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Den Hout ervaart geen overlast 

WERK BROMTOLROTONDE IN VOLLE GANG 

Den Hout – De werkzaamheden voor de omvorming van de 

Bromtolrotonde tot turborotonde zijn in volle gang. Sinds 

enkele weken maakt het verkeer gebruik van een tijdelijke 

ovonde (ovale rotonde) als omleiding en wordt er gewerkt 

op de plaats van de toekomstige rotonde. De werkzaam-

heden die in september begonnen, duren nog tot medio juli 

volgend jaar. Den Hout ervaart nauwelijks last van de 

werkzaamheden. 

Verkeerswethouder Clèmens Piena liet vorige week in BN 

De Stem weten dat er bij de tijdelijke rotonde nauwelijks 

opstoppingen zijn en ook van extra sluipverkeer door Den 

Hout is geen sprake. "Dat klopt", beaamt René Rovers, die 

aan het begin van de Stelvenseweg woont en een melkvee-

bedrijf runt. "De wethouder heeft gelijk. Wij merken er vrij-

wel niets van. Normaal gesproken werd het rond 17.00 uur 

drukker, maar nu niet. De afwikkeling van het verkeer bij 
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de rotonde is goed opgelost. Wij hopen dat het zo blijft tot 

het werk klaar is."  

Hetzelfde ervaart Conny van der Schriek. Zij woont pal aan 

de tijdelijke rotonde, waar ook zorgboerderij Levensvreugde 

is gevestigd. "Wij ervaren ook geen toename van verkeer 

op de Stelvenseweg. Omdat het rotondeverkeer nu dichter 

langs ons huis komt, hebben we wel wat last van de lichten 

van auto's. En bij het werk op de rotonde worden ook wel 

eens wat kabels en leidingen geraakt. Dan zitten we een 

paar uur zonder stroom of water en hebben we geen 

internet. Dat wordt altijd snel en prima opgelost." Van der 

Schriek is erg te spreken over het contact met de ge-

meente en de aannemer.  

Ook op de Hespelaar ziet buurtbewoner Toine Damen geen 

toename van het sluipverkeer. Van overlast in die zin is 

geen sprake. Iets anders is de snelheid van het verkeer op 

de verbindingsweg met Made. Damen: "Het lijkt wel of ze 

steeds harder gaan rijden. Ongelooflijk." Op de eerste dag 

van de afsluiting en in het weekend dat de voorlopige 

rotonde in gebruik werd genomen, was het wat drukker. "Ik 

denk dat het ook door corona minder druk is. Met de 

gemeente en de aannemer zijn goede afspraken gemaakt 

over welke maatregelen worden genomen als het verkeers-

aanbod te groot wordt. Wij zowel als de gemeente gaan 

dan het liefst over tot totale afsluiting van de Hespelaar. 

Wij blijven het volgen."  

De Werkgroep Verkeer en Infra van Dorpsbelang Den Hout 

constateert ook geen toename van (sluip)verkeer vanwege 

de werkzaamheden aan de Bromtolrotonde. Woordvoerder 

Riekie Jaspers: "Wij hebben zeker niet de indruk dat het 

drukker is. Mocht het op bepaalde wegen (te) druk worden, 

bijvoorbeeld meer dan drieduizend voertuigen op de 

Hespelaar, dan worden er maatregelen getroffen. Daarover 

zijn we in gesprek met de gemeente en de aannemer. 

Beiden houden ons prima op de hoogte."  

Straks geluidsoverlast? 
Omdat de nieuwe rotonde in beton wordt uitgevoerd, zal 

dat meer lawaai opleveren. Conny van der Schriek: 

"Daarover zijn al gesprekken met de gemeente gevoerd en 

zijn er geluidsmetingen gedaan. Als de rotonde in gebruik 

zal zijn, wordt opnieuw gemeten. Afhankelijk van het resul-

taat daarvan worden maatregelen genomen. Gezien het 

huidige prima contact met de gemeente heb ik er 

vertrouwen in dat het daarmee goed komt."  ■ 

 

OP WEG NAAR KERST 2020 

Kerststal vervroegd geplaatst 
Wat vroeger dan gebruikelijk hebben Jozef en Maria de stal 

gevonden. Dit jaar is alles anders: er is geen intocht van 

Sinterklaas en zijn er geen voorbereidende carnavalsactivi-

teiten. Om die stilte een beetje te doorbreken heeft de 

Werkgroep Kerststal besloten de stal alvast op te bouwen. 

Het wordt dan een plek om even naartoe te lopen voor 

iedereen die thuiswerkt of in het weekend niet weet wat te 

gaan doen. Ook de wensboom krijgt de komende weken 

weer een plekje bij de stal.  

Stille Nachtviering 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de Stille 

Nachtviering, die dit jaar in samenwerking met ROS Drim-

melen live wordt uitgezonden via een stream en via de 

ORTS. Op 24 december in de vroege avond wordt een mo-

ment gekozen om met heel het dorp samen te zijn, al is het 

digitaal. Houtse lezers, muziek en natuurlijk ook de inmid-

dels bekende gedachteniskaarsjes zullen niet ontbreken. 

Het aanvragen van een kaarsje kan bij Kitty Caron 

(kittycaron@casema.nl). De voorbereidingsgroep belooft er 

ook dit jaar weer iets heel speciaals van te maken. Meer 

informatie volgt nog.  ■ 

 

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 

Vervolg van voorpagina 
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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 

DE ACHTHOEK VERWIERF LABEL 

'ONDERWIJS VAN-BINNENUIT'   
In het voorjaar van 2017 heeft Brede Dorpsschool De 

Achthoek gekozen voor een nieuwe richting. Reden hier-

voor was dat de school toe was aan een vernieuwingsslag 

om antwoord te kunnen geven op de snel veranderende 

samenleving. Daarnaast had de school veel inzichten en 

informatie verzameld op het gebied van leren, ontwikkelen 

en organiseren. Om een werkplaats voor de toekomst te 

kunnen worden en kinderen goed onderwijs te kunnen 

blijven bieden, wilde het team deze nieuwste wetenschap-

pelijke inzichten een plaats geven in haar onderwijs.   

Onderwijs op maat  
In de afgelopen jaren is met veel passie en bevlogenheid 

gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept, waarbij het 

vroegere leerstofjaarklassensysteem is losgelaten. Geba-

seerd op de theorie en in samenwerking met een aantal 

andere scholen heeft De Achthoek zich ontwikkeld tot een 

plek waar actuele ontwikkeling startpunt is en behoeften 

uitgangspunt vormen. Onderwijs waar ieder kind opvalt en 

niemand uit hoeft te vallen. Van jaarklassensysteem naar 

onderwijs op maat.   

Landelijke bekendheid voor Achthoek 
Een aantal weken geleden ontving het team van de school 

officieel het label 'Onderwijs van-Binnenuit'. Een nieuw 

label voor onderwijs waar ieder zich in een veilige omgeving 

en op eigen wijze kan en mag ontwikkelen tot de mooiste 

en beste versie van zichzelf.   

