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Dorpsgenoten dringen aan op maatregelen 

VRACHELSESTRAAT NOG LANG NIET VEILIG 
Den Hout - De verkeersveiligheid (of onveiligheid) op de 

Vrachelsestraat blijft de gemoederen in het dorp bezig-

houden. Fietsers komen in de knel bij de betonnen bloem-

bakken door auto's die de obstakels gelijktijdig willen 

nemen. Inmiddels kunnen tal van fietsers dit beamen. 

Diezelfde bakken zijn ook een sta in de weg voor grote 

landbouwtrekkers en dito aanhangers. Dat geldt zeker in 

de maïsoogsttijd. Door hun omvang zou onder meer sprake 

zijn van het dode hoekeffect, wordt gezegd. Afgezien nog 

van de schade die aan berm en bermbeplanting wordt aan-

gericht. Niet voor niets werd in de afgelopen dorps-

vergadering aangedrongen op het nemen van maatregelen. 

Voor de kapot gereden bermen komt snel een tijdelijke 

oplossing. Na de wintermaanden volgt een definitieve 

aanpak met puinbeton op een fundering. Dragen alle 

genomen maatregelen op de Vrachelsestraat bij aan de 

vermindering van de snelheid? Riekie Jaspers van de 

Werkgroep Verkeer van Dorpsbelang zegt: "De snelheid is 

echt een stuk omlaag, maar tussen de bakken is er de 

neiging toch wat sneller te rijden."  
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Gewraakte betonnen bakken op de Vrachelsestraat 
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Begin volgende maand komt de Werkgroep Verkeer bijeen 

en staat de problematiek op de agenda. Het resultaat van 

de vergadering zal met de gemeente worden besproken.  ■ 

 

GOUDEN GEMEENTESPELD VOOR 

KOOS VAN ARENDONK 
Koos van Arendonk is al vele tientallen jaren actief in de 

dorpsgemeenschap van Den Hout. Burgemeester Mark 

Buijs zette hem daarom zaterdag 23 oktober in het zon-

netje en speldde hem de gouden gemeentespeld op. 

Zo is of was Van Arendonk 19 jaar lid van de Houtse 

Caritas en de Regionale Caritas Oosterhout; 13 jaar be-

stuurslid NCB / ZLTO (waarvan 7 jaar secretaris/penning-

meester); deed hij 25 jaar onderhoud aan de Corneliuskerk 

Den Hout (kerststal, stoelen en verlichting/verwarming); is 

hij 13 jaar coördinator onderhoud kerkhof en bouw urnen-

muur; hij zorgt al 16 jaar voor de distributie van het dorps-

blad naar de 18 bezorgers; is hij 11 jaar bestuurslid en 

penningmeester van de KBO Den Hout en 31 jaar lid van 

dames- en herenkoor. 

In 1987 was hij initiatiefnemer van het verharden van 

700 meter kerkpaden met tegels. In 2006 zijn de paden 

onder zijn aanvoering herbestraat. In 2003 was hij mede-

werker aan de grote verbouwing van het dorpshuis. 

Sindsdien is hij daar vrijwilliger en verzorgt hij onderhoud 

op allerlei gebied. Hij was begeleider van de bouw van de 

nieuwe keuken en de verbouw van het voormalig woonhuis. 

In 2016 was hij medeverantwoordelijk voor de bouw van de 

nieuwe opbergschuur (van fundering tot schilderwerk). 

Bijna dagelijks is hij nog inzetbaar in dorpshuis Den Brink. 

Met deze activiteiten heeft Koos van Arendonk zich zeer 

verdienstelijk gemaakt voor de (Ooster)Houtse samen-

leving. Het gemeentebestuur is hem daar dankbaar voor en 

wil die dank en waardering graag onderstrepen. Kijkend 

naar de duur en intensiteit van zijn activiteiten voor Ooster-

hout heeft het college besloten om aan Koos van Arendonk 

de gouden gemeentespeld toe te kennen.  ■ 

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 

OPROEP! 
Vind je het leuk om te zingen en heb je interesse om mee te 

zingen in het Houts Gelegenheidskoor tijdens de kerstviering 

op kerstavond op de Houtse Heuvel? Geef je dan nu op! 

Wat is het Houts Gelegenheidskoor? 
Zoals de naam het al zegt is dit een Houts koor dat tijdens 

bepaalde gelegenheden optreedt (tot nu toe alleen met Kerst). 

We repeteren vanaf ca. 6-7 weken voor Kerst wekelijks op 

woensdagavond in Den Brink. Dit jaar beginnen we met de 

eerste repetitie op woensdagavond 10 november. 

Heb je nog vragen of heb je interesse om mee te doen laat het 

weten op mailadres adriaandebeen@gmail.com. 
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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 9 september is Siep geboren. Siep is de 

zoon van Floor Willemse en Roel Verheijden en 

broertje van Emma, Fleur en Mees. 

 

GEBOREN 
Zaterdag 9 oktober is Mevi geboren, de doch-

ter van Dagmar en Ruud van Groesen. 

† OVERLEDEN 
Vrijdag 17 september 2021 is op 84-jarige 

leeftijd Koos van Dongen overleden. 

† OVERLEDEN 
Op maandag 11 oktober 2021 overleed Riet 

van Ginneken-Huijbregts. Zij was 81 jaar. 

JUBILARISSEN BIJ 65-JARIGE  

KBO DEN HOUT 
Donderdag 14 oktober vierde de Houtse KBO het 65-jarig 

bestaan. Tijdens het feest ontving Thea van Meel de zil-

veren KBO-speld voor haar jarenlange inzet als bestuurs-

lid. De leden die langer dan 25 jaar lid waren werden ook 

extra in het zonnetje gezet. Die eer viel te beurt aan Fien 

van Dongen, Annie Laurijsen, Piet van Meel en Jos van 

Raamsdonk. 

VOOR KIKA  
Op 26 september namen Anja Koevoets (39) en haar 

nichtje Meike Lazaroms (11) samen deel aan de familie-

editie van de zware hardloopwedstrijd door mod-

derpoelen en slootjes, de Mudmasters in Biddinghuizen. 

Ze werden gesponsord door familie en vrienden en 

haalden zo € 950,- op voor Kika, de Stichting Kinderen 

Kankervrij. 

ONK BOERENGOLF MET TWEE 

HOUTSE TEAMS 
Het Open Nederlandskampioenschap (ONK) Boerengolf 

werd dit jaar op 2 en 3 oktober in Hedel gespeeld. Uit 

Den Hout namen twee teams deel. Team Houtse Linies I, 

bestaande uit Jos Verhoef, Willem van Es, Warner Smits 

en Joost Botermans, behaalde in de finale met twintig 

teams de voorlaatste plaats met 97 slagen. Team Houtse 

Linies II, bestaande uit Frits Verhoef, Dennis Kuijpers en 

Ricardo Smits, deed het iets beter en behaalde de 17e 

plaats met 93 slagen. Ter vergelijk: het winnende team 

had 70 slagen nodig om het parkoers af te leggen. 

 

Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan de 

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

telefoon: 422292). 

GYMCLUB WEER VAN START 
Nu de coronamaatregelen versoepeling kennen, is de 

gymclub voor senioren vrouwen weer gestart. De lessen 

zijn op maandag van 13.30 tot 14.30 uur in Dorpshuis 

Den Brink. Na afloop van de les wordt er met de groep 

koffie of thee gedronken als nazit of cooling down. 

Omdat er enkele plaatsen zijn vrijgekomen, kunnen geïn-

teresseerden zich aanmelden om mee te doen. Een 

proefles is natuurlijk altijd mogelijk. Opgeven kan bij Jet 

Baars, instructrice/trainster, Ruiterspoor 13, Den Hout. 

Bellen kan ook: 06-28437508. 
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DORPSBELANG OP ZOEK NAAR 

NIEUWE VOORZITTER (M/V) 
De vereniging Dorpsbelang Den Hout is op zoek naar een 

nieuwe voorzitter. Tijdens de dorpsvergadering van 

6 oktober schetste het bestuur het profiel voor de nieuwe 

voorman (M/V). De 'ideale kandidaat' heeft in de ogen van 

het bestuur bij voorkeur bestuurlijke ervaring, een breed 

netwerk in het dorp en voldoende tijd. Belangrijk is ook dat 

hij/zij energiek is en kan verbinden. 

De voorzittersfunctie is sinds januari van dit jaar vacant 

door het vertrek (wegens verhuizing) van Wim van 

Oosterhout, de voormalige voorzitter. Momenteel is Patrick 

de Rooij voorzitter ad interim. Belangstellenden wordt 

verzocht contact op te nemen met Dorpsbelang: 

bestuur@denhout.eu  ■ 

 

VRIJWILLIGERS 
Dat het vinden van (voldoende) vrijwilligers en vrijwillige 

bestuursleden steeds problematischer wordt bij clubs, 

verenigingen en andere organisaties mag blijken uit een 

rondje bellen in Den Hout door de redactie.  

Aan het begin van het voetbalseizoen dreigde er een tekort 

aan jeugdleiders bij VV Irene '58 en was er een tekort aan 

kantinevrijwilligers waardoor de openstelling op zondag-

middag bij een thuiswedstrijd van het eerste elftal in het 

gedrang kwam. "Met kunst en vliegwerk," zegt Niels 

Pheninckx van Irene, "hebben we de boel draaiende kun-

nen houden." Ook Den Brink kampt met te weinig vrij-

willigers om alle vaste activiteiten in het dorpshuis gaande 

te houden.  

Gevraagd naar de oorzaak hoor je steeds vaker dat 

mensen zich niet meer elke week vast willen leggen. 

