
Houts Frituurtje beste  

cafetaria van Oosterhout 

en Noord Brabant  
pagina 6 

Wens van Madde van 

wensboom 2019 in  

vervulling  
pagina 7 

Monique Flipsen-

Verhagen wil in Tweede 

Kamer  
pagina 8 

Speciale editie 2020 begint na journaal van 18.00 uur 

VOLG STILLE NACHTVIERING OP 
KERSTAVOND OP TV VIA YOU TUBE  
Den Hout – De Stille Nachtviering zal dit jaar anders zijn 

dan anders. Het in grote getalen samenkomen bij de stal 

op de Houtse Heuvel van mensen die aan de vooravond 

van Kerstmis een uurtje stil willen staan bij het oude 

verhaal van licht en toekomst zit er dit jaar niet in. Door de 

coronamaatregelen is dat niet mogelijk. De initiatiefnemers 

van Cornelius Nieuwe Stijl hebben er voor gekozen de 

2020-versie van de viering op televisie te brengen, zodat 

iedereen die thuis kan volgen. 

 

De opzet is hetzelfde als in voorgaande jaren. Er worden 

verhalen verteld en teksten voorgedragen. Er is muziek, 

dans en het aloude kerstverhaal van Maria en Jozef wordt 

uitgebeeld, zij het ‘vertaald’ naar anno nu. Beatrijs Hofland, 

geestelijk verzorger, gaat in de viering voor die het thema 

‘Nieuw Licht’ mee kreeg. Vanuit de stal op de Houtse 

Heuvel ‘brengt zij de mensen bij elkaar’. 

Ook de kaarsjes vormen zoals altijd weer een belangrijk 

onderdeel. Opgeven voor een kaarsje kan via 

kittycaron@casema.nl of door bij Kitty een briefje in de bus 
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Leerlingen groep 1-2 nemen hun bijdrage aan de Stille Nachtviering op. 
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te doen. De kosten bedragen twee euro. Op de 24e 

december bezorgt de organisatie bij iedereen die heeft 

opgegeven het kaarsje thuis. Steek het nog niet aan, want 

in de viering wordt er iets heel speciaals mee gedaan! 

‘Drie wijzers uit het oosten’ 

In de weken voor Kerstmis is hard gewerkt aan de viering. 

Alle onderdelen zijn op video opgenomen om op 

kerstavond te kunnen tonen. Op donderdag 10 december 

stonden de camera’s van de Regionale Omroepstichting 

Drimmelen (ROS-D) op Brede Dorpsschool de Achthoek om 

een ‘dance’ te filmen op muziek van Make Some Noise 

Kids. Het aandeel van de kleuters bestaat uit een gesprek 

over Kerstmis. Er werd door de allerkleinsten heel wat 

afgekletst. Zo lieten ze weten dat er ook ‘drie wijzers uit het 

oosten’ naar Jezus waren komen kijken! Twee dagen later 

werd het eigentijdse kerstverhaal op verschillende locaties 

en aan en op de Houtse Heuvel verfilmd.  

Al het gefilmde materiaal is door de technische mensen 

van ROS-D gemonteerd en uitzendingsklaar gemaakt. 

Samen met de ORTS heeft ROS-D een straalverbinding tot 

stand gebracht om de beelden naar het tv-kanaal van de 

Oosterhoutse regionale zender te sturen.  

De Stille Nachtviering wordt op kerstavond 24 december 

uitgezonden via een livestream op You Tube (de link is 

(exact intypen): https://youtu.be/-gVZmUawKSE 

De organisatie Cornelius Nieuwe Stijl is te volgen via 

Facebook: Cornelius Nieuwe Stijl. Op de site worden alle 

extra opnames geplaatst waarvoor in de viering geen plaats 

is. ■ 

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 

Hippe dans van Kerstgirls Achthoek voor de Stille Nachtviering op. 
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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 

WIM KARELS STOPT ALS BEZORGER 

VAN DIT BLAD 

Dit nummer van Dorpsblad Den Hout – het kerstnummer – 

is het laatste dat door Wim Karels in zijn wijk, Vrachelen en 

omgeving wordt bezorgd. Vanwege zijn verhuizing gaat hij 

Den Hout verlaten waardoor het bezorgen niet meer 

mogelijk is. Vanaf het begin, januari 2005, stopt Wim trouw 

elke maand het blad in de brievenbussen van zijn wijk. Af 

en toe leverde hij een artikel voor het blad aan. En ook de 

berichten van de Houtse Stappers staan op zijn conto. 

Wim, namens alle medewerkers en het bestuur van het 

dorpsblad heel hartelijk dank voor jouw inzet in al die jaren! 