Inmiddels heeft De Achthoek ook landelijke bekendheid en 

is de school te vinden in de landelijke lijst van innovatieve 

scholen. En daar mag de school met recht trots op zijn!  ■ 

  

 

CS DE KLUIVENDUIKERS VERKOOPT 

MONDMASKERS MET EIGEN LOGO! 
Van de nood een deugd makend heeft CS De Kluiven-

duikers exclusieve mondkapjes laten ontwikkelen in sa-

menwerking met een Houtse ondernemer. De mondkapjes 

van de Kluivenduikers zijn vanaf heden te koop. 

Het kapje kan aan twee kanten gedragen worden: met de 

gele buitenkant of met de zwarte. Beide zijden bevatten het 

Kluivenduikerslogo. De bandjes zijn in lengte verstelbaar.  

De mondkapjes – nu al is er sprake van een collectors item – 

zijn voor € 7,50 per stuk te koop bij de bestuursleden of door 

een mailtje te sturen naar kluivenduikers@gmail.com.  ■ 

Berichten eerder aanleveren  

KERSTNUMMER DORPSBLAD 

VERSCHIJNT 23 DECEMBER  
Het decembernummer van het dorpsblad – een kerst-

nummer – verschijnt niet op de gebruikelijke laatste 

woensdag van de maand, maar op woensdag 23 

december.  

Berichten voor dit nummer kunnen aangeleverd worden 

tot en met zaterdag 12 december.  

redactiedorpsblad@denhout.info 
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KOM IN ACTIE ALS U EN UW 

VIERVOETER ONRAAD RUIKEN 
Twee jaar geleden is Buurtpreventie Den Hout in het kader 

van de Week van de Veiligheid het project 'Waaks' gestart. 

Hoe gaat 'Waaks' ook al weer? 

In Den Hout zijn talloze hondeneigenaren die dagelijks een 

vast rondje lopen. Niet alleen om de viervoeter zijn/haar 

behoefte te laten doen, maar ook om zelf buiten een wan-

deling te maken. Zij kennen 'iedere steen' van hun wandel-

route en dat geldt vrijwel zeker ook voor hun hond. Als er 

onderweg iets bijzonders of afwijkends is, dan valt hen dat 

zeker op. Vandaar de actieslogan: Ruikt u onraad? Doe 

iets!  

Bijvoorbeeld via de app WaakSamen, waarmee snel een 

melding gedaan kan worden. In vier stappen kan aange-

geven worden wat is gezien of gehoord en kan de meest 

passende hulporganisatie reageren. 

Wie de app WaakSamen  

(nog) niet heeft, kan hem 

downloaden via de Apple 

iStore of Google Playstore.  

Wie dagelijks zijn hond uit-

laat of er op uit trekt en 

nog geen Waaks-pakket 

voor baasje en hond heeft, 

kan dit aanvragen bij 

Buurtpreventie Den Hout. Het pakket bestaat uit een 

opvallend geel hesje voor de hond en een LED-zaklamp 

voor de baas. Handig voor het komende donkere jaar-

getijde. Een berichtje naar Harm Rutten (telefoon 06-

51631293 of harmrutten@ziggo.nl) is voldoende om het 

pakket thuis bezorgd te krijgen.  ■ 

 

GRAND MERÇI ET AU 

REVOIR! 
Na meer dan 35 jaar in de Villa op Den Hout 

te hebben mogen wonen, hebben we begin 

november voorgoed de deur achter ons 

dichtgetrokken. Een emotioneel moment; 35 

jaar is niet niks, de kinderen zijn er geboren 

en opgegroeid, Minette heeft er al haar 

creativiteit tot uiting kunnen laten komen en 

met plezier hebben we dit bijzondere huis 

terug gerestaureerd. 

Maar het leven gaat door. Als Frans resident 

hebben we gemeend dat het tijd werd om 

ons huis aan nieuwe bewoners te gunnen. 

Dat betekent ook afscheid nemen van Den 

Hout. Zoals de Fransen zeggen: Partir c'est 

mourir un peu, afscheid nemen is een beetje 

dood gaan.  

Maar avec plaisir, met genoegen, kijken wij terug naar 

onze Houtse jaren. Een bijzonder dorp, met bijzondere 

mensen. Actief, betrokken, klaar voor elkaar. Vriendelijke 

buren, en reuring op de Heuvel.  

Dank, Houtenaren, dank voor deze mooie tijd. Wij blijven 

in de buurt en zullen elkaar zeker nog ontmoeten. We 

wensen de nieuwe bewoners een even goed verblijf en 

de Heuvel een nieuw bomenplan.  

Amitiés, in vriendschap, 

 

Minette en Henk Janssens, Constant, Christopher en 

Eva, Houtse Heuvel 32 

 

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.: 0162-422 971. 

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 

KADOTIP! 

Boek 'Vliegtuigcrashes in de 

tweede wereldoorlog in de 

gemeente Oosterhout' 
Het boek over de vliegtuigcrashes in de 

Tweede Wereldoorlog op het grondgebied 

van de gemeente Oosterhout, van de auteurs 

Jan Jolie en Cees Joosen, is (weer) te koop bij 

de VVV in Theater De Bussel of rechtstreeks 

via de mailadressen: ceesjoosen@planet.nl 

of janjolie18@gmail.com  

Prijs: € 24,95. Betaling: NL36RABO0123701082 t.n.v. 

C. Joosen. Na betaling kan het boek worden opgehaald 

op het adres Herstraat 8. 
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GELUK ZIT IN KLEINE DINGEN 
Nu we teruggeworpen zijn op onszelf is het de kunst 

om te genieten van kleine dingen. Gelukkig krijgen we 

die, in dit jaargetijde, letterlijk voor onze voeten gewor-

pen. Ik heb het over herfstbladeren: geel, rood, bruin 

en goudkleurig. Wie wordt er niet blij van? Haha ja, als 

ze in je tuin of op je oprit liggen en je moet ze oprui-

men. Maar probeer er dan tenminste van te genieten 

als je ze met je bladblazer wegblaast. Of neem gewoon 

een ouderwetse rijf (lees: bladhark). Dan doe je er 

langer over en dat betekent dubbel plezier.  

Paddenstoelen doen het ook goed als het gaat om 

klein geluk. Bij mij in ieder geval. Pas zag ik een moe-

der van middelbare leeftijd met een dochter zo van 

rond de twintig. Samen stonden zij een groepje pad-

denstoelen te bewonderen. De echte dan hè, rood met 

witte stippen. Er kwam een man aanfietsen, eveneens 

van middelbare leeftijd. Hij stapte af en mompelde iets 

over nostalgie en maakte een foto. Ik hoorde de moe-

der zeggen: "ze zijn niet thuis hoor, ik heb al even 

gekeken." Waarop die man ietwat teleurgesteld rea-

geerde met "oh, oké…" en weer op zijn fiets stapte. De 

dochter keek een beetje meewarig van de een naar de 

ander en zei verbaasd : "En jullie begrepen elkaar ook 

echt..!" 