Miriam van Loon, van de Houtse Jaarmarkt: "Tijdens de 

coronaperiode waren er nauwelijks verenigingsactiviteiten 

en vond iedereen het 'vrij' zijn wel prettig. Dat heeft 

mensen aan het nadenken gezet. Verschillende vrijwilligers 

hebben besloten hun activiteiten te beëindigen." Niels 

Pheninckx beaamt dat. "De mensen willen zich niet vast-

leggen aan wekelijks terugkerende activiteiten, zelfs niet 

voor een afspraak om één keer per 4 of 6 weken een wed-

strijdje jeugdvoetbal te fluiten. Het tekort aan scheids-

rechters is overigens een landelijk probleem." 

Wekelijks terugkerende inzet 
Er is een groot verschil tussen een wekelijks terugkerende 

vrijwilligersinzet en inzet bij incidentele activiteiten. Ronald 

Knipscheer, Paaspop, zegt: "Tot nu toe hebben wij geen 

problemen gehad met het vinden van vrijwilligers voor alle 

taken die er liggen. We hebben een goede vaste groep die 

voor, tijdens en na Paaspop een korte periode actief is. En 

op Paaspop zelf is daarnaast een grote groep van vooral 

jongeren actief. Het is een eenmalige en qua tijds-

investering een redelijk beperkte inspanning. Voor de 

werkzaamheden die verder van de tent met het podium af 

liggen, is het soms wel wat moeilijker vrijwilligers te 

vinden." Met Miriam van Loon is hij wat voorzichtig over de 

werving van vrijwilligers na corona. Ronald Knipscheer: "De 

Houtse Jaarmarkt en Paaspop zijn al twee jaar niet door-

gegaan. We weten niet of het coronaeffect van afhakende 

vrijwilligers zich ook bij ons zal voordoen." 

"TC Den Hout," meldt Kees Adamzack, "Werkt nauwelijks 

met vaste momenten voor vrijwilligers. Alle spelers hebben 

bijvoorbeeld toegang tot de kantine en wat daar gedronken 

kan worden. Iedereen kan dat zelf regelen. Dat scheelt 

enorm aan vaste vrijwilligers voor bardiensten. Voor de bar 

zijn wel twee vrijwilligers die zich vast bezighouden met 

zaken als inkoop, voorraadbeheer en schoonmaak." 

Voor het onderhoud aan de tennisaccomodatie van TC Den 

Hout is een aantal leden oproepbaar. "Als er iets gedaan 

moet worden, kan ik een beroep doen op deze mensen. 

Gezamenlijk maken we dan een afspraak wanneer we wat 

er gedaan moet worden aanpakken." 



Jaargang 17 nummer 7 DORPSBLAD den hout 5 

 

Ook gebrek aan bestuursleden 
Is het lastig om voor wekelijkse activiteiten vrijwilligers te 

vinden, dat geldt ook voor vacatures bestuursleden bij vrij-

willigersorganisaties. In een voorgaand nummer van dit blad 

werd ingegaan op de situatie bij Muziekvereniging Amicitia. 

Bij het Oranje Comité is al enkele jaren behoefte aan 

(bestuurs)leden. Gerard van den Heijkant: "Onze activiteiten 

zijn vaak op feestdagen en op zo'n dag willen mensen zich 

niet vastleggen." Of dat door corona toegenomen is, kan hij 

niet zeggen. Op initiatief van het Oranje Comité kwamen 

enkele jaren geleden de Houtse verenigingen bij elkaar om 

het tekort aan vrijwilligers te bespreken. Hoewel er ruime 

erkenning van het probleem was, leidde dit niet tot concrete 

oplossingen.  

Miriam van Loon verwacht dat het probleem van de 

vrijwilligers in de komende tijd zal toenemen. Zij vindt dit 

jammer en eigenlijk niet bij Den Hout passend. Van Loon: 

"Mensen hebben er vaak, om begrijpelijke redenen, steeds 

minder tijd voor. En ze groeien er ook niet meer zo mee op. 

De sociale dienstplicht op scholen, bijvoorbeeld om vrijwil-

ligerswerk te gaan doen, is afgeschaft. De mensen ervaren 

niet meer dat belangeloos iets doen voor je club of 

vereniging je ook zoveel teruggeeft."  ■ 

 

 

OPBRENGST COLLECTE 

NIERSTICHTING 
In de week van 19 t/m 25 september is er in Den Hout 

gecollecteerd voor de Nierstichting. De collectanten 

hebben samen het bedrag van € 971,78 opgehaald 

waarvan € 282,50 via de QR-code en online.  

Een geweldig resultaat waarvoor de Nierstichting ieder-

een hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 

Namens de Nierstichting, Mária Willemse 

HET VIRUS… 
…waart weer rond. Ook ik heb de eerste verschijnselen 

hiervan inmiddels onder de leden. Ondanks mijn 

inentingen blijk ik positief te zijn! Gelukkig niet levens-

bedreigend en nog in een lichte mate, maar toch………

je kunt er maar last van hebben.  

Gelukkig geen buitenlandse variant, maar domweg de 

Brabantse vorm. Binnenkort zal de R-factor zelfs meer 

dan 1 zijn, heb ik van horen zeggen. Oppassen dus! 

Uitzieken schijnt niet te helpen. De enige remedie is 

het over je laten heenkomen en zeker niet in quaran-

taine gaan. In tegenstelling daartoe kun je het juist 

ondergaan met vele mensen zonder snotpin of kuchje.  

Ook in ons dorp wordt binnenkort de eerste testlocatie 

geopend. Niet door een hoog geplaatste persoon zoals 

premier of koning, maar door onze eigen Prins Kluif. 

Carnaval kan en mag namelijk weer gevierd worden, 

gelet op de huidige verwachtingen. 

Dus ongeacht of u klachten heeft dan wel de uitslag 

nog niet weet, hoop ik samen met u deze volgende 

pandemie in wat ludiekere en positievere stemming te 

mogen ondergaan en de omzet van de horeca een 

boost te geven. Zaterdag 13 november ben ik dan ook 

present bij het feestje van de Kluivenduikers op de 

Houtse Heuvel en in Den Brink. Jullie ook toch?? Geen 

handen schudden, maar gewoon hoofd-schouders-knie

-en-teen als we elkaar die avond ontmoeten. 

Alaaf,   

Alowieke 
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Dressuurruiter Charlotte Fry 

IN GALOP NAAR DE TOP  
Charlotte Fry (25) is een Engelse jongedame die binnen de 

dressuurwereld dit jaar een rijzende ster is gebleken. 

Lottie, voor intimi, woont sinds haar 18e bij Gert Jan en 

Anne van Olst aan het Terheijdensspoor, een paarden-

bedrijf met als kernactiviteiten hengstenhouderij, dressuur-

sport, training, opfok & in- en verkoop van dressuur-

paarden. Sinds kort woont ze met haar Engelse vriend aan 

het Ruiterspoor, in het woonhuis naast het Pannenkoeken-

huis Koeckers. Een ideale stek voor haar, vlakbij haar grote 

passie en liefde: paarden! 

De liefde voor het paard is haar met de paplepel ingegoten. 

Met een moeder die ook in de dressuursport furore maakte 

en een olympische ruiter in Engeland als trainer en uiter-

aard haar eigen interesse in de sport en dieren, was de 

basis snel gelegd. Na in 2014 in contact te zijn gekomen 

met Anne van Olst, die zelf 5x aan de Olympische Spelen 

heeft meegedaan voor het Deense dressuurteam en inmid-

dels een ervaren trainster is, verhuisde ze naar Den Hout.  

"I love it, living here in the countryside in a small village 

near and with the horses", zegt Charlotte terwijl ze met 

haar teckel Bami op de bank haar rust probeert te pakken. 

Hoewel ze al 7 jaar in Nederland woont, is ze de Neder-

landse taal nog niet machtig. Ze oogt bescheiden en zelfs 

een beetje verlegen, maar de lange werkdagen blijken ook 

vat op haar te hebben. Iedere ochtend is ze om 6.00 uur in 

de stallen te vinden van Van Olst Horses en dat tot 17.00 

uur. Hoewel het een betaalde job is, is dit eveneens haar 

lust en leven. Dat zie en voel je aan alles. Een echt 

paardenmeisje dat van haar droom haar werk en leven 

heeft kunnen maken. A dream has come true! 

Spelen Tokyo kers op de taart 
In de weekenden rijdt ze diverse shows of is ze present op 

veel dressuurwedstrijden op het hoogste internationaal 

niveau. Aan Europese en wereldkampioenschappen, Grand 

Prix's en hoog genoteerd staande wedstrijden zoals Aken 

en Rotterdam heeft ze al vele keren meegedaan met dit 

jaar als voorlopige kers op de taart de Olympische Spelen 

in Tokyo. Tijd voor andere hobby's is dus lastig. Doorde-

weeks is ze twee maal actief in een sportschool in Breda 

en daarnaast staat ze regelmatig in contact en behandeling 

met de fysiotherapeuten van het dressuurteam van Groot-

Brittannië. Topsport vergt immers het nodige van lijf en 

leden en ondanks haar tengere postuur wordt er het nodige 

gevraagd van haar fysiek. Iedere dag berijdt ze namelijk 

voor stal Van Olst veel paarden om deze naar een hoger 

niveau te brengen, in goede beweging en vorm te houden 

en uiteindelijk te kunnen afleveren als toppaard voor de 

verkoop of internationale wedstrijden. 

 

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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Fan van Nederlandse snacks  
Ze heeft het uitstekend naar haar zin in Den Hout. Het 

platteland zit in haar bloed, geboren en getogen in 

Yorkshire, woonachtig in een uithoek; een grote stad is dus 

niets voor haar. Wat haar verder bevalt in Den Hout? Gert 

Jan roept lachend: "Het Houts Frituurtje." Charlotte blijkt 

een fan van Nederlandse snacks met als favoriet de kaas-

soufflé. Dit typisch Nederlands woord blijkt ze vloeiend te 

kunnen uitspreken, terwijl ze aangeeft dat de naam van 

haar hond ook gebaseerd is op een snack: de bamischijf. 

