 

Brink en bij de Houtse campings er een route zou liggen 

van Houtse minibiebs. Dat is een mooi zomerplan!" ■ 

 

Nieuws van de gemeente 

DRIE TON VOOR BUURTINITIATIEVEN  
Oosterhouters weten zelf heel goed hoe ze willen wonen en 

hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Inwoners 

komen soms met de mooiste ideeën om samen hun buurt 

aantrekkelijker te maken. Om dat soort initiatieven te 

ondersteunen is vanaf dit jaar een vast budget 

beschikbaar. Het gemeentebestuur trekt onder het motto 

‘Meer voor elkaar’ 300.000 euro uit voor buurtinitiatieven. 

Oosterhoutse buurtgroepen zijn behoorlijk actief. Zo zijn er 

door groepen bewoners fruitbomen in de wijk geplant, 

bloemenvelden aangelegd, sociale sofa’s gemaakt, 

beweegroutes aangelegd en zijn er in Oosterheide twee 

omheinde losloopplekken voor honden aangelegd. Komend 

jaar zal er nog meer worden gerealiseerd dankzij het 

budget, waaronder speel- en sportvelden, omheinde 

hondenspeelvelden, geveltuinen, Oosterhout Bloeit 

projecten en andere initiatieven waarbij bewoners zelf 

meehelpen om deze te realiseren. 

‘Samen krijgen we meer voor elkaar’ 
Groepen bewoners die actief in de buurt aan de slag willen, 

kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning 

vanuit het beschikbare budget. De belangrijkste vraag die 

daarbij beantwoord moet worden is: is het idee goed 

genoeg om het mogelijk te maken? Wethouder Clèmens 

Piena: “In elke buurt of kerkdorp ontstaan bij bewoners 

mooie ideeën om de buurt aantrekkelijker te maken, maar 
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vaak ontbreekt het aan de middelen om ze uit te voeren. 

We hebben nu een potje waarmee we realisatie 

gemakkelijker kunnen maken. Daarbij staat onze 

organisatie klaar om mee te denken hoe dingen mogelijk 

gemaakt kunnen worden, want samen krijgen we meer 

voor elkaar.” 

Voorwaarden 
Om voor het budget in aanmerking te komen, geldt een 

aantal voorwaarden: 

• het is een idee voor buiten (in de openbare ruimte) in de 

straat, buurt of wijk; 

• het is iets ‘blijvends’ zoals bloemen, bankjes of prullen-

bakken; 

• het idee is samen met buurtgenoten bedacht; 

• de initiatiefnemers (liefst met aangehaakte buurt-

genoten) verzorgen zo veel mogelijk de uitvoering van 

het plan en spelen liefst ook een rol in het gebruik en de 

instandhouding; 

• het maakt de straat, buurt of wijk tot een fijnere plek. 

De wijkmakelaars kijken samen met de bewoners en 

medewerkers van de gemeente naar de initiatieven en 

proberen ze mogelijk te maken. Inwoners met een idee 

vinden meer informatie op www.oosterhout.nl/inwoners/

openbare-ruimte/buurtinitiatief. Inwoners die een initiatief 

willen delen met andere inwoners kunnen dit plaatsen op 

ideeënplatform: doemee.oosterhout.nl. ■ 

VAKANTIETIJD EN INBREKERS 
Terwijl heel Nederland, na de coronaperikelen, snakt om 

erop uit te trekken en massaal vakanties boekt op 

campings, parken en resorts, ruiken inbrekers hun kans. 

Maak het ze niet te makkelijk 
Hoewel twee op de drie voor- en achterdeuren 

tegenwoordig goed beveiligd zijn, kunnen criminelen nog 

eenvoudig toeslaan bij zo’n vier miljoen van die deuren. De 

overheid zegt in zijn campagnes met het zwaailichtje niet 

voor niets: “maak het ze niet te makkelijk”. Door slechte 

beveiligingsmaatregelen, krijgen dieven weer de kansen 

waar ze zo lang op hebben moeten wachten in de paar 

weken dat een woning niet wordt bewoond.  