Genieten was voor mij ook op de bank thuis kijken 

naar de intocht van Sinterklaas. Helaas geen treintje 

dit jaar op Den Hout met Sint en zijn Pieten, maar de 

landelijke intocht op t.v. maakte dit gemis ruimschoots 

goed. Een feest voor jong, maar zeker ook voor oud 

met gevoel voor humor. Als u hem hebt gemist en weg 

wil zappen van alle coronacijfers, ga dan zeker naar 

uitzending gemist. Eindelijk weer een echt defilé op 

Soestdijk! Da's stiekem lachen in je mondkapje.  

Hou nog even vol voor het vaccin er is en we weer 

helemaal los kunnen. Geluk zit in kleine dingen. Iets 

met spillebeentjes en een puntmuts. Of een lange 

witte baard.  

Een heerlijk avondje gewenst, 

Alowieke 

 

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 NL 30 RABO 0139958002 

e-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 

 

BERICHTEN UIT DEN BRINK 

WE MOGEN WEER EEN BEETJE! 
De deur van dorpshuis Den Brink staat nog steeds een 

beetje open, hè! De regels die de regering van harte aan-

beveelt om gezond door deze tijd heen te kunnen gaan, 

geven een klein beetje ruimte aan het dorpshuis. Alles 

wat we hier in het dorpsblad melden, is echter wel 

onderhavig aan wat er op dat moment kan en mag. Op 

de website www.dorpshuisdenbrink.nl en de facebook-

pagina van het dorpshuis staan de actuele gegevens. 

Zonder gebruik te maken van onze bar en het horeca-

gedeelte, kunnen we de Houtse gemeenschap wel die-

nen met het faciliteren van ruimtes. Zo is er elke week 

nog steeds de mogelijkheid om bloed te prikken. Vrijdag 

van 9.00 tot 9.30 uur is daarvoor iemand aanwezig. 

En dat Sinterklaas wat problemen heeft om dit jaar alle 

kinderen te bezoeken, dat mag ook duidelijk wezen. 

Samen met Scouting Erasmus heeft Den Brink de Sint 

uitgenodigd om iedereen volgens strenge richtlijnen op 

bezoek te laten komen. Dit komt in plaats van de 

thuisbezoeken die de Sint jaarlijks aflegt. Ga naar 

www.sintinoosterhout.nl om een afspraak te maken. 

Opnieuw doen we een poging om tussen 10.00 en 11.00 

uur op donderdag 3 december een spreekuur te organi-

seren. Wijkagente Daphne van den Beuken en een ver-

tegenwoordiger van Surplus worden weer aan tafel ver-

wacht. Mocht daarin iets veranderen, dan staat dat ook 

op de website en op facebook. 

 

Casper 
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DOE MEE MET DE ONLINE HOUTSE 

TOAST OP 3 JANUARI! 
Graag proosten wij met u op het nieuwe jaar, ...maar dan 

een beetje anders. Wij willen u dan ook graag uitnodigen 

om dit samen op zondag 3 januari 2021 van 15.00 - 18.00 

uur met ons "online & interactief" te vieren. En dat kan! 

Gewoon vanuit uw eigen huiskamer. Met op het pro-

gramma: interactieve muziek, ingezonden wensen, een 

dorpsspel/-quiz en natuurlijk de uitreiking van de Houtse 

Boom en de Houtse Duim.  

Iedereen kan meedoen door zich van te voren online aan te 

melden. We zullen een Houtse toastbox aanbieden, met 

daarin allerlei lekkers om samen een nieuwjaarstoast uit te 

brengen. Meer informatie over het programma, de aan-

melding en het bestellen van de Houtse toastbox zal 

volgen via onze Facebookpagina en Dorpsblad Den Hout. 

Heeft u vragen? Dan mag u ons ook altijd een e-mail 

sturen: houtsnjc@gmail.com   

Werkgroep Houts Nieuwjaarscafé  ■ 

 

DE HOUTSE DUIM 2021  
Het Houts Nieuwjaarscafé wil ook in 2021 de Houtse Duim 

uitreiken. Voor de zesde keer wordt deze aanmoedigings-

prijs uitgereikt aan een jonge vrijwilliger (tot 25 jaar) in Den 

Hout.  

De organisatie van de Houtse Duim waardeert het enorm 

dat jongeren, naast hun schoolactiviteiten, beginnende 

carrière, vrienden en vriendinnen en feestjes ook nog tijd 

vinden om belangeloos mee te werken aan de verschil-

lende activiteiten in het dorp.  

Kent u misschien een jongere die zich als vrijwilliger inzet 

en zeker de Houtse Duim verdient? Geef deze jongere dan 

op met een leuke tekst waarom hij/zij in aanmerking komt 

voor de Houtse Duim via Houtsnjc@gmail.com. Dit kan tot 

en met 18 december 2020. De nominaties zullen door een 

deskundige jury worden beoordeeld. Tijdens het Online 

Houts Nieuwjaarscafé op 3 januari 2021 zal bekend 

worden gemaakt aan wie deze aanmoedigingsprijs wordt 

uitgereikt.  ■ 

 

HOUTSE CLUBS EN VERENIGINGEN 

ONTVINGEN GELDBEDRAGEN VAN 

RABO CLUBSUPPORT 
Dit jaar hebben 368 verenigingen en stichtingen uit de 

Amerstreek deelgenomen aan Rabo ClubSupport, is er 

ruim 25.000 keer gestemd door de leden van de bank én 

was er € 150.000 te verdelen. Elke stem is dus bijna 6 

euro waard. Op 10 november werden de bedragen feeste-

lijk bekendgemaakt tijdens een live-uitzending vanuit 

Theater de Bussel en via de lokale omroepen. In Den Hout 

werd door dertien verenigingen en stichtingen deelge-

nomen, die in totaal € 5.386,98 kregen toebedeeld. Bij de 

aanmelding vroeg de bank de verenigingen aan te geven 

waaraan ze de bijdrage zouden willen besteden. 

Houtse deelname 
VV Irene '58 kreeg van alle Houtse deelnemers het hoogste 

bedrag: € 850,04. De voetbalclub gaat het geld besteden 

aan vervanging van doelen en doelnetten. Het is een wel-

kome aanvulling op de door corona misgelopen inkomsten, 

aldus de club. 

De Erfgoedstichting kreeg € 731,92, die besteed gaan wor-

den aan de aanschaf van herbruikbaar en duurzaam mate-

riaal (bijv. drinkbekers en afvalbakken voor het scheiden 

van afval) voor het Festival onder de Bomen. 

Voor spelmateriaal voor de jeugdleden kreeg TC Den Hout 

€ 584,29. Ten behoeve van Het Eetpunt dat in Den Brink 

plaatsvindt, kreeg het dorpshuis € 513,42. Om de leden 

van de KBO beter bekend te laten worden op de computer 

 

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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krijgt de Houtse ouderenbond een bedrag van € 413,02. 

Hiermee kunnen workshops computergebruik georgani-

seerd worden. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de 

oudere dorpsgenoten verbeterd. Hetzelfde bedrag (€ 

413,02) was er voor CS De Kluivenduikers voor het 

uitvoeren van alternatieve carnavalsactiviteiten 

(voornamelijk voor de jeugd) in deze coronatijd. 