Ze hoopt nog vele jaren hier in Den Hout te kunnen blijven 

wonen en werken. Met twinkelende ogen zegt ze dat ze de 

Olympische Spelen in 2024 in Parijs zeker niet wil gaan 

missen.  

Opofferingen moeite waard 
Tokyo was ondanks de coronamaatregelen haar absolute 

toppunt. Een strak georganiseerd evenement met uit-

eindelijk zelfs een echte Olympische medaille als beloning 

samen met het paard Everdale, eigendom van Van Olst 

Horses. In haar kluis ligt inmiddels de bronzen medaille die 

ze won met twee andere Engelse ruiters voor het GB-

dressuurteam. Hoewel ze in 2018 zich met de hengst 

Glamourdale bij de zevenjarigen tot wereldkampioen mocht 

kronen en dat jaar ook Europees kampioen onder 25 jaar 

werd met het paard Dark Legend, was deze prestatie in 

2021 toch wel het summum. Eerst twee weken in qua-

rantaine in een hotel in Tokyo met het Britse team, tijdens 

de wedstrijddagen alleen in contact met begeleiding en 

collega ruiters en amazones en wedstrijden rijden zonder 

massa's publiek maar wel volledig in fel licht waardoor de 

omgeving volledig donker en afgesloten was voor haar, 

waren deze opofferingen meer dan de moeite waard. 

Succes na Olympische spelen 
Na de Spelen werd Charlotte Fry vervolgens opnieuw 

wereldkampioene, ditmaal met Kjento bij de zesjarige 

dressuurpaarden in het Duitse Verden. Daarna werd ze met 

het GB-team tweede op het Europese kampioenschap in 

Hagen. Individueel werden Charlotte en Everdale zelfs 

vijfde met een topscore 

van 84.721% in de Kür op 

muziek. Kortom, Charlotte 

heeft de smaak goed te 

pakken en hoopt de ko-

mende jaren op meer. Met haar groomes, trainster en 

begeleidingsteam verwacht ze met haar paardentrailer/-

vrachtwagen dan ook Den Hout te doorkruisen en nog vele 

wedstrijden te bezoeken. 

 

Wil je haar (blijven) volgen?  

Zie: www.vanolsthorses.com/charlotte-fry  ■ 

 

NAJAARS RIK- & JOKERCONCOURS 

BIJ VVR '70 
De voormalige zomeravondvoetbalcompetitiedeelnemer 

VVR '70, tegenwoordig een ontspanningsvereniging met 

veel leden uit Den Hout organiseert in het najaar een Rik- 

& Jokerconcours in Den Brink. De eerste speeldatum is 

vrijdag 29 oktober. Het concours begint om 19.30 uur. 

Vooraf – van 18.30 tot 19.30 uur – vindt een algemene 

ledenvergadering plaats. De concoursdagen in november 

zijn de vrijdagen 5 en 26 november. In december zijn dat 

de vrijdagen 19 en 17 december. De aanvang van alle 

speeldagen is 19.30 uur. 

Feestavond  
Het vijftigjarig bestaan van VVR '70 kon vanwege corona 

in 2020 niet gevierd worden. Dat houden de leden nog te 

goed. Nieuwe leden zijn welkom. 

"Opofferingen zijn de moeite 

waard" – dressuurruiter 

Charlotte Fry 
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Isolatie en HR++ glas voor een lagere 

energierekening 

ISOLATIE EN DUBBELGLAS ACTIE 

GEMEENTE OOSTERHOUT 
De gemeente Oosterhout organiseert samen met het 

Regionaal Energieloket en Oosterhout Nieuwe Energie 

(ONE) een collectieve inkoopactie voor energiebesparing. 

Bewoners van een koopwoning hebben een brief ont-

vangen met meer informatie over deze actie voor isolatie 

en HR++ glas die loopt tot en met 30 november 2021. 

De gemeente Oosterhout heeft de ambitie om al in 2030 

voor 49 procent energieneutraal te zijn, voor een leefbare 

duurzame toekomst van Oosterhout. Wethouder duurzaam-

heid Marcel Willemsen: "Met deze actie maken we het onze 

inwoners met een koopwoning makkelijk om tegen een 

aantrekkelijke prijs dubbel glas te laten plaatsen en hun 

woning te isoleren. Want dit zorgt voor een lagere 

energierekening en een fijn warm huis in de winter."  

Energiecoaches 
Voorzitter van ONE Rob van Buitenen vult aan: "Door mee 

te doen aan de glas- en isolatieactie krijgen inwoners een 

scherpe prijs dankzij het groepsvoordeel. Als mensen zich 

eerst nog willen oriënteren op het energiezuiniger maken 

van hun woning kunnen ze bij ons terecht voor onaf-

hankelijk energieadvies." 

Oosterhout Nieuwe Energie heeft vrijwillige energiecoaches 

die een energiescan van een woning kunnen maken en 

gratis op maat advies kunnen geven over beperking van 

energieverbruik. 

Meer informatie en vrijblijvende aanmelding voor de actie 

staan op de website van Regionaal Energieloket: https://

regionaalenergieloket.nl/acties Meer informatie over het 

energiezuinig maken van je woning is te vinden op 

www.duurzaamoosterhout.nl  ■ 

 

 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 

 

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 

GEMEENTE NIEUWS 
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WOENSDAG 3 NOVEMBER 

DODENHERDENKING  
Op 3 november 1944 werd Den Hout bevrijd van de Duitse 

overheersing. Het Oranje Comité herdenkt deze bevrijding 

woensdag 3 november om 19.00 uur met een korte 

plechtigheid bij het oorlogsmonument op het kerkhof in 

Den Hout. Bij de herdenking worden de dorpsgenoten die 

vielen in de dagen van de bevrijding herdacht en legt het 

Oranje Comité bloemen bij het monument.  

Aansluitend worden eveneens de militairen die bij de 

bevrijding van Den Hout sneuvelden herdacht met het 

leggen van bloemen bij het gedenkteken bij de Teraalster-

brug.  

 

14 NOVEMBER KOMT SINTERKLAAS 

NAAR DEN HOUT  
Sinterklaas en zijn zwarte pieten houden hun intocht in 

Den Hout op zondag 14 november. Rond 13.30 uur wordt 

het gezelschap op de Vrachelsestraat verwacht. Het Houts 

Orkest van Muziekvereniging Amicitia 

verwelkomt de Sint muzikaal. 

Daarna volgt een rondrit per trein door 

Den Hout. Bij vier haltes kunnen kin-

deren instappen voor een rit die ein-

digt op de Houtse Heuvel. Vanwege de 

coronavoorschriften is de persoonlijke 

begroeting van sinterklaas door kinde-

ren (t/m groep 6 van de basisschool) 

ook buiten op de Houtse Heuvel. 

 

Collecteweek van 5 tot 13 november 

ORANJE COMITE DEN HOUT KOMT 

LANGS VOOR JAARLIJKSE 

FINANCIELE BIJDRAGE 
In de week van 5 tot 13 november houdt het Houtse Oranje 

Comité haar jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor een finan-

ciële bijdrage. Zoals meer verenigingen in Den Hout is ook 

het Oranje Comité afhankelijk van deze eigen actie om de 

activiteiten te kunnen organiseren die zij jaarlijks op het 

programma heeft staan. De gemeente Oosterhout draagt 

financieel bij met een beperkte subsidie voor enkele activi-

teiten als Koningsdag en de Dodenherdenking. Omdat het 

comité daarnaast ook tekent voor de organisatie van de 

kerstboomverbranding, de kinderoptocht met carnaval en 

de intocht van Sinterklaas gaan de leden van het Oranje 

Comité jaarlijks in Den Hout rond om daarvoor de finan-

ciële middelen bij elkaar te krijgen. 

 

Van harte aanbevolen 
Dankzij de medewerking van de Houtenaren is de rond-

gang jaarlijks een succes. De collectanten van het Oranje 

Comité gaan (voorzien van een duidelijk herkenbare 

collectebus) dan ook dit jaar weer met veel enthousiasme 

op pad. Veel van hen hebben al jarenlang dezelfde wijk en 

zijn voor de bewoners vertrouwde gezichten. Zie het Infor-

matieblad van het Oranje Comité om te zien welk OC-lid in 

welke wijk of straat komt. Het Oranje Comité beveelt de 

collecte bij de dorpsgenoten van harte aan! 

 

ORANJE COMITÉ DEN HOUT NU OOK 

OP FACEBOOK 
Naast de informatieverstrekking via het dorpsblad en de 

eigen huis-aan-huis nieuwsbrief is de informatie over de 

activiteiten van het Oranje Comité nu ook op Facebook te 

vinden. 

Hiervoor is een pagina ingericht met de naam: 'Oranje 

Comité Den Hout'. Via de zoekfunctie binnen Facebook kun 

je de pagina bereiken. Klik op 'vind ik leuk' of 'volgen' en je 

ziet de updates van Oranje Comité Den Hout voortaan in je 

nieuwsupdate. 

Op de facebookpagina is alle informatie te vinden over de 

activiteiten die door het Oranje Comité worden georgani-

seerd. Klik hiervoor de kop 'evenementen' aan.  Het Oranje 

Comité hoopt iedereen hiermee nog beter, maar vooral 

sneller te kunnen informeren.  

Vragen en/of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar 

oranjecomitedenhout@gmail.com Contact opnemen met 

het Oranje Comité kan ook via de knop Bericht Versturen. 