Veel woonplezier gewenst op jullie nieuwe stekje!  

De bezorging van Wim wordt overgenomen door Mária 

Willemse. Veel succes Mária. ■ 

Berichten uit Den Brink  

NIEUWE JAAR, NIEUWE KANSEN? 

Het dorpsblad is natuurlijk het leukste medium voor 

nieuwtjes uit Den Hout, maar als we vanuit Den Brink 

melden dat het een bijzonder jaar was, vertellen we niets 

nieuws. We kijken, net als heel veel andere mensen, terug 

op een jaar dat we niet snel meer hopen mee te maken. Als 

dorpshuis zijn we graag een middelpunt van de 

gemeenschap, maar hebben dat niet altijd kunnen zijn. 

Heel erg jammer, maar ook heel erg begrijpelijk. 

Voor de komende tijd zijn we gesloten, behalve voor het 

bloedprikken op vrijdagochtend tussen 9 en 9.30 uur. Nu 

valt 1e kerstdag en nieuwjaarsdag op vrijdag, dus de 

eerstvolgende gelegenheid om bloed te prikken is op 8 

januari. 

Mocht u echter om een praatje verlegen zitten of u wilt dat 

we ergens bij helpen, laat even een berichtje achter via 

info@dorpshuisdenbrink.nl. Dan nemen we zelf contact op. 

Rest ons voor nu iedereen (toch) fijne feestdagen te 

gunnen en dat 2021 op een hele andere manier heel 

bijzonder mag worden. 

Namens alle mensen die bij dorpshuis Den Brink betrokken 

zijn, 

Groetjes, 

Casper 

ERFGOEDSTICHTING DEN HOUT 

De Erfgoedstichting Den Hout wenst alle Houte-

naren fijne feestdagen & voor 2021 een goede ge-

zondheid en volop tijd om weer SAMEN te kunnen 

genieten. 

Erfgoedstichting Den Hout  
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† OVERLEDEN 
Op 4 december 2020 overleed op 75-jarige 

leeftijd Hans Heitling. De begrafenis vond in 

besloten kring plaats. Hans Heitling was 

geruime tijd voorzitter van het parochiële 

dames- en herenkoor St. Caecilia. 
 
Berichten voor deze rubriek kunt u door 

geven 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 0165 - 

546613 bellen 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 

TE KOOP 
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.  

DANKJEWEL 
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaartjes, tele-

foontjes, appjes, bloemen en andere attenties, maar 

zeker ook voor de coronaproof-bezoekjes die ik heb 

ontvangen bij mijn herstel van het ongeluk dat mij 22 

september overkwam. Dit alles heeft mij ontroerd en 

mij heel goed gedaan. Daarom: dankjewel! 

Jeanne Smits 

Redactie en medewerkers van  

Dorpsblad Den Hout wensen u  

fijne feestdagen en gezond 2021. 
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Voorganger Beatrijs Hofland over haar aandeel in Stille Nachtviering: 

‘VASTHOUDEN AAN TRADITIE VAN KERSTVIERING ONDER NIEUWE 

OMSTANDIGHEDEN MOTIVEERT ME’ 
De Stille Nachtviering op kerstavond zal dit jaar voor de 

tweede keer worden voorgegaan door Beatrijs Hofland. 

Beatrijs woont met haar man Remco Buskens en hun vier 

kinderen al weer enkele jaren in Den Hout aan de 

Dordrechtseweg. De redactie van het dorpsblad sprak met 

Beatrijs over haar aandeel in de viering, die dit jaar, 

noodgedwongen, via You Tube op televisie te zien zal zijn. 

Beatrijs Hofland: “Bij het maken van plannen voor de versie 

van de Stille Nachtviering van 2020 kwamen wij – de groep 

Cornelius Nieuwe Stijl en ik – er al snel achter dat we, wat 

we ook wilden doen, dit online moesten doen. We wisten 

dat er veel mensen belangstelling voor hebben en besloten 

om er weer iets moois van te maken. Met het creatieve en 

organisatorische talent van Cornelius Nieuwe Stijl – wat erg 

fijn werken is – zijn we aan de slag gegaan. Veel stond al in 

de steigers. Mijn aandeel is het verbinden van de 

verschillende onderdelen, vooral met teksten.” 