Briefje op de deur 
Een briefje met ‘Wij zijn op vakantie’ plakt natuurlijk 

niemand op zijn of haar voordeur. Maar je huis duidelijk 

onbewoond achterlaten, is voor een oplettende inbreker 

ongeveer hetzelfde als zo’n briefje. Een ervaren inbreker 

ziet in een oogopslag of een achterdeurslot of een 

keukenraam een ‘makkie’ is of dat het een zware klus gaat 

worden. Natuurlijk kiest hij dan voor de makkelijkste 

prooien. In de zomer heeft hij tenslotte keus te over: er zijn 

overduidelijk veel mensen voor langere tijd van huis en één 

op de drie deuren is erg slecht beveiligd. Onderzoek wijst 

 

 

GEZOCHT 
Ervaren hulp voor onze huishouding  

(1 x per 2 weken een halve dag) 

Info; Monique Vermeulen 06-22108723 

http://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/buurtinitiatief
http://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/buurtinitiatief
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uit dat maar liefst 30 tot 40 procent van de achter- én van 

de voordeuren een zodanig slecht slot of beslag heeft dat 

een inbreker met schroevendraaier en tang binnen één 

minuut binnen is. En dán heeft hij volop tijd om op zoek te 

gaan naar jouw waardevolle spullen. 

Tips om je huis veilig achter te laten 
Maak het de crimineel tijdens de vakantie in ieder geval zo 

moeilijk mogelijk. Om straks met een gerust gevoel naar je 

vakantiebestemming af te reizen, heeft de stichting 

Nationale Inbraak Preventie enkele eenvoudige tips: 

Ga naar inbraakmislukt.nl en check je voordeur, achterdeur 

en je ramen via “Hoe beveilig ik beter?” Als daaruit blijkt 

dat je het beste je oude beslag kunt vervangen door beslag 

met cilindertrekbeveiliging (eigenlijk een minimumeis), 

plááts dan dat nieuwe beslag op de achterdeur voor je 

vertrekt. Dat kost je misschien 70 euro. Of plaats 

goedgekeurde raamboompjes op je keukenraam voor 

ongeveer 50 euro.  

Laat ’s avonds niet één lampje aan gaan, maar alle lampen 

die je normaliter ’s avonds aan hebt. Zet er een 

tijdschakelaar op en stel ze in op verschillende tijdstippen. 

Laat de lamp in de slaapkamer nog een kwartiertje aan 

nadat alle lampen in de woonkamer zijn uitgegaan. Er zijn 

tegenwoordig ook handige lampen die je met een app kunt 

bedienen, ook bij (plafond)lampen waar een tijdschakelaar 

niet geplaatst kan worden. 

Doe je je jaloezieën of gordijnen van je woonkamer veelal 

helemaal dicht bij het slapengaan, verander dat dan een 

paar weken voordat je op vakantie gaat. Laat ze overdag 

en ’s avonds half open zodat je wel naar binnen kunt 

kijken, maar daarbij geen zicht hebt op de hele kamer. Kijkt 

een inbreker naar binnen, dan kan hij niet je woonkamer 

overzien. 

Ruim je woonkamer en keuken juist niet perfect netjes op. 

Laat een kopje op tafel staan of wat afwas op het aanrecht. 

En een krant of open boek, alsof je zo weer verder kunt 

gaan lezen. 

Plak (tijdelijk) een nee/nee sticker op je brievenbus om 

overtollige reclamepost te voorkomen of vraag iemand om 

je brievenbus/deurmat regelmatig te legen. Of plak het 

raam in of naast de voordeur af met zwart karton, zodat 

een inbreker geen stapels post ziet liggen. 

Vraag een van je buren om een oogje in het zeil te houden, 

niet alleen om de plantjes water te geven en het gras te 

maaien, maar ook om de post uit het zicht te halen. Laat ze 

de post dan niet in stapeltjes op tafel leggen, maar uit het 

zicht; in een kast bijvoorbeeld. ■ 

VAKANTIE! 