Voor het vervangen van uniformen kreeg Muziekvereniging 

Amicitia € 407,12. Voor CV Nie Mááuwe was er een bedrag 

van € 359,87. De carnavalsbouwploeg besteedt het geld 

om de kosten te dekken van hun praalwagen. Omdat de 

optocht met carnaval niet doorging en de herkansing met 

halfvasten hetzelfde lot onderging, bleef het noodzakelijke 

prijzengeld uit. Het Oranje Comité ontving € 283,10 voor 

vervanging en uitbreiding van spelmateriaal van Konings-

dag. Vrouwen van Nu gaat met de verkregen € 259,47 acti-

viteiten en lezingen voor de leden organiseren. Stichting 

Dorpsblad Den Hout, goed voor € 247,66, wil hiermee 

meer kleur in het maandelijkse dorpsblad realiseren.  

De gekregen € 218,13 gaat de Oudervereniging van Brede 

Dorpsschool De Achthoek inzetten voor het realiseren van 

sportmateriaal voor de bovenbouw om in de pauze sportief 

te ontspannen. Buurtvereniging Den Hout-zuid gaat de 

ontvangen  € 105,92  besteden aan buurtactiviteiten waar-

onder zieke buurtbewoners met een fruitschaal verrassen. 

Alle deelnemers danken de (Houtse) leden van de bank die 

op hen hebben gestemd! 

De symbolische cheques, met hierop het bedrag dat de 

club ontvangt, vielen daags na de bekendmaking in de 

brievenbus. Het bedrag wordt eind november overgemaakt. 

'Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt' 
De Rabobank zegt dat een club zoveel meer is dan alleen 

een club. "Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je 

jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker maken. 

Rabobank gelooft in de kracht van clubs. Daarom 

investeren we met Rabo ClubSupport, nu meer dan ooit, in 

lokale clubs en verenigingen."  ■ 
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MINUS VAN GILS STOPT PER WEEK 

VEEL UREN IN VRIJWILLIGERSWERK 
Minus van Gils (68) kan zeker bestempeld worden als een 

bijzonder bezige bij als je al zijn vrijwilligerswerk op een 

rijtje zet. Veel van de werkzaamheden heeft hij na 2015 

opgepakt, toen hij stopte met zijn werk als bedrijfsleider in 

de bouw. Niet dat hij voor die periode niets deed. 61 jaar 

geleden werd Minus lid van Amicitia en ging hij al jong mee 

met het ophalen van oud papier. Later was hij ook lid van 

het bestuur van de muziekvereniging. Eind jaren tachtig 

was hij 6 jaar voorzitter van het bestuur van de Houtse 

Heuvel. "Maar," zegt Minus, "het begon pas echt, toen ik 

stopte met werken. Toen kreeg ik er tijd voor." 

Een van zijn eerste vrijwilligersactiviteiten was bij de slui-

ting van de Corneliuskerk. Minus werd lid van de Cornelius-

stichting en beijverde zich voor het behoud van de kerk 

voor Den Hout. Als vrijwilliger zorgt hij sindsdien mee aan 

het beheer en onderhoud van het kerkgebouw. Ook voor de 

nieuwe stichting d'Houtse Kerk wil hij zich inzetten. 

In 2015 klopten de initiatiefnemers van het Festival onder 

de Bomen niet te vergeefs aan bij Minus. Voor dit festival 

heeft hij zonder twijfel een zwak. "Het is zo denkbaar om je 

daar voor in te zetten. Je werkt met kinderen, die zo'n week 

nooit meer zullen vergeten, dunkt me. Dit jaar speelde het 

festival zich af op het terrein achter Den Brink. Het was 

magnifiek! Ik zeg weleens: je hoeft in Den Hout maar te 

knippen met je vingers en je hebt mensen die mee willen 

helpen. Vaak zie je wel dezelfde mensen die inmiddels met 

het verstrijken van de jaren wat grijzer zijn worden!" Voor 

het festival regelt Minus de inrichting van het terrein. 

"Een week lang loop je dan over de ongelijke Houtse 

Heuvel. Dat kost fysiek wel het een en ander. Dit jaar, op 

het veldje achter Den Brink, was het vlak, maar daar miste 

je de sfeer van de Heuvel en de gezellige aanloop van 

passanten, maar door corona kon dat niet anders." 

Geen vergaderingen 
Sinds een paar jaar is Minus ook lid van de werkgroep die 

de kerststal opzet op de Houtse Heuvel. Minus is één van 

de initiatiefnemers. Bij de werkgroep gaat het er onge-

dwongen aan toe. "Vergaderen doen we tijdens het op-

bouwen. Samen – want je doet het nooit alleen – be-

denken we dan nieuwe ideeën en zo groeide het project tot 

wat het nu is."  

Zijn motivatie voor het vrijwilligerswerk vindt Minus in het 

feit dat hij het leuk vindt iets voor het dorp te organiseren. 

Soms strak, zoals concerten van Amicitia, soms improvi-

serend, zoals bij het Festival onder de Bomen. "Maar goed 

dat er mensen zijn die initiatieven oppakken, anders ge-

beurt er niets." 

de Vrijwilliger… 
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Tijdens online Nieuwjaarscafé 3 januari 2021 

GENOOTSCHAP DE HOUTSE BOOM 

ZAL VIJFTIENDE HOUTSE BOOM 

UITREIKEN 
Het genootschap De Houtse Boom zal tijdens het Nieuw-

jaarscafé van 3 januari 2021 voor de vijftiende keer een 

Houtse Boom uitreiken aan een vrijwiller of vrijwilligster die 

al langer belangeloos actief is in en voor Den Hout en 

daarmee het verschil maakt of gemaakt heeft. Hoe het 

vijftien jaar geleden begon. 

Ruim vijftien jaar geleden spraken Corry van Dongen en 

Kees Bul elkaar regelmatig als bestuursleden van de 

Stichting Dorpshuis Den Hout. Steeds vaker ging het ge-

sprek over het idee om Houtenaren, die als vrijwilliger veel 

voor Den Hout deden of gedaan hadden, in het zonnetje te 

zetten door een bepaalde onderscheiding. In 2006 werd 

officieel het Genootschap de Houtse Boom opgericht. Kort 

daarvoor was Cees Joosen aangesloten. Bij de oprichting 

traden ook Mieke van Arendonk, Frans van Groesen 

(Ruiterspoor) en Arnold van Den Hout toe tot het 

genootschap. Daarmee werd een breed draagvlak in het 

dorp gecreëerd. 

Boom  
Het genootschap vond een boom een mooi symbool als 

onderscheiding voor de speciale Houtse vrijwilliger. Een 

boom om daarmee het verwantschap met Den Hout aan te 

duiden. In Den Hout zijn speciale bomen in overvloed: de 

heilige eik, de treurbeuken op het kerkhof, de kastanje-

bomen op de Houtse Heuvel en in de logo's van de Houtse 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 

 

Schapen  
Ook bij de Houtse Heuvel is Minus actief. Hij is lid van het 

bestuur van de Vereniging van Eigenaren van de Houtse 

Heuvel (VvE), beter bekend als het Heuvelbestuur. Als 

vrijwilliger is hij voor de VvE beheerder van de schapen die 

sinds een paar jaar ingezet worden om het gras kort te 

houden. Minus: "Dat betekent toezicht houden op de 

schapen als ze er zijn in de maanden april t/m december 

en ze elke drie à vier weken voorzien van een nieuw stuk 

Houtse Heuvel om te begrazen. In de wintermaanden staan 

de schapen in de schaapskooi van eigenaar Rudy 

Doremalen in Hilvarenbeek." 