Vasthouden aan traditie kerstviering 

“Vorig jaar werd ik gevraagd, omdat Cornelius Nieuwe Stijl 

wist dat ik iets in die ‘sfeer’ deed. Ik heb toen ‘ja’ gezegd, 

omdat ik het een geweldig idee vond van de groep om vast 

te houden aan de traditie van de kerstviering, die 

noodgedwongen na de sluiting van de kerk allerlei vormen 

moest aannemen. Mij motiveerde enorm – en dit jaar weer 

– dat de groep vasthield aan die traditie, om te laten zien 

dat Kerstmis meer is dan alleen samen aan tafel gaan om 

te eten. Ik interpreteer de kerstboodschap op een vrije 

manier en koppel die niet aan de kerk. Wel aan het geloof, 

want het kerstverhaal is een geloofsverhaal. Het is een 

verhaal van de blijde boodschap van iemand die de wereld 

mooier wil maken. Met die symboliek kun je prachtige 

dingen doen in een viering en je kunt er een breed publiek 

mee bereiken. Juist door het los te trekken van de kerk als 

instituut, zoals ook in Den Hout is gebeurd. Mijn rol is de 

verbinding te maken tussen het traditionele kerstfeest en 

de eigentijdse viering.” 

Nieuwe vorm van nabijheid en verbinding 

zoeken 

“Vorig jaar, de eerste keer, heb ik als erg leuk ervaren. Voor 

mij was het ook een zoeken. Ik zag bij aanvang zoveel 

verwachtingsvolle gezichten. Het werd een mooi geheel 

met een duidelijke rode draad.  

Dit jaar gaan we online. 

Dat biedt meer mogelijk-

heden qua betrokken-

heid van mensen. Veel 

meer mensen uit het 

dorp zijn dit jaar 

betrokken bij wat straks 

op televisie te zien zal 

zijn. De eerste hoofdlijn 

in de viering is het 

zoeken naar een nieuwe 

vorm van nabijheid. De 

tweede: mensen uit het 

dorp met elkaar verbin-

den. Het centrale thema 

is ‘Nieuw Licht’. 

Wat ik tot nu gezien heb 

van de voorbereidingen, 

wordt het zeker niet iets 

waarvan de mensen 

zullen zeggen ‘dit is bij 

gebrek aan beter’ of ‘er 

is zomaar wat opgenomen’. Ik geloof zeker dat die avond 

de mensen het gevoel van ‘samen’ krijgen. Dat mensen er 

echt voor gaan zitten met de gedachte: dit is onze 

kerstviering, de kerstviering van Den Hout. Iedereen mag 

kijken, maar dit zijn wij!” 

Voorrecht 

“Waarom ik dit doe? Den Hout heeft veel verhalen en een 

rijke geschiedenis. Iedereen kent elkaar en weet iets van 

elkaar. Het is een gemeenschap waarin iedereen doet wat 

hij/zij kan. Ieders talenten komen naar voren. Soms krijgt 

iemand daardoor een stempel, maar samen is er wel iets 

krachtigs. Dat wat over Den Hout gezegd wordt: daar 

gebeurt altijd van alles, gebeurt door mensen. Toen ik hier 

kwam wonen realiseerde ik me, dat als ik hier kom wonen 

ik één van die mensen ben. Toen ze mij vroegen dit te 

doen, was dat de goede vraag voor mij. Dit is een van mijn 

Beatrijs Hofland gaat voor in Stille Nachtviering. 
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talenten en dat zet ik graag in voor het dorp. Verwacht van 

mij geen sjouwwerk bij de jaarmarkt of Paaspop. Dat doen 

mijn kinderen en dat vind ik belangrijk. Dit is oude grond, 

dat voel je aan alles. Het is een voorrecht om hier te mogen 

wonen, maar dat betekent ook iets doen voor die 

gemeenschap.” 

 

 

 

Plus Golden Award voor hoogste 

waarderingscijfer 

’T HOUTS FRITUURTJE IS BESTE 

CAFETARIA VAN OOSTERHOUT EN 

ZELFS VAN NOORD BRABANT  

’t Houts Frituurtje is door Nederlandse Horecaprijzen 

uitgeroepen tot de beste cafetaria van Oosterhout en 

vervolgens van Noord Brabant. Door een 9+ te scoren als 

algemene waardering sleepte de frituur van Michelle van 

Ginneken ook een Golden Award in de wacht. 

“Fantastisch en totaal onverwacht,” zegt Michelle van 

Ginneken over het winnen van de horecaprijzen die 30 

november bekend gemaakt werden. Dit jaar, vanwege 

corona, online. Michelle: “Vrienden hebben ons 

genomineerd en omdat ik het wel leuk vond, hebben we 

wat campagne gevoerd om de titel Beste Cafetaria te 

winnen. We werden door een vakjury beoordeeld en daarna 

mocht iedereen stemmen. De stemmers moesten ook een 

algemene waardering geven. Daarin kwam de versheid van 

onze friet, de algehele kwaliteit van de producten en de 

klantvriendelijkheid als sterk naar voren. Het eindoordeel 

was een 9 + wat de Golden Award opleverde.” 