We kunnen de teksten van de dorpsbladen van vorig jaar 

er best bij pakken en kopiëren, waarschijnlijk. ‘Zijn we weer 

net zo lekker bezig, is het tijd voor de zomersluiting en gaat 

 

Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

VERLOREN 

Lost & found? 
“Als het bier is in de man, is de wijsheid in de kan,” zegt 

mijn opa altijd. Dat blijkt dan wel weer…. Tijdens het 

Houts Zomerfeest op 9 juli, wat overigens heel gezellig 

was, ben ik helaas mijn zilveren Buddha-to-Buddha-ring 

verloren. Ben jij degene (of ken jij iemand) die mijn ring 

heeft gevonden? Laat het me dan weten, want ik wil hem 

natuurlijk graag terug. Je kunt mij bereiken op 06-

30662223 of langskomen op Vrachelsestraat 51-B. 

Alvast bedankt! 

Dorie Bongers. 

BERICHTEN UIT DEN BRINK 
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Den Brink weer even op slot.’ Net als afgelopen jaren volgt 

Den Brink de zomervakantie van de scholen en is dus tot 6 

september gesloten. Geen prikdiensten, geen eetpunten, 

geen repetities en geen bewegende dames op maandag-

middag. 

Maar dan wordt het maandag 6 september en gaat – als 

alles een beetje meezit met het verduvelde virus dat ons al 

sinds begin 2020 bezighoudt – het leukste dorpshuis weer 

open. En hoe! De agenda van september en oktober staat al 

bol van activiteiten, nieuwe gebruikers en oude bekenden. 

Eetpunt 
Het eerste eetpunt waar iedereen weer welkom wordt 

geheten – niet alleen de vaste bezoekers, maar een ieder 

die voor € 10,- een heerlijke driegangenmaaltijd geserveerd 

wil zien – vindt plaats op vrijdag 17 september. Opgeven 

voor zo’n echt Houts diner, gekookt door Miriam en haar 

3J’s van de dagbesteding, doe je aan de bar, via de vaste 

kanalen of via een mailtje aan info@dorpshuisdenbrink.nl. 

Houts Spreekuur 
Op een andere plaats in dit prachtige blad, kan je lezen over 

het Houts Spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is 

maandag 13 september om 14.30 uur. Politie, Maat-

schappelijk Werk en Wijkverpleging zullen aanwezig zijn. 

Vrijwilligers 
Dorpshuis Den Brink heeft een speciale plaats in de Houtse 

gemeenschap. Allereerst is het dorpshuis eigendom van alle 

Houtenaren. Niet van de gemeente Oosterhout, of zo, maar 

gewoon echt van Den Hout. Met het  verhuur van ruimtes 

genereert het dorpshuis inkomsten om zichzelf in stand te 

houden. 

Zo maken veel Houtse verenigingen gebruik van het gebouw 

en zal – zeker in september – Dorpsbelang veel van de 

faciliteiten van Den Brink gebruik maken. 

Dorpshuis Den Brink wil voor haar vrijwilligers, maar ook 

voor nieuwe mensen die zich van harte willen aanmelden 

om te helpen – ook in september een middag of avond 

plannen om weer eens bij te kletsen en nieuwe vrijwilligers 

welkom te heten. Als je denkt: ‘dat is leuk voor mijn 

maatschappelijke stage’ of ‘ik wil best wel eens een avondje 

bijspringen’, stuur gerust een mailtje naar 

info@dorpshuisdenbrink.nl. 

In september wordt er ook weer gestart – ijs en weder 

dienende – met het kaarten en biljarten op dinsdagmiddag. 

De kerkdiensten voor de donderdag en zaterdag staan dan 

weer in de agenda. De eerste keer bloedprikken zal op 10 

september weer in Den Brink kunnen. 

Hopelijk heeft iedereen een goede en gezonde zomer. 

Geniet even van iets mindere hectiek en pas goed op 

elkaar. Tot in september, mensen! 