Als lid van de werkgroep onderhoud is Minus vaak op de 

Heuvel te vinden om met andere vrijwilligers (gelanders en 

niet-gelanders) te snoeien, slootkanten te maaien en 

takken op te ruimen.  

Toekomst vrijwilligerswerk positief 
De belangstelling voor vrijwilligerswerk, ook in de toekomst, 

ziet Minus positief in. "Als ik zie hoeveel vrijwilligers er zijn 

voor Paaspop en de Jaarmarkt: jongeren en mensen die 

werken, ook nieuwkomers en mensen van buitenaf, dan 

moet er in Den Hout een bepaalde positieve sfeer te vinden 

zijn die de vrijwilligers aanspreekt. Wel wordt het lastiger 

om mensen te vinden die de kar willen trekken." 

Naast zijn inzet voor Den Hout vindt Minus nog tijd om op 

donderdag het MEK in Oosterhout te helpen met het onder-

houd van de gebouwen. Sinds Dorpsbelang Den Hout actief 

is, is hij lid van de werkgroep Verkeer en Infra. Speerpunten 

zijn daar nu de aanleg van de turbo Bromtolrotonde en de 

beoogde 80-kilometer wegen in het Houtse buitengebied. 

Geen wonder dat Minus per week heel wat uurtjes steekt in 

zijn vrijwilligerswerk.  

Toch blijft er nog tijd over voor het bijhouden van het grote 

erf thuis en gezellig fietsen met zijn vrouw Marja. Hoewel: 

"Dat fietsen schiet er wel eens bij in," aldus Marja, die 

eveneens aan de keukentafel gezeten het gesprek volgt. 

Lees verder op pagina 10 
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Jaarmarkt en de voormalige Leefbaarheidswerkgroep. Ook 

in het logo van Dorpsbelang Den Hout is een boomstam te 

zien. Beeldend kunstenaar Yvonne van de Gevel maakt 

naar analogie van de Houtse bomen een kunstwerkje dat 

elke uitverkoren vrijwilliger krijgt uitgereikt.  

Houtse Boom en Nieuwjaarscafé 
De eerste Houtse Boom werd tijdens het Nieuwjaarscafé 

van 14 januari 2007 in Dorpshuis Den Brink uitgereikt aan 

Betsie van Gageldonk (1932-2015). Het Nieuwjaarscafé 

was dat jaar ook nieuw. In de jaren daarvoor kende het 

dorp een Nieuwjaarsreceptie, ook in Den Brink en waar 

Fanfare Amicitia, Den Brink en de Leefbaarheidswerkgroep 

Den Hout voor tekenden. Het nieuwe concept kende meer 

onderdelen, dan alleen het wisselen van nieuwjaars-

wensen. De bekendmaking en uitreiking van de Houtse 

Boom was er één van. 

Elf criteria 
Het is traditie dat de onderscheiden Houtse Bomen lid 

worden van het genootschap en gezamenlijk met de initia-

tiefnemers jaarlijks een nieuwe Houtse Boom aanwijzen. 

Daarvoor heeft het genootschap elf criteria vastgesteld 

waaraan voldaan moet worden. Om er enkele te noemen: 

de duur van het vrijwilligerswerk moet aanzienlijk zijn, het 

wordt belangeloos gedaan en moet het verschil maken.  

Houtenaren voordragen 
Het Genootschap de Houtse Boom vraagt dorpsgenoten om 

kandidaten voor de boom 2021 voor te dragen. Daardoor 

worden geen potentiële kandidaten over het hoofd gezien. 

Het aantal voordrachten voor één kandidaat is daarbij van 

geen belang. Het genootschap kiest de nieuwe Houtse 

Boom autonoom. Voordrachten, inclusief een motivatie 

kunnen tot uiterlijk 12 december worden ingestuurd aan 

Kees Bul, Houtse Heuvel 46 of per mail: cbul@ziggo.nl  ■ 

 

 

 

 

Betsie van Gageldonk kreeg in 2007 eerste Houtse Boom 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 

Vervolg van pagina 9 
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LINDA CARON IS KAAKCHIRURG IN 

LONDEN 
Als kind groeide Linda Caron op in Den Hout, samen met 

haar broer Cees en zus Wendy. Op haar 13e verhuisde ze 

met haar moeder Helma Caron, en haar partner, naar 

Loenhout in België. Ze maakte wel in Oosterhout haar Vwo-

opleiding op het Frencken College af, omdat ze het daar zo 

naar haar zin had. Op haar 18e werd ze ingeloot voor de 

studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotter-

dam. Inmiddels is Linda 33 jaar, kaakchirurg en werkt ze in 

Londen. Vol enthousiasme vertelt ze haar verhaal aan het 

Dorpsblad. 

Niet alleen verstandskiezen trekken 
"Eigenlijk wilde ik algemeen chirurg worden, maar toen ik 

mijn coschappen ging lopen en alle disciplines passeerden 

kwam ik er achter dat ik daar niet geschikt voor was. Wat 

nu? dacht ik toen. Eerst leek me gynaecoloog wel wat, 

maar via via kwam kaakchirurgie ter sprake. Maar toen 

dacht ik weer: Waarom zou ik in hemelsnaam kaakchirurg 

worden als ik alleen maar verstandskiezen ga trekken? Een 

vriendinnetje adviseerde me om eens een paar dagen mee 

te lopen, want: 'wie weet is het veel meer dan dat'. Ik 

stuurde een berichtje, mocht meelopen en ben er nooit 

meer weggegaan." 

Verkorte opleiding tandheelkunde 
Linda doet haar verhaal, via een beeldverbinding, vanuit 

haar huis in Bleiswijk. Daar woont ze samen met Jasper, 

ook kaakchirurg. Ze zijn elkaar tegengekomen in Rotter-

dam, Jasper werkt in Gouda. "Het was niet makkelijk om 

een opleidingsplek te vinden voor deze specialisatie, maar 

na mijn oudste coschap (red: een semi-arts stage, waarin je 

vrijwel zelfstandig functioneert) te hebben gelopen en mijn 

afstudeerscriptie te hebben gedaan bij de kaakchirurgie in 

het Erasumus MC, kon ik toch een plekje bemachtigen. Ik 

doe graag onderzoek, nog steeds; ik heb mijn plekje daar 

een beetje afgedwongen," lacht ze. "Er kwam geld vrij voor 

een promovendus, voor een fulltime onderzoek van twee 

jaar in het Erasmus. Dat wilde ik graag doen, maar dan 

wilde ik wel direct ook verzekerd zijn van een plekje voor de 

verkorte opleiding tandheelkunde in Nijmegen, waar per 

jaar slechts tien mensen voor aangenomen worden, dit 

alles in combinatie met de zekerheid van een opleidings-

plek tot kaakchirurg in Rotterdam. Ik ben ze daar nog 

steeds dankbaar voor dat ik mocht blijven." 