Filmpje 

Voor de vakjury moest een videofilmpje gemaakt worden 

waarom het cafetaria vond de beste te zijn. Omdat dit jaar 

corona heerste, moest in het filmpje te zien zijn op welke 

creatieve wijze het cafetaria omging met de maatregelen. 

“Onze buitenlocaties (Den Hout, Oosteind en Oosterheide-

red) kwamen positief over, maar ook al onze maatregelen: 

schermen, mondkapjes en handschoenen. Een tent voor 

de wagen maakte het wachten aangenaam en zorgde voor 

een looproute met aparte in- en uitgang. Het geheel gaf de 

doorslag denk ik, want het juryrapport heb ik (nog) niet 

gezien.” De klanten reageerden met: “Superleuk en terecht 

gewonnen”. 

Drukker  

De coronatijd leidde tot een grotere drukte in de frituur. 

“Omdat de horeca dicht was, kwamen er meer mensen een 

frietje halen. Veel nieuwe klanten kwamen later terug.” 

Favorieten van de frituur zijn de verse friet, het 

huisgemaakte stoofvlees en de ruime keuze aan snacks. 

Vleesproducten zowel als veganistische. De laatste soort is 

erg in opmars. Al die producten worden door Michelle en 

13 medewerkers op de verschillende staanplaatsen aan de 

man gebracht.  

Met kerst dicht 

Tijdens de kerstdagen is ’t Houts Frituurtje gesloten. “Dat is 

al jaren zo. Bewust. Ik vind dat Kerstmis bij uitstek moet 

draaien om familie en daar moet iedereen bij kunnen zijn. 

Wij en onze medewerkers genieten dan van een paar vrije 

dagen. Wij halen ons kerstdiner af bij een lokaal 

restaurant.” Met hoeveel familieleden tegelijk van Kerstmis 

genoten zal worden, is nog wel een ‘dingetje’ zegt Michelle. 

“Het zal wel verdelen worden. Per saldo hebben we daar 

voor kerstavond en eerste en tweede kerstdag.“ ■ 

 

BEATRIJS HOFLAND  

Beatrijs Hofland werkt (parttime) als geestelijk verzorger 

in de woon-zorg instelling Groenhuysen in Roosendaal. 

Daarnaast heeft ze een eigen praktijk voor Geestelijke 

Zorg thuis. 

In haar werk krijgt ze te maken met ouderen die ingrijpen-

de gebeurtenissen, als ernstige ziekten, het leven met 

beperkingen en overlijdens te verwerken krijgen. Ze helpt 

deze patiënten in een revalidatietraject met de verwerking 

ervan en het vinden van de moed om verder te leven. 

De impact van corona, die ook in Groenhuysen toesloeg, 

op haar patiënten en haar zelf is groot: “Corona is een 

extreme ziekte. In de eerste golf zagen patiënten weinig 

mensen. De verplegenden waren door hun beschermende 

kleding haast onherkenbaar en kwamen kort binnen voor 

een handeling. Voor de patiënt werd ik daardoor de enige 

link met de buitenwereld. Dat gaf een apart gevoel. Het 

zien van de niet voorbijgaande benauwdheid bij de patiën-

ten, maakte mij stil. De blik in de ogen van coronapatiën-

ten heb ik bij geen andere ziekte zo gezien.”  
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Madde van Gurp (12) is gek op paarden. Een eigen paard 

zit er niet in. Daarom zocht ze een pony om voor te 

verzorgen. Omdat haar zoektocht niets opleverde, zette ze 

haar wens op papier en hing die 

vorig jaar in de wensboom bij de 

kerststal op de Houtse Heuvel. 

Haar wens werd door de bouw-

groep van de kerststal uitgekozen 

om te verwezel i jken. Met 

medewerking van paarden-

eigenaar Peter Poppelaars werd 

Madde’s wens waar en mag ze 

sinds enkele weken de shetland-

pony’s van Peter verzorgen. 

Madde: “Ik mag eigenlijk voor 12 

pony’s zorgen. Zes grote en zes 

veulens. Die lopen samen in een 

grote wei. Ik borstel de paarden en 

ga met ze knuffelen. Ze moeten 

nog wel een beetje aan mij 

wennen. Er is één pony, Onora, die 

altijd achter me aan loopt. De 

andere pony’s ken ik nog niet 

allemaal met hun naam. Vaak ga ik met nichtje Maud naar 

de paarden. Ik vind het echt heel leuk, dat ik nu eindelijk 

verzorgpony’s heb gevonden!” ■ 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 

 

U weet wel 
waarvoor! 