Houdoegoed, 

Casper 

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Dorpsvisie Den Hout 

De thematafels zijn gepland en de uitnodigingen zijn 

inmiddels verstuurd. 
 

Duurzaamheid & Innovatie; 30 augustus 20.00 uur 

Festival Pluk de dag (ingang naast Kinderdagverblijf) 

Natuur & Buitengebied; 31 augustus 20.00 uur 

Boerderij de houtse linies/ Familie Verhoef 

Cultuur & Historie; 7 september 20.00 uur 

Keuken Dorpshuis Den Brink 

Dorpsinrichting & Verkeer; 8 september 20.00 uur 

Dorpshuis Den Brink 

Sociaal Welzijn; 9 september 20.00 uur 

Kantine TC Den Hout  

Wonen & Werken; 10 september 20.00 uur 

Dorpshuis Den Brink 
 

Afmelden, aanmelden of informatie kan via: 

Dorpsvisie@denhout.eu. 
 

Dorpsvergadering 

De notulen van de dorpsvergadering komen spoedig 

online op onze website en de besluitenlijst is weer 

bijgewerkt.  

De volgende dorpsvergadering is op maandag 20 

september 2021 (met oliebollen!) om 20.00 uur in 

Den Brink. 
 

CPO-informatieavond 

De CPO-informatieavond op 14 juli in de kantine van 

VV Irene '58 was druk bezocht! Vooral de starters 

waren goed vertegenwoordigd. 

Doel van de avond was om meer informatie te 

geven over het samen bouwen en ontwikkelen van 

woningen met als beoogde locatie het huidige 

voetbalveld. Dorpsbelang heeft aangegeven 

mogelijkheden te onderzoeken om de prijzen voor 

de starters te kunnen verlagen.  

Op 14 september hebben we overleg met de 

gemeente over de planning en het traject van de 

verhuizing van de voetbalclub. 

Wil je meer info over CPO mail naar: 

bouw@denhout.eu. 
 

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:  Wilco Koppert (38),  Femke Smits (36), 

Fiene (5) en Mees (2) 

Adres: Houtse Heuvel 32 

Beroep: 

Wilco is Krediet Risico Analist bij de Rabo Bank 

(hoofdkantoor Utrecht), 

Femke is fysio- en manueel therapeut (en 

echografie) bij de Doornbos Fysiogroep in 

Breda. 

Hobby’s: 

Femke is vooral van het bewegen: hardlopen, wielrennen, 

hockeyen, mountainbiken, duiksport, skiën, zo nu en dan 

paardrijden, maar ook van de styling in huis. 

Voor Wilco is dat hockeyen (nu bij De Warande), zeilen, 

pianospelen, snowboarden en ook altijd al klussen. 

Fiene en Mees zijn volop in ontwikkeling. 

Waar komen jullie vandaan?  

Wilco komt oorspronkelijk uit Lelystad en is op z’n 18e naar 

Utrecht gegaan om daar te studeren in de Natuur- en 

Sterrenkunde. Hij is afgestudeerd in Hoge Energie Fysica, 

daarin ook gepromoveerd en was werkzaam aan het 

Nederlandse Instituut voor Kernenergie/Hoge Energie 

Fysica. Daarna heeft hij gewerkt bij ASML in Veldhoven, 

heeft een postdoc behaald bij het UMC (Utrecht) en is nu 

werkzaam bij de Rabobank (met portfolio MKB erbij). 

Femke is in Oosterhout haar leven begonnen (haar ouders 

woonden in de Rulstraat). Na het Frencken College is zij op 

kamers naar de Hogeschool Utrecht gegaan voor de studie 

Fysiotherapie. Ze heeft eerst tien jaar in Naarden gewerkt 

en daarna nog drie jaar in Utrecht. In 2005 was Wilco voor 

een hockeytoernooi in Oosterhout, Femke ging voor het 

feest met vriendinnen ook daarheen en zo is het begonnen. 