Craniofaciale microsomie 
Om te promoveren deed Linda onderzoek naar kinderen 

met een aangeboren aangezichtsafwijking: craniofaciale 

microsomie. Het gaat dan om een onderontwikkeld gezicht, 

waarbij het om een of twee gezichtshelften kan gaan. Linda 

legt uit: "Kinderen zien er anders uit en ondervinden daar 

niet alleen emotioneel problemen van, maar ook functio-

neel. Ze kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met voe-

ding, ademhalen en slapen. Rotterdam heeft een groot 

onderzoekscentrum voor relatief de meeste van deze 

patiëntjes uit België en Nederland. Maar we hebben het 

voor elkaar gekregen om ook patiëntjes uit  Londen, Boston 

en Toronto te mogen zien. Hartstikke leuk, want daar 

mochten we dus heen! Zo hadden we een hele grote 

patiëntengroep om te onderzoeken. En daar is zo ontzet-

tend veel uitgekomen en nog steeds!" In september 2013 

startte ze met haar opleiding tandheelkunde aan de Rad-

boud universiteit en deed ze in de tussentijd promotie-

onderzoek. In september 2016 ging Linda terug naar Rot-

terdam en begon ze met de opleiding tot kaakchirurg. In 

september 2019 promoveerde ze. Eind augustus van dit 

jaar heeft ze haar opleiding tot kaakchirurg afgerond. "Het 

was een lange weg, maar we zijn er." 

Lees verder op pagina 12 
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Fellowship in Londen 
Maar Linda's avontuur is daarmee nog lang niet ten einde. 

"Ik werk nu in Londen, in het Great Ormond Street Hospital. 

Er kwam daar een plek vrij per 1 juli, iets voor het afronden 

van mijn opleiding. Ik heb gesolliciteerd en het Erasmus 

heeft mee mogelijk gemaakt dat ik kon gaan. Dat leverde 

nog wel wat stress op, want ik moest naar Engeland voor 

een taalexamen. Maar vanwege corona werd dat steeds ge-

canceld. Uiteindelijk heb ik begin juni examen gedaan in 

Duitsland en moest ik nog twee weken op de uitslag wach-

ten. Nog twee weken later, op 3 juli, kreeg ik de papieren 

binnen, precies de dag waarop ik naar Engeland zou 

vliegen. Ik ben daar op 6 juli begonnen. Ik ben daar een 

fellow; wel klaar met mijn opleiding, maar nog verder aan 

het sub-specialiseren tot craniofaciaal chirurg. Het gaat 

dan om grote operaties aan de schedel en het aangezicht. 

Londen is hierin een van de grotere centra in Europa, er 

komen bijvoorbeeld ook veel kinderen uit de Verenigde 

Arabische Emiraten." 

Geweldig om met kinderen bezig te zijn 
"Ik vind de operaties hartstikke interessant en bijzonder. En 

de patiëntengroep is erg leuk. Het zijn kinderen die er 

anders uitzien dan we gewend zijn; vaak draaien ze ge-

woon mee, soms ook hebben ze moeite met leren. Ze wil-

len gewoon kind zijn, net als leeftijdgenoten. Ze zijn goud-

eerlijk, zeggen waar het op staat en zijn duidelijk. Hun 

wensen verschillen enorm; vaak vinden ze het niet eens 

belangrijk hoe ze eruitzien. Ze willen vooral graag gewoon 

naar school en goed kunnen eten en ademen. Ik vind het 

heel leuk om daar in te kunnen bijdragen. Soms is het 

zwaar maar dat hoort er ook bij. Ik heb er veel voldoening 

van. Ik ga met veel plezier naar mijn werk en vind het 

geweldig om met kinderen bezig te zijn." 

Weer wat vrije tijd 
Op de vraag of Linda nog wel vrije tijd heeft en hoe die er 

dan uit ziet vertelt ze: "Op zondagavond vertrek ik naar Lon-

den, op donderdag- of vrijdagavond kom ik terug. Het idee 

was dat Jasper om het weekend naar Londen zou komen, 

maar vanwege de bijbehorende quarantainemaatregelen is 

dat maar één keer gelukt. Het Verenigd Koninkrijk kent 

gelukkig de regel dat wie daar werkt, maar in Nederland 

een huisadres heeft, ongehinderd op en neer mag.  Ik woon 

daar in een appartement met drie andere mensen, in het 

centrum, 20 minuten lopen van het ziekenhuis. Binnenkort 

verhuis ik met één van de huisgenoten naar een ander 

huis, dichter bij het park. In Londen werk ik hard en 

studeer ik, alles is toch dicht. In het weekend, in Bleiswijk, 

ben ik nu ook echt thuis en vrij. Ik lees en kook graag en 

als ik een momentje heb probeer ik te tekenen of te schrij-

ven. Hopelijk komt er gauw wat meer tijd voor de moestuin. 

Ik heb altijd hard gewerkt, alles tegelijk gedaan. Na mijn 

promotie was de opluchting groot omdat ik weer wat vrije 

tijd had. Ik kom nog graag thuis, in België bij ons moeder 

en ga ook graag naar Cees en Wendy in Den Hout en naar 

de Jaarmarkt bijvoorbeeld. Zonder mijn familie en Jasper 

had ik dit alles niet voor elkaar kunnen krijgen. Londen is 

maar voor een half jaar. Ik kijk er naar uit om terug te zijn 

in Nederland. En Jasper vindt dat ook heel gezellig," besluit 

ze lachend.  ■ 

 

CARNAVAL IN DEN HOUT ANDERS 

DAN ANDERS 
Zoals in veel plaatsen in de regio, zal er ook in Den Hout 

met carnaval in februari geen grote optocht door de straten 

trekken. "Aangezien de gemeente geen evenementenver-

gunning kan verlenen op basis van de huidige corona-

regels, is dit een vaststaand feit", zegt Martien Verstraaten 

van Carnavalsstichting De Kluivenduikers, als het dorps-

blad hem vraagt hoe het staat met carnavalsactiviteiten in 

Den Hout op dit moment. 

Aan de start van het carnavalsseizoen – de elfde van de 

elfde – is geen invulling gegeven, maar dit is ook geen 

reguliere traditie in Den Hout. De Kluivenduikers zijn wel 

verheugd om te kunnen melden dat Prins Kluif XIII dit jaar 

weer gewoon regeert over het Kluivenduikersrijk. 13 mag 

dan wel het ongeluksgetal zijn, maar installatie van een 

nieuwe prins is gelukkig niet nodig. 

"Eigenlijk weten we nog niet wat wel en wat niet kan. 

Carnaval is pas over dik twee maanden en wie weet wat 

dan de coronamaatregelen zijn. We streven ernaar onder-

delen van carnaval, die binnen de maatregelen veilig kun-

nen, door te laten gaan. Zo overleggen we met het Oranje 

Comité over het al dan niet doorgaan van de kinderoptocht. 