Madde tussen ‘haar’ shetlandpony’s  

WENS UIT DE WENSBOOM 2019 GING IN VERVULLING 

KERSTBOOM ERUIT EN DAN? 

Er zijn twee manieren om van de kerstboom af te komen. 

Inleveren bij de milieustraat 

Kerstbomen kunnen gratis ingeleverd worden bij de milieu-

straat (open: maandag van 12.30 tot 16.30 uur en dinsdag 

t/m zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur. 

Aan de straat zetten voor huis-aan-huis inzameling  

Na oud en nieuw worden door de gemeente bomen huis-

aan-huis ingezameld vanaf de plek in de buurt waar ook de 

restafvalcontainer wordt wegzet om geleegd te worden. In 

Den Hout worden de bomen op dinsdag 12 januari opge-

haald. 

Géén kerstboomverbranding dit jaar! 

In verband met Corona zal er geen kerstboomverbranding 

plaatsvinden. In Den Hout zorgt het Oranje Comité sinds 

jaar en dag voor de kerstboomverbranding na het Drie Ko-

ningenzingen door leerlingen van Brede Dorpsschool De 

Achthoek. Beide activiteiten gaan dit jaar dus niet door! ■ 
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Monique Flipsen-Verhagen (48) is voor de nieuwe 

landelijke politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB) 

kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 

2021. Reden voor het dorpsblad om met de Houtse 

politica te spreken over haar motivatie, haar ambities en 

de speerpunten uit het partijprogramma. Aan de 

keukentafel op het veehouderijbedrijf aan het Eindsepad, 

dat zij samen met haar man John runt, spreken we met 

een bevlogen Monique Flipsen-Verhagen. 

Hoe lang bestaat de BoerBurgerBeweging 

(BBB) al en hoe ben je erbij terecht 

gekomen? 

De BBB bestaat nu zo’n twee jaar en is opgericht om een 

positiever beeld te schetsen van boeren dan doorgaans in 

de media gebeurt. Vaak komen boeren alleen maar in het 

nieuws met negatieve zaken. Bijvoorbeeld als een boer zijn 

dieren niet goed verzorgt of bij de kalversterfte fraude. 

Daarbij werd het aantal faudeurs gruwelijk overdreven. 

Achteraf ging het om een klein percentage, maar de hele 

sector werd in een kwaad daglicht gesteld. Caroline van der 

Plas, agrarisch journalist, schreef goede verhalen over de 

boeren die mij erg aanspraken. Toen ik daarop reageerde 

ontstond het contact. Van der Plas in nu voorzitter van BBB 

en zocht kandidaten voor haar partij. Vorig jaar vroeg werd 

ik daarover getipt: “Is dat niet iets voor jou?” Toen had ik 

het door persoonlijke omstandigheden te druk. Deze zomer 

had ik weer contact en van het een kwam het ander. Nu 

heb ik ruimte en is het het goede moment: ik heb veel 

verschillende ervaringen en ben niet te oud om het 

politieke vak te leren. 

Waarom werd BBB opgericht? 

De partij wil meer dan alleen een belangenbehartiger voor 

boeren en burgers op het platteland zijn. Het idee is dat je 

in Den Haag pas echt dingen kunt veranderen via de 

politiek. 

Wat is jouw motivatie om je politiek in te 

zetten voor BBB? 

Mijn motivatie is het verbinden van boeren en burgers die 

samen op het platteland wonen. Wij kunnen niet zonder 

elkaar in onze woonomgeving. We leven allemaal in dit 

kleine land. Een tweede motivatie is, als je echt iets wilt 

bereiken, je moet zorgen dat er meer boeren en burgers 

die het platteland kennen in Den Haag komen. Alleen 

mopperen en protesteren – dat laatste is ook nodig – is 

niet genoeg. In Den Haag is over het algemeen de kennis 

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 

MONIQUE FLIPSEN-VERHAGEN GAAT VOOR BOERBURGERBEWEGING 

(BBB) VOOR ZETEL IN TWEEDE KAMER 

Monique Flipsen-Verhagen is kandidaat voor de Tweede Kamer. 
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van zaken beperkt en wordt bijvoorbeeld veel agrarisch 

beleid bedacht vanachter een bureau, zonder de 

directbetrokkenen uit de praktijk te horen. Dat gebeurt ook 

in andere sectoren. Denk aan de zorg. 

Je staat op de tiende plaats op de 

kandidatenlijst van BBB. Kom je in de 

Tweede Kamer? 