Eén van de leden van het Oranje Comité aanspreken, kan 

natuurlijk ook nog altijd! 

NIEUWS VAN HET ORANJE COMITÉ 
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EXTRA BUDGET BESCHIKBAAR VOOR 

SUBSIDIEREGELING 

KLIMAATVRIENDELIJKE TUINEN 
Vanaf 7 oktober kunnen inwoners uit de gemeente 

Oosterhout weer gebruik maken van de subsidieregeling 

klimaatvriendelijke tuinen. Het verstrekken van de subsidie 

om je tuin te vergroenen blijkt al lange tijd succesvol. 

Daarom is er extra budget vrij gemaakt.  

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer en droger, 

ook in Oosterhout. In de stad of in de tuin is er soms hitte-

overlast. Dit brengt risico's met zich mee, bijvoorbeeld voor 

de gezondheid van de inwoners, de natuur en de drink-

watervoorraad. Ook zijn er regelmatig extreme regenbuien, 

waardoor er wateroverlast kan ontstaan in tuinen of buur-

ten. Het klimaatbestendig maken van de woonomgeving 

staat daarom de komende jaren hoog op de agenda.  

Met de subsidie klimaatvriendelijke tuinen kunnen inwoners 

uit de gemeente Oosterhout een vergoeding ontvangen voor 

het aanbrengen van diverse klimaatbestendige maatregelen 

rondom het huis. Zo zijn er inwoners die hiermee een groen 

dak hebben aangelegd, een regenton hebben geplaatst of 

tegels uit de tuin hebben verwijderd en daarvoor in de 

plaats groene beplanting hebben aangebracht. De subsidie 

stimuleert inwoners om Oosterhout samen met de 

gemeente klimaatbestendig te maken.  

Extra budget 
Het enthousiasme voor de subsidie is zo groot dat de pot 

voor dit jaar vlak voor de zomervakantie al leeg was. Er is 

besloten om extra budget vrij te spelen om inwoners die hun 

tuin dit jaar nog willen aanpakken een steuntje in de rug te 

geven. 

De gemeente Oosterhout staat sowieso niet stil als het gaat 

om klimaatadaptatie. Met de bewoners samen wordt 

gekeken naar geveltuinen en wordt onderzocht wat de 

mogelijkheden voor vergroening zijn op bedrijventerreinen. 

Ook gaat de gemeente klimaat-

adaptatie de komende jaren 

zoveel mogelijk borgen in eigen 

beleid en zorgt ze ervoor dat 

iedereen de juiste voorlichting 

voor handen heeft.  

Meer informatie 
Voor meer informatie en tips over 

klimaatadaptatie of andere duur-

zaamheidsthema's kunnen inwo-

ners en ondernemers terecht op 

www.duurzaamoosterhout.nl  ■ 

 

 

BERICHTEN UIT DEN BRINK 
 

DORPSHUIS WEER OP VOLLE TOEREN! 
Het dorpshuis is weer compleet in business. Sinds de 

versoepelingen rondom het verduvelde virus in zijn ge-

gaan, heeft dat op de agenda van Den Brink ook zijn 

weerslag gehad. Heel veel vergaderingen moesten wor-

den ingepland, veel verenigingen pakten hun bezig-

heden weer op en iedereen moest aan de hernieuwde 

planning wennen. 

In het dorpshuis proberen we voor iedereen een ruimte 

te vinden. Dat we daarbij eens moeten schuiven in de 

agenda is misschien niet altijd wenselijk, maar het kan 

even niet anders. We doen ons best. 

Bij het uitkomen van deze editie van het mooiste 

maandblad van Den Hout, hebben we net een fijn 

weekend achter de rug. Op vrijdagavond nodigden we 

alle vrijwilligers nog eens uit om met elkaar een avond 

samen te zijn, bonbons te maken en alle nieuwtjes in 

het dorpshuis uit te wisselen. Op zaterdag vierden Koos 

en Nelly van Arendonk hun 50-jarig huwelijk en de 80e 

verjaardag van Koos en bij die gelegenheid kwam de 

fanfare een serenade brengen en de burgemeester een 

gouden gemeentespeld voor Koos. Daarover staat in dit 

blad nog meer vermeld. 

Maandagavond hield de brandweer zijn jaarlijkse ontrui-

mingsoefening. Een prima gelegenheid om de veiligheid 

in Den Brink te toetsen. 

En kijken we naar de nabije toekomst, dan zien we 10 

jaar Eetpunt op de agenda staan. Gaven jullie je al op 

voor dit feest op vrijdag 5 november? Voor € 5,00 een 

hele dag onder de pannen met lekker eten, bingo en 

muziek! Mail even naar info@dorpshuisdenbrink.nl. 

Op donderdag 4 november kunt u gratis deelnemen aan 

herfststukjes maken, aanvang 13.30 uur. 

Het Houts Gelegenheidskoor komt weer repeteren, 

11 november is het Koersbal, 13 november wordt 11-11 

gevierd vanaf 19.00 uur voor de deur van Den Brink. 

Sinterklaas schijnt op 14 november in de buurt te zijn, 

een 'gewoon' eetpunt is er weer op 19 november en op 

25 november is er een bingo van de KBO.  

Verder zijn er eigenlijk op alle dagen wel activiteiten, 

vooral 's avonds. En mocht u denken: waar doen die 

mensen in het dorpshuis dat allemaal van? Samen met 

veel vrijwilligers! Wilt u ook eens meehelpen? Kom eens 

praten of stuur een mailtje. 

 

Tot snel in het dorpshuis! 

Casper 

GEMEENTE NIEUWS 
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D'n elfde van d'n elfde 

AFTRAP CARNAVALSSEIZOEN 2022 
C.S. De Kluivenduikers presenteert op zaterdagavond 

13 november de eerste gratis carnavalsactiviteit van het 

Houtse carnavalsseizoen. Met enige trots wordt de her-

nieuwde prinsenwagen inclusief de Prins en z'n compleet 

gevolg aan Den Hout getoond. Uiteraard conform de dan 

geldende corona- en carnavalsprotocollen.  

Dit jaar vooralsnog geen alternatief "live" carnaval in kleine 

kring of een thuis-carnaval achter de geraniums, maar een 

leutig samenzijn met elkaar en DJ Joey.  

Om 19.30 uur zal op de Houtse Heuvel uitgepakt worden, 

waarna in dorpshuis Den Brink het feest wordt voorgezet.  

Carnavalskleding is vereist; dus ziet CV De Kluivenduikers 

iedereen graag verschijnen in kiel, bodywarmer, muts, sjaal 

en voorzien van serpentines. Kom op tijd want het feest 

moet ook weer op tijd stoppen.  

Let op: Corona-toegangscheck voor iedereen van 13 jaar 

en ouder door middel van een geldige QR-code. Dus vol-

ledige vaccinatie, negatieve testuitslag via testen voor toe-

gang; niet ouder dan 24 uur (géén zelftest) of minder dan 

6 maanden geleden hersteld van corona.  ■ 

 

 

 

POLITIE WAARSCHUWT VOOR 

INBRAKEN IN BEDRIJFSAUTO'S EN 

WERKBUSJES 
Politie Basisteam Dongemond laat op social media weten 

dat zij de laatste tijd merkt dat er wordt ingebroken in 

bedrijfsauto's en werkbussen. 

Het Politie Basisteam geeft in hetzelfde bericht aan dat het 

de inbrekers meestal te doen is om het (dure) gereedschap 

dat in deze voertuigen ligt. Zij adviseert dan ook om de 

bedrijfsauto's en werkbussen zoveel mogelijk in het zicht te 

zetten en de dure spullen er zoveel mogelijk uit te halen. 

Wie een verdachte situatie rond een busje ziet kan het best 

112 bellen. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader 

en de vluchtrichting kan de politie snel in actie komen. 

Voor alle andere meldingen: 0900-8844.  ■ 

 

DEN HOUT HEEFT TIJDELIJK NIEUWE 

WIJKAGENT 
Daphne van den Beuken, de laatste twee jaar de wijk-

agente van Den Hout, gaat op 1 november het politiekorps 

verlaten en dus ook stoppen met haar taken voor het dorp. 

Buurtpreventie Den Hout wil haar bedanken voor de 

prettige samenwerking gedurende de afgelopen periode en 

wensen haar veel geluk in haar nieuwe baan. 

Haar taak zal voorlopig tijdelijk 

worden waargenomen door agent 

Gré van der Vorst, bereikbaar via het 

algemene nummer 0900-8844 en 

via: gre.van.der.vorst@politie.nl 

Zodra bekend is wie de vaste nieuwe 

wijkagent voor Den Hout wordt, zal 

Buurtpreventie Den Hout haar of 

hem uitgebreid voorstellen. 

 

Tijdelijk wijkagent Gré van der Vorst 

 

 

CARNAVALS- 

NIEUWS 
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JO VAN BAVEL: "MIJN DRIJFVEER 

OM VRIJWILLIGER TE ZIJN IS DE 

GEZELLIGHEID" 
Jo van Bavel, helft van het onafscheidelijke duo Jos en Jo, 

woont al sinds jaar en dag op de Vrachelsestraat. En Jo zou 

Jo niet zijn, als ze zich niet ook al zo lang verdienstelijk zou 

maken als vrijwilligster in het dorp. Deze maand werd ze 

70, maar het is zoeken naar een vrije avond om een 

afspraak te maken met het dorpsblad. 