Dat geldt ook voor de activiteiten in de aanloop naar car-
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naval. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitgeven van de 

carnavalskrant De Kluivenduiker. Wanneer mensen een 

ludiek artikel daarvoor hebben, kunnen ze dit alvast 

insturen naar kluivenduikerskrant@hotmail.com." 

'Schakelen' 
Het carnavalsbestuur bereidt zich voor op een ongewisse 

en onduidelijke periode. Martien Verstraaten zegt hierover: 

"Misschien kan een geplande activiteit plots niet doorgaan 

of juist weer wel. Dat betekent schakelen voor ons. Op 

korte termijn moet dan de organisatie aangepast worden. 

Gelukkig zijn we flexibel en inventief genoeg om daarmee 

om te kunnen gaan." 

Alternatief programma 
"Inmiddels proberen we ondanks alle beperkingen en 

maatregelen toch het een en ander op poten te zetten. Dat 

de voorbereiding moeilijk gaat, blijkt al wel uit het organi-

seren van een vergadering. Ook wij overleggen, gelet op de 

huidige regels digitaal", merkt Martien op. 

"Desalniettemin willen we in het weekend een alternatief 

voor de optocht uitwerken. We hopen daarbij op draagvlak 

en medewerking van de vele bouwclubs, optochtdeel-

nemers en andere Kluivenduikers, Kluivenduikerinnen en 

Kraokebeentjes om hieraan invulling te geven.  

De traditionele loterij gaat sowieso door, maar wel in een 

andere vorm. Hoe dat gaat gebeuren, is nu nog een ver-

rassing. Het organiseren van het Katerontbijt staat nog in 

de koelkast, maar in overleg met Den Brink zal worden 

bezien hoe daaraan invulling kan worden gegeven. We heb-

ben daar wel ideeën over, maar die zijn nog te prematuur 

om kenbaar te maken."  

Club van Honderd 
De Club van Honderd blijft bestaan. Iedere Houtenaar die 

het Houts carnaval een warm hart toe draagt, kan hiervan 

lid worden. Opgeven kan bij één van de bestuursleden of 

door een mailtje te sturen naar kluivenduikers@gmail.com. 

De Meet & Greet en een dining-moment met Prins XIII zijn 

twee van de unieke zaken die samenhangen met het lid-

maatschap. Ook dit is een evenement dat vooralsnog 

gewoon in stand blijft. Bij de vorm waarin dit gebeurt, 

worden uiteraard de op dat moment geldende coronaregels 

gerespecteerd. Ook ontvangen de leden van de Club van 

100 een attentie. 

Invullen voorzitterschap Kluivenduikers 
Een andere activiteit van het bestuur op dit moment is het 

invullen van het voorzitterschap van CS De Kluivenduikers. 

De vacature ontstond door het aangekondigde terugtreden 

na carnaval van dit jaar van Frans van Groesen. Frans van 

Groesen vond het na 33 jaar tijd om het voorzitterschap 

over te dragen. Martien Verstraaten: "Frans is geen voor-

zitter meer, maar dat betekent niet dat hij niet meer be-

schikbaar is voor de Kluivenduikers. Hij is nog lid van de 

Sauwelcommissie en van de OKC, de werkgroep die zich 

inzet voor de Prinsenwagen." 

Over de opvolging van Van Groesen zegt Verstraaten: "Wij 

zijn met kandidaten in gesprek. Die oriënteren zich. Wan-

neer de nieuwe voorzitter bekend gemaakt kan worden, 

weet ik nog niet."  ■ 
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RECTIFICATIE 
In het vorige nummer van het dorpsblad is een fout ge-

slopen. Op de pagina van de H. Corneliuskerk – Catharina-

parochie Den Hout werd vermeld dat zieken die graag 

bezoek willen ontvangen van iemand van de parochie dit 

aan kunnen melden bij Anne Heitling. Dit is foutief. Anne 

Heitling heeft om persoonlijke omstandigheden afscheid 

genomen van de Parochie Kern Commisie Den Hout en 

daarmee deze taak beëindigd. Voor parochiebezoek aan 

zieken kan contact worden opgenomen met de Catharina-

parochie, Markt 17, 4901 EP Oosterhout. Tel.: 432339.  ■ 

 

OPROEP VOOR KERSTNUMMER 

DORPSBLAD DEN HOUT 
In het kerstnummer van het dorpsblad dat op woensdag 23 

december verschijnt willen we, ondanks dat het een vreemd 

jaar is geweest met corona en alle gevolgen van dien, het 

jaar 2020 toch positief afsluiten. 

Wij roepen lezers op om ons te schrijven waarom of in welk 

opzicht 2020 voor hen toch een positief jaar is geweest. Alle 

reacties nemen we op in het kerstnummer. U kunt uw 

bijdrage t/m 12 december insturen aan het dorpsblad per 

mail: redactiedorpsblad@denhout.info of per adres Her-

straat 8. Alvast hartelijk dank voor uw reactie!  ■ 

Kijk voor een doorlopende activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 

 

Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

 

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Nieuwsbrief 
Bij dit dorpsblad treft u de 1e nieuwbrief van Dorps-
belang aan. Op deze manier willen wij u ten tijde 
van Corona graag op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen waar Dorpsbelang zich mee bezig 
houdt. 
 
Website 
Er wordt momenteel achter de schermen druk ge-
werkt om de website; www.denhout.eu te vernieu-
wen. Zeer binnenkort zal deze gereed zijn en in een 
nieuw jasje zijn gestoken. Check regelmatig de site! 
Wij zijn trots op het resultaat. Heeft u suggesties, 
vragen of opmerkingen, laat het ons weten. 
En neem zeker eens een kijkje naar alle informatie 
die daar uitgebreid op te vinden is. 
 
Corona 
Helaas zijn de besmettingen nog niet zover gedaald 
dat we kunnen denken aan een echte dorpsverga-
dering. Ook wij betreuren dit zeer. 
Wij hopen dat ieder van ons gezond is en blijft. 
Hebt u op wat voor manier hulp nodig of behoefte 
aan een praatje, laat het ons weten. Samen zijn we 
STERK! 
 
Wij blijven graag met u in contact! 
 
Is uw emailadres nog niet bij ons bekend, dan kunt 
u dit doorgeven aan: communicatie@denhout.eu. 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Fons Doorson en Mieke Rhee 

Adres: Hoge Akker 48 

Beroep: Na 46 jaar werken zijn we in 2015 

met pensioen gegaan. Daar genieten 

we volop van. 

Hobby's: Wandelen, skiën of met sneeuw-

schoenen aan in de Oostenrijkse 

bergen of lekker fietsen. Overigens is 

het dorpje Filzmoos, waar wij al meer 

dan 30 jaar komen, qua inwoners, 

net zo 'groot' als Den Hout. 

Waar komen jullie vandaan? 

Mieke is een rasechte Bredase van onder de toren. Haar 

speelterrein was rond de Grote Kerk. Fons is een geboren 

en getogen Amsterdammer. We hebben elkaar in 1985 

leren kennen in Amsterdam en na bijna 5 jaar op en neer 

rijden zijn we in 1989 gaan samenwonen in Badhoevedorp. 