Ze bleken beiden ook nog in Utrecht te wonen. Ze hebben 

drie jaar in Driebergen samengewoond en een jaar keihard 

geklust aan een woning in Utrecht 

 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen? 

In het begin was Utrecht helemaal prima, maar als 

kinderen je gezin groter doen worden, wordt wat meer 

ruimte toch een overweging. Femke vond teruggaan naar 

Brabant altijd al het overwegen waard, ook vanwege haar 

roots hier. We hebben best wel veel rondgekeken, maar 

ook door het steeds meer thuiswerken vanwege corona 

werd het zoekgebied steeds ruimer. En nu zijn we heel 

happy met deze plek. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 

In december 2020 en nu kunnen we rustig alles 

binnenshuis verder naar onze zin inrichten. 

Hoe is het tot nu toe bevallen? 

Heel goed, natuurlijk even wennen, het voelt als een goede 

plek met veel leuke en aardige mensen en we zijn 

benieuwd hoe we alles gaan meemaken als het leven na 

corona weer een beetje normaal wordt. 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout? 

Met overtuiging: no comment! 
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H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 
Pastoresteam 
Pastoor Vincent Schoenmakers (wn), 

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 

De data van de vieringen – normaal 

gesproken elke tweede en vierde 

zaterdag van de maand – vervallen 

in de maand augustus i.v.m. de 

vakantiesluiting van Den Brink.  

Zaterdag 11 september, 19.00 uur, 

eucharistieviering,  

voorganger pastoor Rojas 

Zondag 19 september, 10.00 uur, 

Cornelius-eucharistieviering, 

voorganger pastoor Bert van Leijsen 

Donderdag 30 september, 10.00 uur, 

woord en gebedsdienst,  

voorganger pastor Ed de Kever 

Aanmelden voor bijwonen 

kerkdiensten 

Parochianen die een kerkdienst in 

Den Hout (in Den Brink) willen bij-

wonen dienen zich vooraf aan te mel-

den. Dat kan op maandag- en vrijdag-

ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 

bij Anton van Meel (tel.: 460165; of 

anton.van.meel@ziggo.nl). 

Doordeweekse 

bijeenkomsten 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 

Gebedsviering met voorganger Ed de 

Kever. Op de andere dagen wordt er 

een geloofs- of bijbelverhaal 

voorgelezen, samen gezongen en 

gebeden. Iedereen is welkom. In 

augustus vervallen de bijeenkomsten 

i.v.m. de vakantiesluiting van Den 

Brink. In september wordt de draad 

weer opgepakt.   

Kosters 
Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra (06-20513740) 

Christ Havermans (06-46176412) 

Rechtstreeks contact met de 

Catharinaparochie 

In onderstaande gevallen dient 

rechtstreeks contact opgenomen te 

worden 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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“Op 10 augustus 1967 werd als gevolg van een 

blikseminslag rond 18.00 uur de Vlaamse schuur van Piet 

Halters aan de Achterstraat 24 volledig door brand 

verwoest. Ook het rieten dak van de belendende boerderij 

liep zware schade op. Dankzij grote inspanning van 

buurtgenoten, die met schuimblussers het dak 

opklommen, werd erger voorkomen. De inmiddels 

aanwezige Houtse brandweermannen, bijgestaan door hun 

collega’s uit Oosterhout, slaagden erin de boerderij te 

behouden. De publieke belangstelling voor de brand was 

enorm (zie foto; redactie Dorpsblad Den Hout).  

Een wagen met eerder die dag gedorste gerst en 

opgeslagen hooi, stro en droge pulp gingen verloren. De 

brand werd bestreden met drie hogedruk en zeven 

lagedruk stralen.” 

(Bron tekst: Dagblad De Stem 11 augustus 1967) 

Woonwagen 
In de woonwagen (middenboven op de foto) woonde 

tijdelijk een medewerker van de aannemer die de brug over 

het Wilhelminakanaal in de Maasroute bouwde. De wagen 

stond twee jaar op de hoek van de Proostensteeg/

Achterstraat. 