Jeugdleidster bij Irene '58 
Nadat ze trots een foto van haar kinderen en kleinkinderen 

heeft laten zien, steekt Jo van wal: "Ik ben 40 jaar geleden 

begonnen als jeugdleidster bij de voetbal, bij Irene '58. Jos 

van Bavel uit de Herstraat, een neef van mijn Jos, trainde 

de jeugd en zocht vrijwilligers. Ik ging  zaterdags van 10.00 

tot 12.00 uur helpen bij de D-jeugd. Ik was bij de wedstrijd 

aanwezig en bij uitwedstrijden was ik chauffeur. Ik zorgde 

er ook voor dat de shirtjes na elke wedstrijd gewassen 

werden." Intussen zaten haar dochter Jessica en zoon 

Martijn ook op voetbal. Haar man Jos deed het jeugd-

secretariaat bij Irene '58. "Toen Jos daar mee stopte heb ik 

dat overgenomen. Dat heb ik zo'n 12 à 13 jaar gedaan."  

Toen Jessica en Martijn en ook haar dochter Marjolein hun 

zwemlessen hadden afgerond gingen ze alle drie op wed-

strijdzwemmen. "Dat was op zondag. Ik ging met andere 

moeders uit Oosterhout helpen met het schrijven van 

wedstrijdkaartjes." 

Bardienst in Den Brink: openen en weer 

afsluiten 
Grote hobby van Jo is muziek maken. Nu al zo'n dikke 30 

jaar speelt ze bugel bij het Houts Orkest, onderdeel van 

muziekvereniging Amicitia. "Ik heb lang in de kleding-

commissie gezeten. Wij zorgden ervoor dat iedereen er 

netjes bijliep. En als bijvoorbeeld bij iemand iets te klein 

werd of kapot was gingen we er meteen op uit om iets te 

regelen. Inmiddels speel ik ook al 12,5 jaar de grote trom 

bij Percussâo, de slagwerkgroep van Amicitia. Ik ging daar 

bij omdat het orkest geen grote slagwerker had. Toen ik het 

onder de knie had kon ik ook daar als grote slagwerker 

meespelen. Op dinsdag repeteer ik met het Orkest, op 

woensdag met Percussâo. Ik heb nog een hele tijd op 

woensdagavond Den Brink geopend zodat de muzikale 

leider binnen kon. Dan zette ik ook de trommels en muziek-

standaards klaar. Daar ben ik mee gestopt, omdat ik nu op 

woensdagavond bardienst draai in Den Brink. Van kwart 

voor 7 tot 8 uur repeteren we in Den Brink met het slag-

werk, daarna draai ik er bardienst, al zo'n 12 of 13 jaar.  

Ik weet eigenlijk niet meer of ik nou bardienst ging draaien, 

omdat ik bij Percussâo zat of dat het andersom was…  

Ik begon ergens rond Kerst, net toen het gelegenheidskoor 

voor de nachtmis begon met repeteren in Den Brink op 

woensdagavond. Ik werd dus meteen voor de leeuwen 

gegooid! Het is soms heel druk, maar gezellig! De slag-

werkgroep blijft altijd hangen. Die drinkt eerst een bakske 

en daarna een wijntje. Om de week repeteert het dames- 

en herenkoor op woensdagavond; de mannen blijven na 

afloop dikwijls aan de bar hangen. Ook BonuZ, de jeugd-

band van Amicitia repeteert op woensdag. Meestal staan 

we met tweeën achter de bar. Maar als ik een keer alleen 

ben, wacht er altijd wel iemand tot er afgesloten is. Zelfs de 

jeugd van BonuZ vraagt dan: "Jo, moeten we wachten?" Zó 

leuk! Voor corona werd het dikwijls half 1 of 1 uur, maar 

nou zet ik ze om kwart voor 12 buiten," lacht Jo. 

89 gehaktballen voor Pluk de Dag 
De laatste jaren is Jo ook actief bij het Festival onder de 

Bomen, vanwege corona van locatie verplaatst en omge-

doopt in Pluk de Dag. De laatste week van de zomer-

vakantie zijn Houtse kinderen dan druk met allerlei knutsel- 

en sportieve activiteiten, met als afsluiter op de vrijdag een 

Dorpsdiner voor alle Houtenaren. Dochter Marjolein zit in 

de organisatie, dus… "ge helpt toch oew dochter. Ik doe 

samen met Jeanne van Dommelen boodschap-

pen. Elke dag rond half 11 zorgen we voor kaas, 

worst of een appel voor de kinderen. Tussen de 

middag eten de kinderen op het terrein, dan ga 

ik even rustig naar huis. 's Middags ga ik terug. 

Er is altijd wel wat te doen… "Ma, kunde gij dit 

gauw halen?" Als de kinderen naar huis zijn, 

gaan we opruimen. Meestal zijn we om een uur 

of 4 klaar en dan komt er een wijntje en een 

pilske tevoorschijn. Even gezellig nagenieten. 

Om een uur of 5 ga ik dan weer naar huis om 

daar voor het eten te zorgen.  

Op woensdagavond is het traditiegetrouw eten 

met de vrijwilligers. Jo is dan overdag thuis, zij 

braadt de gehaktballen. "Marjolein koopt het 

gehakt, dat komt hier in grote zakken aan en 

dan begin ik te braden. Dit jaar waren het er 89, 

de Vrijwilliger… 

Jo van Bavel achter de tap in Den Brink 
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vorig jaar over de 100! Bij het opruimen wordt er naar 

gewerkt om om 6 uur klaar te zijn, dan gaat Marjolein friet 

halen bij Michelle. Dan wordt er gegeten, met een drankje 

erbij, en in groepjes gezellig gebuurt. Dat gaat zo spon-

taan!" Jo bekent dat ze tegen het eind van de zomer-

vakantie wel eens denkt 'komt die drukke tijd er weer 

aan…'. "Maar er komen er zoveel helpen. We stappen er 

weer in 's maandags en vrijdags met het dorpsdiner denk 

ik altijd: nou is het mijn avond!  Je merkt aan iedereen dat 

ie tevreden terug kijkt, échte ontlading!" 

Gezelligheid voorop 
Jo's drijfveer voor haar vrijwilligerswerk is de gezelligheid: 

"Echt wel! In Den Brink en met ons Marjolein. Ik denk wel 

eens: "zal ik met slagwerk stoppen? Nee Jo, dat kan niet, 

ge bent er dan toch al achter de bar." En de mensen aan 

de andere kant van de bar zeggen: "Jo, pak er zelf ook een. 

Mag niet. Echt wel, eentje dan!" 

Als het aan Jo ligt stopt ze voorlopig niet: "Het is maar net 

wat de gezondheid brengt." 

 

Jo van Bavel braadde dit jaar 89 gehaktballen voor de vrijwillige 

medewerkers van Pluk de Dag 

WERKGROEP HEEMKUNDE DEN 

HOUT MAAKT ZICH GROTE 

ZORGEN OVER VOORTBESTAAN 
De Werkgroep Heemkunde maakt zich zorgen over het 

voortbestaan. Reden is de grote groep van vrijwilligers 

van ruim boven de 75 jaar. Gelukkig denken deze man-

nen nog lang niet aan hun pensioen, maar het besef dat 

zij er over een aantal jaren niet meer zullen zijn is zeker 

aanwezig.  

Door covid heeft de heemkunde groep lange tijd de deur 

dicht moeten houden en de opstart, nu na twee jaar, 

gaat moeizaam. Om het voortbestaan van de werkgroep 

te garanderen is ze op zoek naar nieuwe leden. 

Iedereen is van harte welkom, zeker mensen die handig 

zijn met de computer of die met een fototoestel kunnen 

omgaan. Belangstellenden worden uitgenodigd eens bin-

nen te lopen. Al is het alleen maar voor een kop koffie. 

Leeftijd speelt geen rol. 

Misschien is het overbodig om te 

vermelden, maar… 
Voor Den Hout is het voortbestaan van de heemkunde 

groep noodzakelijk. De groep streeft ernaar de mooie 

rijke historie, het erfgoed van het prachtige dorp veilig te 

stellen voor de huidige generatie Houtenaren en hun 

nageslacht. Het veilig stellen gebeurt door middel van 

verzamelen, beschrijven en documenteren van foto's en 

documenten. Ook het in beeld brengen door middel van 

het fotograferen van boerderijen, schuren, landschap-

pen, vergezichten en veel bijzondere doorkijkjes is een 

belangrijke taak van de heemkunde groep. Samen hou-

den ze de geschiedenis van Den Hout levend. 

Geïnspireerde Houtenaren zijn elke eerste donderdag 

van de maand welkom op de bijeenkomst van de 

werkgroep, die van 09.30 tot 12.00 uur in de zij-sacristie 

van de kerk wordt gehouden. De eerstvolgende is 

donderdag 4 november.  

Meer info? Bel met Anne Passchier, tel.: 06-21268275. 

Te koop - gevraagd - aangeboden -  

over te nemen - gezocht 

PLAATS EEN 'SPROKKELTJE' 
(alleen voor particulieren) 

 

Kosten € 2,50. Betaling vóór plaatsing: 

contant Herstraat 8, 

per bank NL26 RABO 0350630240 

e-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 
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In 1984 bij veertig jaar bevrijding onthuld 

MONUMENT BIJ BRUG TERAALST 

HERINNERT AAN BIJ BEVRIJDING 

OMGEKOMEN MILITAIREN 
In 1984 was het veertig jaar geleden dat Den Hout bevrijd 

werd van de Duitse overheersing in de Tweede Wereld-

oorlog. Om de activiteiten in de gemeente Oosterhout te 

coördineren werd de Stichting Herdenking Slag om het 

Markkanaal opgericht met vertegenwoordigers uit Dorst, 

Oosterhout en Den Hout. Om Oosterhout en Den Hout te 

bevrijden moesten de geallieerden fors slag leveren om het 

Markkanaal. Dat verklaardde de naam van de stichting. 