Dit was ideaal voor ons werk. Ieder was maar 8 minuten 

onderweg naar zijn/haar werkplek. Mieke werkte in het 

Slotervaartziekenhuis als medisch 

secretaresse en Fons maakte deel 

uit van het managementteam 

Douane Schiphol Passagiers en 

Cargo. 

We hadden een 5 jaren plan 

gemaakt. Mieke was immers naar 

"het Noorden" gekomen en dan 

zou Fons, na die tijd, richting 

Breda mee verhuizen naar het 

'Zuiden'. Het werden er, door 

studies en promoties, uiteindelijk 

31 jaar. 

Wanneer zijn jullie hier komen 

wonen? 

Op 4 juni 2020 kwam de verhuis-

wagen om 08.15 uur in Badhoeve-

dorp voorrijden en om 14.30 uur 

stonden onze spulletjes op de 

Hoge Akker 48. De maanden die 

volgden waren bijzonder warm. 

Echter onze tuin grenst aan "het bos" en konden zodoende 

lekker in de luwte van de bomen zitten. 

Hoe is het tot nu toe bevallen? 

Super, heerlijk en ga zo maar door met superlatieven. We 

hebben een mooi huis gevonden met lieve buren om ons 

heen. Onder het mom van 'een goede buur is beter dan 

een verre vriend' hebben wij ons aan een deel van de Hoge 

Akker, via een "huis aan huis bericht" voorgesteld wie we 

waren. Echter de coronamaatregelen gooien nog steeds 

roet in het eten om, met een hapje en een sapje, onze 

'buren' nog beter te gaan kennen. 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout? 

Dat de maïsvelden nu weer zijn verdwenen! Nee hoor, 

geintje. Tot op vandaag vinden wij nog steeds: Den Hout 

TOP. 

P.S.: 

Hopen wel dat de gezondheid van een ieder in Den Hout 

ook in 2021 gevrijwaard blijft van Corona en alles weer 

normaal is. Dan wordt het nog leuker met de Carnaval, 

Paaspop en alle andere festiviteiten die hier gehouden 

worden. 
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Pastoresteam 

Pastoor Han Akkermans, 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 vieringen van de geloofsgemeen-

schap Cornelius (elke 2e en 4e zater-

dag van de maand om 19.00 uur in 

Den Brink) zijn in december: 

Zaterdag 12 december: 

eucharistieviering, voorganger 

pastoor Han Akkermans. 

Zaterdag 26 december: 

Géén viering. 

Op kerstavond is om 23.00 uur in de 

basiliek St. Jan (Oosterhout) de kerst-

nacht eucharistieviering met als voor-

gangers H. Akkermans, R. Rojas en 

P. Hoefnagels. 

Aanmelden voor bijwonen 

kerkdiensten 

Parochianen die een kerkdienst wil-

len bijwonen dienen zich vooraf aan 

te melden. Voor de kerkdiensten in 

Den Brink kan dat bij Anton van Meel 

(mail: anton.van.meel@ziggo.nl of 

tel.: 460165).    

Doordeweekse vieringen 

Elke donderdag is er om 10.00 uur in 

Den Brink een bijeenkomst van de 

geloofsgemeenschap Cornelius. 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. 

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 

H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 
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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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  

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 een mooi plaatje van Den Hout. Deze maand een foto 

van de intocht van Sinterklaas in 2010. 

TOEN HET ALLEMAAL NOG MOCHT! 
Omdat vanwege corona de intocht van Sinterklaas dit jaar 

op last van de Veiligheidsregio niet kon doorgaan, is deze 

foto van de intocht van 2010 om het 'leed' enigszins te 

verzachten.  

Op de foto spreekt de Sint de Houtse 

kinderen toe op het Ukkepukkeplein 

aan de Midden Akker tijdens zijn 

feestelijke intocht dat jaar. Hij legt uit 

waarom zijn mantel zo klein is (zie 

foto). Bij het ontbijt die ochtend had 

de Smulpiet havermoutpap op de 

mantel van de Sint geknoeid. Omdat 

Sint de mantel 's middags nodig had, 

werd hij snel gewassen, maar de 

Smulpiet had de temperatuur van de wasmachine te hoog 

ingesteld. Resultaat: een erg gekrompen mantel!  

Via internet werd een nieuwe besteld. Die zou om 12.00 

uur in Den Hout bezorgd worden. Maar waar? Overal aan-

bellend gaan de Pieten op zoek. Laat nu juist bij de familie 

Henk Voermans aan de Middenakker de mantel bezorgd 

zijn. Zo kwam tien jaar geleden alles toch nog goed met de 

intocht van Sinterklaas, sinds jaar en dag georganiseerd 

door het Oranje Comité van Den Hout! 

UIT DE OUDE DOOS 

Intocht Sinterklaas op zondag 14 november 2010. Sint draagt een opvallend kleine 

mantel! 
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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, Elise van 't Westeinde,  

CS De Kluivenduikers, Fons Doorson,  

Rabobank, Johan van Gurp/BN DeStem-

Stadsarchief Breda, Linda Caron, Sjors van 

Turnhout 

 

 

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 23 december. U kunt uw bijdragen t/m 

12 december zenden of mailen naar het redactie-

adres. 

Donderdag 3 december 

Spreekuur wijkagent Daphne van den Beuken en vertegen-

woordiger van Surplus, Den Brink, 10.00 – 11.00 uur 

t/m zaterdag 12 december 

Kandidaten indienen voor de Houtse Boom 

Zaterdag 12 december  

Deadline inleveren kopij voor dorpsblad van 23 december 

(kerstnummer) 

Zaterdag 12 december 

Eucharistieviering, 19.00 uur Den Brink 

t/m vrijdag 18 december 

Kandidaten indienen voor de Houtse Duim 

Woensdag 23 december   

Verschijnen Kerstnummer van Dorpsblad Den Hout 

Donderdag 24 december 

Stille Nachtviering, online 

 

Elke dinsdagochtend 11.00 – 12.00 uur 

Bewegen voor ouderen o.l.v. Moove en H19, Den Brink 

Elke woensdagochtend 10.30 – 11.30 uur 

Bewegen voor ouderen o.l.v. Moove en H19, Den Brink 

Elke donderdagochtend vanaf 10.00 uur 

Bijeenkomst geloofsgemeenschap Cornelius, Den Brink 

 

 

VERSCHENEN NUMMERS 

VAN DORPSBLAD DEN HOUT 

OP WWW.DENHOUT.INFO 
Alle verschenen nummers van het dorpsblad 

in de afgelopen 16 jaar zijn terug te vinden op 

de site www.denhout.info. Dat zijn er inmid-

dels 175 exemplaren met allerlei berichten. 

Handig om iets terug te zoeken. Op de site 

denhout.eu is ook veel nieuws over Den Hout 

te vinden. 

Alle activiteiten vinden alleen doorgang als de 

geldende coronamaatregelen dat toelaten. 

Indien u twijfelt over het doorgaan, informeer 

dan vooraf bij de organisator van de activiteit. 