BBB verwacht tussen de drie en zeven zetels te halen. Ik ga 

er nog niet vanuit dat ik in de Kamer kom, maar je weet het 

nooit. Ik bereid me er wel op voor, maar misschien zijn 

deze verkiezingen daarvoor te vroeg. Misschien is het over 

vier jaar realistischer. Op onze lijst streven we er naar om 

uit alle provincies kandidaten te hebben. Ons probleem is 

dat we nog niet zoveel landelijke bekendheid hebben. Daar 

wordt aan gewerkt, maar door corona zijn het daar voor 

moeilijke tijden. Er zijn geen bijeenkomsten waarop je de 

kiezers persoonlijk je boodschap – het sterkste middel – 

kunt overbrengen. We zetten nu vol in op de social media. 

Wat is jouw sterke kant als politica, vind je? 

Ik denk mijn communicatieve vaardigheden, mijn (brede) 

ervaring op veel – o.m. bestuurlijke – terreinen en mijn 

analytisch vermogen. Ik bekijk zaken van veel kanten en 

oordeel niet op het standpunt van één iemand. Ik zoek 

zaken uit en stel kritische vragen. Daar sta ik om bekend, 

zeggen anderen. De politiek heb ik ook leren kennen bij de 

lokale partij Gezond Burger Verstand (GBV). Drie jaar 

geleden stond ik op de lijst voor de gemeenteraads-

verkiezingen. Ik ben nu actief in de steunfractie van GBV. 

Op dit moment richt ik me op de Tweede Kamerverkie-

zingen, maar – afhankelijk van de uitslag – daags daarna 

weer op de gemeenteraadsproblematiek. Wat ik binnen 

BBB doe, doe ik ook bij GBV: het verbinden van boeren en 

burgers in het buitengebied van Oosterhout. In Den Hout 

bijvoorbeeld zijn de belangen van beide groepen gelijk. 

Geen boer, maar ook geen bewoner van het buitengebied 

ziet de gedachte 80-kilometer wegen door het dorp zitten. 

Kun je een mogelijk Tweede 

Kamerlidmaatschap verenigen met je werk 

op jullie bedrijf? 

Bij het besluit om me kandidaat voor BBB te stellen, heb ik 

daar over nagedacht. Mijn werk op de boerderij – het 

zorgen voor de jonge kalfjes en de bedrijfsadministratie – 

kan door iemand anders gedaan worden. Ik ben niet 

onmisbaar. Ook onze drie opgroeiende kinderen worden 

steeds zelfstandiger. 

Wat spreekt jou het meest aan in het 

partijprogramma? 

Het streven naar een gezond platteland door een langdurig 

en betrouwbaar plattelandsbeleid waarin wordt vastgelegd 

wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit beleid moet tot 

stand komen met inspraak van plattelandsbewoners, 

agrarische- en natuurorganisaties, het bedrijfsleven en de 

industrie. Het moet regelgeving in de waan van de dag 

voorkomen. Wat me in het BBB-programma ook erg 

aanspreekt is het zoeken naar overeenkomsten over 

allerlei zaken bij andere (politieke)partijen. Wat vinden die 

ervan? We kijken te veel naar verschillen. Daar komt vaak 

gedoe van. Een ander punt wat me in het partijprogramma 

aanspreekt is de zorg. Meer waardering voor de mensen in 

de zorg, ook structureel financieel. Vooral de mensen in de 

coronafrontlinie verdienen extra aandacht. 

Wie is Monique Flipsen-Verhagen? 

Monique werd geboren in Tilburg, is deels opgegroeid in 

Dongen en woont sinds haar huwelijk in Den Hout. Ze 

volgde VWO in Dongen en studeerde aan de NHTV in 

Breda (uitgaand toerisme en management). Monique 

werkte bij Rabobank Dongen-Rijen in verschillende 

functies. Laatstelijk op de afdeling krediet-

risicomanagement. Sinds de geboorte van hun oudste 

kind werkt ze thuis mee op het melkveebedrijf 

(bedrijfsadministratie en de zorg voor de kleine 

kalveren).  

In die tijd werd ze bestuurslid van de Katholieke 

Vrouwenorganisatie (KVO, nu Vrouwen van Nu), lid van 

de lokale politieke groepering Gezond Burger Verstand 

(GBV) en van 2016 t/m 2020 (omdat haar termijn ten 

einde was) bestuurslid van de ZLTO.  

Andere bezigheden 

Monique: “Ik ben ook op de boerderij altijd bezig met de 

verbinding tussen boeren en burgers. Ik laat zien hoe het 

echt gaat op een boerderij. Onder meer door in de zomer 

mee te doen (al tien jaar) aan Toer de Boer. Dit zijn gratis 

rondleidingen in de zomer voor allerlei belangstellenden. 