De Houtse deelname in de stichting kwam van de toen-

malige Leefbaarheidswerkgroep en bestond uit de leden 

Hans Dijkstra en Cees Joosen. De stichting Herdenking 

Slag om het Markkanaal had voor Den Hout drie onder-

delen in het totale programma bedacht: het inrichten van 

een overzichtstentoonstelling over de bevrijding van de 

regio, het oprichten van een herdenkingsmonument bij het 

Markkanaal en het onderbrengen van Poolse oud-strijders 

in gastgezinnen. Veel Poolse oud-strijders uit heel Europa 

zouden de herdenking bijwonen. Voor het uitvoeren van 

alle taken in Den Hout werd steun gezocht. Die werd 

gevonden in de Leefbaarheidswerkgroep en het Oranje 

Comité van Den Hout. De krachten werden gebundeld in 

een comité met de naam: Herdenkingscomité Den Hout.  

Voor het opzetten van de bevrijdingstentoonstelling, die 

van vrijdag 2 november t/m zondag 4 november te zien 

was, benutte het organiserende comité alle ruimten van 

Den Brink. De werving van gastgezinnen verliep prima. Tal 

van dorpsgenoten stelden voor drie dagen (slaap)kamers 

beschikbaar voor de Poolse bevrijders. 

Sober monument 
Ook de realisatie van het herdenkingsmonument werd 

voortvarend aangepakt. Begin 1984 werd op een comité-

vergadering geopperd Houtenaren te vragen een ontwerp 

voor een monument in te dienen. Omdat de middelen niet 

onuitputtelijk waren, moest het een sober en een met 

zelfwerkzaamheid uit te voeren monument worden. In de 

comitévergadering van 14 februari werden de twee in-

gediende ontwerpen besproken. De vergadering koos voor 

het ontwerp van Frans Timmermans. In een uitvoerige 

beschrijving legde Timmermans zijn ontwerp uit en lichtte 

hij toe waarom naar zijn idee het monument aan de 

zuidzijde van het Markkanaal ter hoogte van de brug naar 

Teraalst moest komen te staan. Timmermans: "De zuidzijde 

daar is een markant punt, een verhoogd kruispunt van 

wegen. Veel passanten stoppen hier om uit te rusten en 

van het fraaie uitzicht te genieten. Daarnaast is het 

historisch de juiste plaats. Hier staken Poolse soldaten in 

de vroege, donkere ochtend van 3 november 1944 in 

canvasbootjes het kanaal over in een poging verder op te 

rukken naar westelijk Noord Brabant richting Moerdijk-

bruggen. 

 

 

Zwerfkei wordt als monument geplaatst door bedenker  

Frans Timmermans (voorgrond) en Quirinus Scherders. 
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Degelijk en onaantastbaar 
Het monument zou moeten bestaan uit een grote zwerfkei. 

Kleinere keien tref je in het gebied meer aan. Ze zijn 

achtergebleven toen de ijskap van de laatste ijstijd 

terugtrok naar het hoge noorden (Scandinavië). In zijn 

verdere toelichting schreef Timmermans: "Ik vind dat op 

deze plaats iets moet staan, wat markant is. Tevens moet 

het degelijk en onaantastbaar zijn. Kinderen moeten erop 

kunnen klimmen. Een vermoeide fietser moet er tegenaan 

kunnen leunen en er eventueel zijn routekaart op kunnen 

uitspreiden. Daarnaast kan het op eenvoudige wijze 

uitgevoerd worden." Toen ook de overkoepelde stichting 

groen licht gaf, ging het Houtse Herdenkingscomité aan de 

slag. In het verslag van de comitévergadering van 17 

oktober '84 staat te lezen dat Janus van den Boogaard, 

Thijs van Groesen, Rinus Scherders, Wil Halters en Frans 

Timmermans de betonnen sokkel maakten en de grote 

zwerfkei, die ze in Echt (Limburg) gekocht en zelf 

opgehaald hadden, plaatsten.  

Het monument werd bekostigd uit het geld dat in Den Hout 

met enkele collectes werd bijeengebracht. De kosten 

werden geraamd op zo'n 3.000 gulden. De eerste huis-aan-

huis collecte die daarvoor in Den Hout in maart werd 

gehouden, leverde 2.300 gulden op. De rest volgde later, 

toen ook geld voor de andere activiteiten bijeengebracht 

werd. 

Sindsdien herdenkt het Oranje 

Comité bij het monument aan de 

brug twee keer per jaar de gesneu-

velde militairen bij de bevrijding van 

Den Hout. Op 3 november, de eigen-

lijke bevrijdingsdatum en op 4 mei 

tijdens de Nationale Dodenher-

denking.  ■ 

 

Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

Schetsen van het monument gemaakt door Frans Timmermans 

Vrijdag 5 november 

TIEN JAAR EETPUNT WORDT MET 

EEN VERRASSEND PROGRAMMA 

GEVIERD 
Het Eetpunt in Den Brink bestaat 10 jaar! Eigenlijk al 11 

jaar, maar vorig was het vanwege Corona niet mogelijk om 

hier bij stil te staan. Om het jubileum te vieren wordt er 

5 november een feest georganiseerd met een verrassend  

programma en uiteraard heerlijk eten! 

Het Dorpsblad was nieuwsgierig hoe het Eetpunt 11 jaar 

geleden eigenlijk begonnen was en ging op bezoek in Den 

Brink bij Miriam van Loon. Terwijl haar cliënten Joyce en 

Jurgen nog de laatste taakjes van de dag afronden steekt 

Miriam enthousiast van wal. 

"11 jaar geleden kwam van Den Brink het idee om vanuit 

een maatschappelijk oogpunt iets te doen voor de oudere 

en eenzame mensen in het dorp. Er werd toen besloten om 

één keer per maand met behulp van een cateraar een 

Eetpunt op te zetten. Eén keer per maand konden mensen 

zich opgeven om voor, toen 8,50 euro incl. consumptie, 

gezellig met mede dorpsgenoten te dineren. Al snel daarna 

begon ik in Den Brink met de dagbesteding en het Eetpunt 

was natuurlijk een enorm leuke activiteit om te doen voor 

mijn cliënten. Ze gingen meehelpen met serveren, deden 
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de afwas en we kleedden de tafel vaak leuk aan. Toen in 

2014 de keuken geopend werd en steeds vaker de vraag 

kwam of het Eetpunt niet vaker kon, heb ik voorgesteld dat 

ik samen met de cliënten een extra keer in de maand zou 

koken. Ik was dan misschien geen echte kok maar het 

koken voor wat grotere gezelschappen leek me met al die 

faciliteiten in de nieuwe keuken goed te doen. Lange tijd 

was het dus 2x in de maand: één keer van de cateraar (de 

Loewe uit Oosterhout) en één keer vers uit de pan door mijn 

cliënten en mij. 

Ook heeft Philip van 't Klosterke nog een poos gezorgd voor 

het hoofdgerecht. Door de sluiting van de horeca in de 

coronaperiode heb ik, toen in Den Brink het Eetpunt weer 

mocht plaatsvinden, ook de andere vrijdag erbij genomen 

om te koken. Het leek me erg veel om het twee keer in de 

maand te organiseren, maar dat valt reuze mee. Nu kan ik 

mijn cliënten nog meer bieden. Jan, Jurgen en Joyce gaan 

mee boodschappen doen, wassen en snijden de groenten, 

dekken de tafels en serveren het eten. Ik probeer altijd een 

ouderwetse maaltijd te bieden, maar dan met een nieuwer-

wets tintje, zoals bijvoorbeeld spruitjes, maar dan roer-

gebakken. En soms als het heel druk is helpen de klanten 

van de zorgboerderij mee met o.a. aardappels schillen. Zo 

wordt het een echte dorpsactiviteit. Ook tijdens speciale 

dagen zoals Sinterklaas, Kerst of Pasen kunnen we altijd 

rekenen op extra handen uit het dorp.  

Verbondenheid 
Wat ik ook erg mooi vind om te zien is dan de verbonden-

heid tussen de verschillende groepen. Zeker tijdens Kerst 

pakken we altijd flink uit en komt er bijvoorbeeld een 

kinderkoortje van de Achthoek of komen er wat kindjes van 

het kinderdagverblijf. En wat ikzelf heel bijzonder vond  was 

een aantal jaar geleden, toen drie dakloze mannen uit 

Breda het Eetpunt kwamen opluisteren met kerstmuziek en 

kerstliedjes. In ruil daarvoor mochten ze mee-eten met onze 

dorpsbewoners. Dat was erg bijzonder en ik kreeg er wel 

even kippenvel van." 

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Dorpsvergadering 

De dorpsvergadering van 6 oktober jl. was druk 
bezocht! Dank voor jullie belangstelling en inbreng.  

Wij gaan met jullie input aan de slag! De notulen zijn 
op de website na te lezen. 

De volgende dorpsvergadering wordt gehouden op 
13 december in Den Brink noteren, jullie deze 
alvast? 

Dominique van Gils heeft zich gemeld als notuliste 
voor de dorpsvergaderingen. Bedankt Dominique! 

 

CPO 

Ons geduld werd behoorlijk op de proef gesteld, 
maar het lijkt er nu eindelijk van te gaan komen: De 
verhuizing van Irene '58 en de woningbouw op het 
voetbalveld: 25 woningen voor starters en senioren, 
gebouwd volgens het principe van samen bouwen en 
ontwikkelen (CPO). 

 
Speciaal voor senioren organiseren wij op dinsdag 
9 november een inloopmiddag in Den Brink. U kunt 
tussen 13:00-16:00 uur terecht met al uw vragen, om 
in te schrijven of om informatie te verkrijgen. Aan-
melden hiervoor is niet nodig; er is een vrije inloop.  

 
Alle faciliteiten, sociale kring en voorzieningen zijn in 
Den Hout aanwezig om gezond en gelukkig oud te 
worden. Om mee te kunnen denken over de ont-
wikkelingen is het belangrijk om voor het einde van 
het jaar uw belangstelling te laten blijken! 