UIT DE OUDE DOOS 

In de rubriek ‘Uit de oude doos’ publiceert het dorpsblad elke maand een foto van ‘vroeger’. Het onderwerp van de foto 

kan van alles zijn: Houtenaren, Houtse gebeurtenissen of zomaar een mooi plaatje van Den Hout. Deze maand een foto 

uit 1967 die de grote drukte toont bij de brand van de Vlaamse schuur van Piet Halters.     

GROTE DRUKTE BIJ BRAND VLAAMSE SCHUUR IN ACHTERSTRAAT  

OP 10 AUGUSTUS 1967 

Foto: Fotokroniek Bernhard van Oerle 

De redactie van Dorpsblad Den Hout 
wenst al haar lezers een hele fijne, 

zonnige en vooral gezonde 
zomervakantie! Dat we in september 
maar weer heel veel positief nieuws 

mogen brengen! 
Tot dan! 
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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 
Odette Kuijpers, de geslaagden, Arjen van Dijk, 

familie van Steen, Fotokroniek Bernhard van 

Oerle, Casper van Aggelen, Cees Joosen, 

Buurtpreventie 

 

 

 

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 29 september. U kunt uw bijdragen t/m 

18 september zenden of mailen naar het redactie-

adres. 

AUGUSTUS 

Maandag 26 juli t/m zondag 5 september 

Sluiting Dorpshuis Den Brink i.v.m. zomervakantie 

Donderdag 12 augustus 

Fietstocht KBO, vertrek 13.30 uur vanaf Den Brink  

Maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september 

‘Pluk de dag’-festival, ponyveld (achter Den Brink) 

Maandag 30 augustus t/m 10 september 

Thematafels Dorpsbelang Den Hout, 20.00 uur, voor 

locatie zie elders in dit blad 
 

SEPTEMBER 

Donderdag 9 september 

Fietstocht KBO, vertrek 13.30 uur vanaf Den Brink  

Maandag 13 september 

Inloop Houts Spreekuur, 14.30 uur, Den Brink 

Maandag 13 september 

Lezing bij Vrouwen van Nu over "De Nieuwe 

Donorwet" - alleen voor leden. 20.00 uur, Den Brink. 

Vrijdag 17 september 

Eetpunt Den Brink, 12.00 uur, vooraf aanmelden 

Zaterdag 18 september   

Sluitingsdatum inleveren kopij voor dorpsblad van 29 

september 

Maandag 20 september 

Dorpsvergadering Dorpsbelang Den Hout, 20 uur, 

Den Brink 

Zaterdag 25 september 

Inzameling oud ijzer muziekvereniging Amicitia, huis 

aan huis, vanaf 08.30 uur 

Woensdag 29 september  

Verschijnen septembernummer van Dorpsblad Den 

Hout 

Donderdag 30 september 

Bingo KBO, vanaf 13.30 uur in Den Brink 

Donderdag 30 september 

Parochiebedevaart naar Meersel-Dreef, aanmelden 

KBO, zie elders in dit blad 

 

zaterdag 25 september 

AMICITIA ZAMELT OUD IJZER IN 
Op zaterdag 25 september komen vrijwilligers en leden 

van muziekvereniging Amicitia bij u langs om uw overtollig 

'oud' ijzer op te halen. 

We zijn blij met alles wat voor het grootse deel uit ijzer 

bestaat, echter koelkasten, vriezers en andere producten 

die schadelijke vloeistoffen bevatten uitgezonderd. We 

vragen u deze zelf naar de milieustraat te brengen. 

Vanaf 08.30 uur gaan we rijden; om te voorkomen dat 

andere geïnteresseerden uw spullen meenemen vragen 

we u het ijzer ‘s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur aan 

straat te leggen. 

Heeft u zware stukken die moeilijk of niet te tillen zijn, bel 

dan liefst enkele dagen van te voren met Jack van der Put 

06-11371766.  

Hartelijk dank vast voor uw medewerking! 

Muziekvereniging Amicitia 