Sinds vijf jaar zijn we Klasseboer. Een project waarin we 

schoolklassen op ons bedrijf ontvangen en uitleg geven 

over de boerderij en het boerenleven.  

Nu ook al weer vijf jaar organiseer ik kinderfeestjes op 

ons bedrijf. Zo maken veel kinderen kennis met het 

mooie van de boerderij.”  

29 DECEMBER KUNT U GRATIS 3 OLIE-
BOLLEN PROEVEN DIE WORDEN AANGE-
BODEN DOOR DELTA de glasvezel 
aanbieder van het dorp! 
TE PROEVEN VAN 10:00-
16:00+verkoop 
31 DECMEBER HEERLIJKE versgebak-
ken OLIEBOLLEN TE KOOP  
VAN 09:00-17:00 
HOUTSE HEUVEL 28  
HERBERG T KLOSTERKE 

DEN HOUT 



Jaargang 16 nummer 11 DORPSBLAD den hout 10 

HET WOORD IS AAN MARK BUIJS,  

BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE 

OOSTERHOUT 

Beste Houtenaren,  

Het afgelopen jaar is voor ons allen een bijzonder jaar 

geweest. Het corona virus heeft ons vanaf eind februari al 

in zijn greep. Het virus laat ons zien dat we als mens heel 

kwetsbaar zijn en wie had dat in 

deze tijd nog verwacht. Het virus dat 

voor ons als een onzichtbare vijand 

rondwaart zorgt voor slachtoffers en 

sociale armoede. Sociale armoede, 

opgelegd door maatregelen om ons 

te beschermen.  

Er is onder u ook een aantal men-

sen dat direct of indirect met dit 

virus te maken heeft gehad. 

Sommigen omdat ze in meerdere of 

mindere mate ziek zijn geweest, 

anderen omdat ze familie of 

vrienden hebben die aan het virus 

zijn overleden. Of die los van dit 

virus iemand verloren zijn en op een 

andere manier dan normaal 

afscheid hebben moeten nemen. 

Voor iedereen is dit jaar op de één 

of de andere manier zwaar geweest.  

Wat een groot verlangen, en misschien meer dan ooit, is er 

dan naar de kerstdagen. Het feest van de samenkomst, de 

maaltijd, de warmte die we zo node hebben moeten 

missen. Maar helaas, dat grote kerstfeest zit er dit jaar niet 

in en moet plaats maken voor een feest in petit comité of 

met het eigen gezin. Ook al had ik u meer vrijheid gegund 

en snap ik dat u daar ook allen naar snakt, is dit misschien 

ook wel terug naar de essentie van kerst. Het belang inzien 

van wat er echt toe doet, wat we wel hebben en wat er wel 

kan. Namelijk samen zijn met degene van wie u houdt en 

die het allerbelangrijkst voor u zijn. Al is dat soms in 

etappes of deels digitaal. Hopelijk kunt u dat gevoel na 

afloop ook beamen.  

Wel besef ik daarbij hoe groot het contrast dan is met 

diegenen die zich eenzaam voelen. Doordat ze zich 

afzonderen in kwetsbaarheid voor het virus. Of door verlies 

van dierbaren op welke manier dan ook. Zorg dat we ook 

het contact met hen niet verliezen. Probeer de kerst ook 

voor hen tot een succes te maken, al is het op afstand.  

Ik hoop dat kerst ons op deze manier ook echt dat warme 

gevoel kan geven. Wie weet worden we er wel door verrast. 

Geniet van de kerst, maar geniet vooral ook van waar het 

echt om gaat: elkaar. 

Oosterhout, meer voor elkaar! 

Mark Buijs,  

burgemeester van Oosterhout 

 

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 

Burgemeester van Oosterhout Mark Buijs. 
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(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

 

Nieuwbouw 
De werkgroep RO en Bouw behartigt de belangen van alle dorpsbewoners. In het geval van Houtse Heuvel 2 
betekent dit dus zowel van de voor- als van de tegenstanders van dit project. Alle relevante informatie die wij ont-
vangen vanuit Zwaluwe Ontwikkeling, Gemeente Oosterhout of andere belanghebbende partijen zullen wij met u 
delen. Inmiddels heeft Zwaluwe een flyer verspreid met het nieuwe ontwerp, met een link naar een filmpje, dat 
ook op onze website te zien is, 
 

De eventuele doorgang van het project Houtse Heuvel 2 doet voor Dorpsbelang niets af aan het bouwen in CPO-
vorm op het voetbalveld en wij zullen onze werkzaamheden hierin dan ook onverminderd voortzetten. 
 