Heeft u vooraf al vragen of wilt u dat er iemand 
langskomt voor een persoonlijk gesprek: neem dan 
contact op met onze afdeling communicatie via 
telefoonnummer 06 - 23 94 33 82. Zij koppelen u aan 
de juiste persoon van onze bouw werkgroep. 

 
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. 

KWF-COLLECTE 
Bedankt voor uw bijdrage aan de KWF-collecte! Met uw 

bijdrage maakt u het verschil voor mensen met kanker. 

Bijzondere waardering gaat uit naar de collectanten die 

zich dit jaar hebben ingezet.  

Rosanne Wolff 
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JOS VERHOEF KENT DE HOUTSE 

LINIES ALS GEEN ANDER 
Als kind speelde Jos Verhoef (50) al in de achter de 

ouderlijke boerderij gelegen Linies van Den Hout *). Naar 

mate hij ouder werd en hij de verhalen over het uit 1701 

stammende verdedigingswerk hoorde, groeide zijn belang-

stelling die uitmondde in een hobby waaraan hij veel uren 

besteedt. Zijn vondsten met een metaaldetector in het ge-

bied geven aan zijn vrijetijdsbesteding een extra dimensie. 

"Als kind kende ik de Houtse Linies als mijn broekzak. Ik 

kwam er vaak. Toen ik ouder werd, was ik nieuwsgierig 

naar alles wat met de linies te maken had. Waarom lagen 

die daar? Wie had ze aangelegd? Waar werden ze voor 

gebruikt? Inmiddels heb ik veel antwoorden op die vragen 

gevonden. Door er veel over op te zoeken, door naar 

andere linies te gaan kijken en er met heemkundigen over 

te spreken, kreeg ik een goed beeld van de verdedi-

gingswerken die daar in 1701 in enkele weken tijd 

zijn aangelegd door Menno van Coehoorn. In een 

groter geheel is de Linie van Den Hout onderdeel 

van de Zuiderwaterlinie die van Grave tot Bergen op Zoom 

loopt. De lage stukken van de linie konden bij dreigend 

gevaar van de vijand onder water gezet worden. In de 

stukken die daarvoor te hoog lagen, zoal bij Made en Den 

Hout, werden linies aangelegd om de vijand te stoppen."  

Als je er langs loopt of rijdt zie je de randoeten (of 

redouten) en lunetten niet meteen. Ze zijn zwaar begroeit 

met struiken en bomen. De grachten zijn dichtgeslibd door 

begroeiing en afgevallen takken. In 2004 is de begroeiing 

deels weggehaald, maar omdat het gebied nauwelijks 

wordt onderhouden, tiert het groen er weer welig. De aar-

den wallen hebben in het landschap een hoogte tot wel vier 

meter. Over het algemeen is het een goed bewaarde linie. 

In 1962 verdween een stuk voor de aanleg van de Maas-

route. 

Jos Verhoef: "Voor mij hoeft heel de linie niet kaal gemaakt 

te worden; als dat op enkele plaatsen zou gebeuren is dat 

Plannen? 
Op onze vraag of Miriam nog plannen heeft voor de toe-

komst qua Eetpunt zegt ze dat ze in ieder geval blij is dat 

alles bijna weer gewoon is na de coronatijd. Tijdens deze 

periode werd er wel af en toe een maaltijd bij de mensen 

bezorgd of een bosje bloemen om in ieder geval in contact 

te blijven. Maar samen eten in het dorpshuis is natuurlijk 

veel leuker. 

"Echte plannen voor de toekomst zijn er verder niet, ik 

hoop gewoon dat het zo nog heel lang door mag gaan, want 

ik vind het echt enorm leuk en dankbaar om te doen Nu  

hebben we gemiddeld 12 personen per keer, het kan 

uitbreiden tot maximaal 20. En mochten mensen ideeën of 

verzoekjes hebben, dan kunnen ze die altijd aan mij 

doorgeven natuurlijk." 

Het Eetpunt is altijd op de eerste en derde vrijdag van de 

maand om 12.00 uur in de nieuwe keuken van den Brink. 

 

 

Vooraf opgeven is noodzakelijk en dat kan via 

info@dorpshuisdenhout.nl of je spreekt Miriam even aan 

als je haar ziet.  ■ 

Vondst van Jos Verhoef: paardfiguurtje (4 cm) 

*) Na de Tachtigjarige Oorlog raken de verdedigingswerken in verval. Maar de dreiging uit het Zuiden houdt aan. Daarom ont-

werpt Menno van Coehoorn (1641-1704) in de 17e eeuw één ketting van waterlinies van voorbij Bergen op Zoom naar Grave bij 

Nijmegen. Het Brabantse deel van dit staaltje ingenieurskunst wordt nu De Zuiderwaterlinie genoemd. Het is de langste aaneen-

geschakelde linie van vestingsteden, forten en inundatiegebieden van Nederland. De Linies van Den Hout zijn er onderdeel van. 

Jos Verhoef met zijn metaaldetector 

Foto van het Eetpunt tijdens de kerst van 2010. 
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prima om de structuur ervan beter te laten zien. Hierover 

zijn gesprekken gaande met eigenaar Staatsbosbeheer.  

Ik heb inmiddels al veel geschreven informatie over het 

gebied verzameld, waaronder een oude kaart uit 1853. 

Toen ik zo'n 25 jaar geleden mensen met een metaal-

detector over een akker aan de Liniestraat zag lopen, vroeg 

ik hen wat ze zoal vonden. Dat varieerde van munten, 

knopen van militaire uniformen, gespen van riemen en lege 

hulzen. Mijn interesse was gewekt! Met een eigen detector 

ben ik toen de Linies van Den Hout ingegaan. In het begin 

waren de vondsten niet groot, totdat ik een munt met het 

jaartal 1705 vond. Het bewijs dat er dat jaar activiteiten in 

de linie waren. Sindsdien heb ik er van alles gevonden: 

musketkogels, gespen, uniformknopen, muntjes, een 

medaille en kogelhulzen. Die zijn waarschijnlijk uit de 

Tweede Wereldoorlog afkomstig. Niet dat ik erop ben, maar 

het vinden van een gouden munt zou ik geweldig vinden. 

Als ik met mijn detector door de Linies loop, raap ik ook 

scherven van aardewerk en glas op. Het liefst met iets van 

een naam erop, want dan heb je een aanwijzing om op het 

internet naar de oorsprong te zoeken. Zo vond ik een 

bodem van een wijnfles uit 1880 van een wijnhandelaar uit 

Amsterdam. Alle vondsten bewaar ik. Misschien dat ik ze in 

de toekomst tentoon ga stellen. Bijvoorbeeld hier in de 

gemeenschappelijke ruimte van ons recreatieverblijf dat 

als vanzelfsprekend De Houtse Linies heet."  ■ 

TEAM HALLOWEEN STELT ZICH 

VOOR!   
Team Halloween organiseert op vrijdag 5 november een 

griezelende Halloween-avond. In onderstaande regels 

stelt de organisatie zich voor. 

Wij zijn Kim & Joyce, beide moeder en wij wonen met ons 

gezin in het mooie Den Hout. Samen met de ondersteu-

ning van andere Houtse organisaties, zoals de brand-

weer, het Festival onder de Bomen, voetbalclub Irene '58 

én een hoop vrijwilligers vormen wij Team Halloween!! 

Een jaartje geleden, na het gezellige Pluk de Dag festival 

ontstond het idee om iets met Halloween te doen. 

Halloween begint in Nederland steeds meer te leven. Dus 

heel leuk om er iets mee te gaan doen in ons dorp. Kids 

genoeg! Helaas gooide vorig jaar het coronavirus roet in 

het eten en hebben we ons plan gecanceld. 

Groen licht  
Maar dit jaar hebben we groen licht! Een aantal weken 

geleden zijn we achter de schermen samen met de 

organisaties gestart met het maken van plannen om een 

Halloween-avond te organiseren! We ontdekken onder-

tussen dat er heel veel bij komt kijken. Dus petje af voor 

al onze Houtse organisaties! 

Op vrijdagavond 5 november is het zover: Halloween in 

Den Hout! We hebben al ontzettend veel aanmeldingen 

mogen ontvangen. Daar worden wij natuurlijk heel blij 

van! We gaan er een griezelig gezellige avond van maken. 

Met een spookbos en een leuke 'trick or treat'-route, die 

je gezellig met je familie of vrienden kunt lopen.  

Als je dit leest en ben je toch wel benieuwd naar het 

spookbos en vind jij jezelf een echte held (op sokken), 

dan kun je het spookbos na afloop van de trick or treat-

route bezoeken. Meld je je dan het liefst even aan (dit 

i.v.m. de tijdsplanning van de organisatoren van het 

spookbos) via onderstaand mailadres. 

Wij hopen jullie allemaal te zien op 5 november in de 

kantine van Irene '58 in jullie griezelige outfits. Om alle 

bewoners van Den Hout lekker te laten schrikken! 

Wil je je nog aanmelden (voor de trick or treat-route en/of 

het spookbos)? Dat kan nog tot 31 oktober via het 

volgende mailadres: Halloween-denhout@kpnmail.nl 

Verdere info volgt dan na je aanmeldingsmail. Wij hebben 

er zin in!! Tot 5 november! 

Liefs, team Halloween     

Oproep aan de bewoners van de straten: 

Hogeakker, Middenakker en Molenakker  
Wij van het Team Halloween zijn nog opzoek naar wat 

meer trick or treat-huizen (een huis waar kinderen voor 

een snoepje mogen aanbellen). Wil je je aanmelden of wil 

je hier wat meer informatie  over, neem dan contact op 

met Joyce Trimbach (06-30360436). 

Kaart uit 1853 van de Linies van Den Hout 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Kees Spierings (55), Petra Kuijsters 

(53), Quinten van der Sluijs (25) en 

Renée Kuis (22) 

Adres: Achterstraat 27a 

Beroep: Kees werkt vanaf 2010 als zelf-

standig IT-business analist. Voor zijn huidige 

opdracht bij Skretting reist hij regelmatig naar 

Noorwegen. 

Petra heeft altijd als HR-adviseur gewerkt, 

maar sinds 1 juni 2021 is zij werkzaam als 

leerling-verpleegkundige bij Mijzo in Dongen.  

Renée werkt als allround horecamedewerker in 

Oosterhout en Quinten werkt als applicatie-

beheerder bij de gemeente Altena. 

Hobby's: Petra vindt Xcore en body-

pump leuk. Voor de grote verbouwing 

trainde Kees voornamelijk voor de triatlon, 

maar het afgelopen jaar is er non-stop 

geklust aan de woning, waardoor het 

sporten erbij in is geschoten. Daarnaast 

speelt hij graag bordspellen. Kees en 

Quinten zijn samen ook hobby-imker. 

Waar komen jullie vandaan?  

Petra komt uit Raamsdonk en is op haar 

22ste naar Kaatsheuvel verhuisd. Kees 

komt oorspronkelijk uit Vlijmen. Sinds sep-

tember 2005 hebben zij een relatie en in 

juni 2006 zijn zij naar Oosterhout ver-

huisd. Renée is geboren in Kaatsheuvel en 

is in juni 2006 mee naar Oosterhout ver-

huisd. Quinten is geboren en getogen in 

Oosterhout en heeft sinds 3 jaar een 

relatie met Renée.  

Waarom zijn jullie in Den Hout komen 

wonen? 

Wij wilden altijd al een keer samen een 

woning opknappen en wilden landelijker 

gaan wonen met wat meer tuin. Dat is een 

beetje uit de hand gelopen, zeg maar! Ook 

wilden we een heel ander leven dan we eerst hadden, meer 

terug naar de natuur. Renée en Quinten willen graag op 

zichzelf gaan wonen, maar met de huidige woningmarkt is 

dat heel moeilijk voor starters. Zij hebben de boven-

verdieping nu ingericht als eigen woon- en slaapkamer. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 

Dat is min of meer geleidelijk verlopen, omdat er i.v.m. de 

verbouwing nog niet echt sprake was van woongenot. Half 

april zijn de spullen verhuisd van Oosterhout naar Den Hout 

en is Kees in de schuur gaan wonen en werken. Petra, 

Renée en Quinten zijn begin juli verhuisd toen de woning 

voorzien was van alle basisbehoeften. 

Hoe is het tot nu toe bevallen? 

Tijdens de coronaperiode is het huis geheel verbouwd met 

veel hulp van familie en vrienden. Wij hebben tijdens de 

verbouwing veel leuke positieve reacties gekregen van de 

voorbijgangers en ook al met diverse buurtbewoners een 

praatje kunnen maken. Ook erg leuk 

om spontaan meerdere briefkaarten in 

de bus te vinden met een warm 

welkom. Het huis buiten is nu af en 

binnenshuis moeten nog wat kleine 

klusjes gebeuren, maar we wonen (en 

werken) heerlijk! De tuin rondom het 

huis wordt nu aangepakt. We kijken er 

naar uit om volgend voorjaar de 

zandbak te verruilen voor een heerlijke 

tuin. Daarna gaan we ons beraden op 

het land wat achter de schuur ligt. In 

ieder geval wonen daar nu onze bijen 

en komt er een wilde bloementuin met 

paddenpoel en fruitbomen . 

Wat vinden jullie minder leuk aan 

Den Hout? 

Vanwege corona is er helaas wat 

minder buurtactiviteit (paaspop, jaar-

markt) dan we zouden willen. Het zou 

leuk zijn om de buurtgenoten beter te 

leren kennen. Voor boodschappen 

moeten we ook wat verder weg, dus 

dat is even wennen. 
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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 30 oktober: 

Allerzielenviering; 19.00 uur Den 

Brink. Voorganger Jochem van 

Velthoven. 

Zaterdag 13 november: 

Eucharistieviering; 19.00 uur Den 

Brink. Voorganger: pastoor Rodrigo 

Rojas. 

Zaterdag 27 november: 

Eucharistieviering (St. Caecilia); 

19.00 uur Den Brink. Voorganger: 

pastoor Jochem van Velthoven. 

Doordeweekse 

bijeenkomsten in Den Hout  
Elke donderdag is er om 10.00 uur 

een bijeenkomst van de geloofs-

gemeenschap Cornelius in Den 

Brink. Op de laatste donderdag van 

de maand is dat een Woord- en 

Gebedsviering met in principe voor-

ganger Ed de Kever. Op de andere 

dagen wordt er een geloofs- of bijbel-

verhaal voorgelezen, samen ge-

zongen en gebeden. Iedereen is wel-

kom. 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 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 



Jaargang 17 nummer 7 DORPSBLAD den hout 21 

In de rubriek 'Uit de oude doos' publiceert het dorpsblad 

elke maand een foto van 'vroeger'. Deze maand een foto 

uit september 1970 van de aanleg van de nieuwe sluis in 

het Markkanaal. 
 

NIEUWE MARKSLUIS WERD EIND 

1970 OPGELEVERD 
Op de foto (daterend van september 1970) de vorderende 

werkzaamheden van de aanleg van de nieuwe sluis in het 

Markkanaal. De knielende man rechts op de foto zou 

Houtenaar Jan Godschalk zijn. Een nieuwe sluis was nodig 

door het verleggen van de aansluiting van het Markkanaal 

op het Wilhelminakanaal. Zie ook deze rubriek in het vorige 

dorpsblad. Voor de aanleg van de verlegging en nieuwe 

sluis moest een aantal woningen en boerderijen het veld 

ruimen. Eind 1970 werd de nieuwe sluis en dito brug 

opgeleverd. De sluis is 120 meter lang en 14 meter breed. 

De oude 'Sluis 1' had een lengte van 65 meter en een 

breedte van 16 meter. De doorvaart bij de sluisdeuren was 

echter maar 7,5 meter. 

UIT DE OUDE DOOS 

Foto: BN De Stem, Johan van Gurp, Stadsarchief Breda 

WERK PIETER HUIJBEN TE ZIEN BIJ MOYA OOSTERHOUT 

Oud-houtenaar Pieter Huiben (39) 3D-kunstenaar, ontwer-

per en muziekproducent exposeert momenteel in MOYA, 

Museum of Young Art. MOYA is gevestigd in twee voor-

malige fabriekshallen van Galvanitas aan Wilhelmina-

kanaal-zuid 104. Met zijn kunst geeft Huijben beeld aan 

zijn gedachten over het leven, de wetenschap en de maat-

schappij. Hij legt graag de nadruk op het tegenstrijdige, 

schijnheilige en lachwekkende aspect. 

Bij Moya krijgt young art van 

bekende kunstenaars aandacht, 

maar ook aanstormende talen-

ten. MOYA is op donderdag, vrij-

dag, zaterdag en zondag, steeds 

van 11.00 tot 18.00 uur te 

bezoeken.  

Tickets via: moya/tickets.   

'Stereo', van Pieter Huijben 
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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, Cees Joosen, BN De Stem 

Johan van Gurp/Stadsarchief Breda, Pieter 

Huijben, Casper van Aggelen, Kees Spierings, 

familie Van Bavel, politie, Oranje Comité,  

Arjen van Dijk 

 

 

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 24 november. U kunt uw bijdragen t/m 

13 november zenden of mailen naar het redactie-

adres. 

Vrijdag 29 oktober 

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

Zaterdag 30 oktober 

Allerzielenviering, 19.00 uur Den Brink. 

Woensdag 3 november 

Dodenherdenking. 19.00 uur monument kerkhof. 

Oranje Comité. 

Donderdag 4 november 

− Inloop Werkgroep Heemkunde.  

09.30 – 12.00 uur zij-sacristie Corneliuskerk. 

− Herfststukjes maken. 13.30 uur Den Brink. 

Vrijdag 5 t/m zaterdag 13 november  

Jaarlijkse rondgang van het Oranje Comité voor  

een financiële bijdrage. 

Vrijdag 5 november 

− Overdag: viering tien jaar Eetpunt in Den Brink  

met feestprogramma. Vooraf aanmelden. 

− Halloweenavond. Vanaf kantine Irene '58.  

Team Halloween. 

− Rik- en jokerconcours. 19.30 uur Den Brink.  

VVR '70. 

Maandag 8 november 

Creatieve workshop Vrouwen van Nu.  

Aanvang 20.00 uur Den Brink. 

Dinsdag 9 november 

Informatiemiddag over bouwen met CPO, 

Dorpsbelang. Van 13.00 – 16.00 uur Den Brink. 

Donderdag 11 november 

Koersbal en sjoelen. 13.30 uur Den Brink. KBO. 

Zaterdag 13 november  

− Eucharistieviering, 19.00 uur Den Brink. 

− Elfde van de Elfde-viering. 19.30 uur Houtse 

Heuvel en Den Brink. Kluivenduikers. 

− Sluitingsdatum inleveren kopij voor  

dorpsblad van 24 november. 

Zondag 14 november 

Intocht Sinterklaas. 13.30 uur Houtse Heuvel.  

Oranje Comité. 

Vrijdag 19 november 

Eetpunt. 12.00 uur Den Brink. Vooraf aanmelden. 

Woensdag 24 november  

Verschijnen novembernummer van  

Dorpsblad Den Hout. 

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.  

Kijk voor een doorlopende  

activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 