Nieuwe aanpassingen Vrachelsestraat 
Begin 2021 zullen er nieuwe aanpassingen uitgevoerd worden aan de Vrachelsestraat, naar aanleiding van ge-
sprekken die zijn gevoerd met omwonenden, de fietsersbond, ZLTO en Dorpsbelang. Op onze website kunt u de 
tekening hiervan en een filmpje hierover vinden. 
 

Hulpvraag 
Graag maken wij u nogmaals attent op de mogelijkheden om hulp in te roepen bijvoorbeeld bij boodschappen, 
vervoer of gebruik van computer. Een praatje of telefoontje kan natuurlijk ook. Onze vrijwilligers zijn bereikbaar op 
tel.: 0162-422971. 
 

Voorzitter Dorpsbelang 
Wim van Oosterhout, onze voorzitter, gaat Den Hout na 33 jaar verlaten en inruilen voor Wagenberg. Dit betekent 
dat zijn functie van voorzitter vacant wordt, Dorpsbelang kijkt naar de invulling hiervan.  
 

kerst 2020 Den Hout 
De Stille Nachtvieringsfilm is donderdag 24 december ook te zien op de site www.denhout.eu Heeft u al een kijkje 
genomen op onze vernieuwde website; www.denhout.eu? We zijn erg benieuwd wat u ervan vindt! 
Is uw emailadres nog niet bij ons bekend, dan kunt u dit doorgeven aan: communicatie@denhout.eu. 
 
Dorpsbelang wenst u hele fijne dagen toe! 

http://www.denhout.eu
mailto:communicatie@denhout.eu
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HENK DE JONG MAAKTE FRAAI 

KERSTTAFEREEL IN ZIJN VOORTUIN 

Dat de feestdagen eraan komen, is in de voortuin van 

Gerrie en Henk de Jong aan de Herstraat duidelijk te zien. 

Een kunstig in elkaar geknutseld stukje huisvlijt, bestaande 

uit een arreslee met kerstman en twee rendieren ervoor, 

laat daar geen twijfel over bestaan. “Houtbewerken”, zegt 

maker Henk (64), “is echt mijn hobby. Vooral deze 

kerstafbeeldingen. Eerst maakte ik de slee en daarna 

kwam er de laatste jaren steeds wat bij. Dit jaar is dat het 

voorste vliegende rendier. Voor volgend jaar liggen de 

tekeningen van een moeder rendier met jong al klaar.” In 

zijn vrije uurtjes is Henk vaak in de schuur te vinden. “Op 

mijn gemak werk ik dan de tekeningen uit, zaag die uit in 

18 mm betonplex en zet ze in elkaar. Aan het vliegende 

rendier heb ik deze zomer enkele maanden gewerkt.”  

Kerstdorp 

Een andere hobby van Henk die met kerst te maken heeft, 

is het opzetten van zijn kerstdorp. “Het dorp beslaat 

inmiddels al wel enkele vierkante meter met een 

sneeuwlandschap, spoortreinen, huisjes, draaimolens en 

een windmolen. Alles is verlicht en alles beweegt.” 

Vanwege een hernia in de afgelopen weken kan er van het 

opzetten van het kerstdorp dit jaar niks komen. “Maar”, 

zegt Henk, “voor volgend 

jaar heb ik al weer 

nieuwe ideeën. Ik denk 

aan het maken van een 

kabelbaan.”  

“De reacties”, zegt zijn 

vrouw Gerrie “zijn hart-

verwarmend. Er komen 

heel veel wandelaars 

langs die het fantastisch 

vinden. Kinderen blijven 

vol verwondering bij de 

rendieren en de bran-

dende lampjes staan. 

Vorig jaar belden ze aan 

om het kerstdorp te zien. 

Dat gaat dit jaar helaas 

niet. Volgend jaar 

beter!” ■ 

 
 

DIT JAAR GEEN DRIEKONINGENZIN-

GEN DOOR LEERLINGEN ACHTHOEK  

Op Drie Koningen, woensdag 6 januari 2021, dit jaar geen 

zingende kinderen die van deur tot deur gaan om 

‘Driekoningen’ te zingen en daarmee snoepgoed én geld 

voor het goede doel ophalen. Vanwege de 

coronamaatregelen zien de school en de organiserende 

oudervereniging hiervan af. ■ 

Henk de Jong in de voortuin bij zijn arreslee en rendieren. 



Jaargang 16 nummer 11 DORPSBLAD den hout 13 

 

Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

HORECA DEN HOUT IN CORONATIJD 

Den Hout kent vier horecagelegenheden: Herberg ’t 

Klosterke en café de Vier Linden aan de Houtse Heuvel, 

Pannenkoekenhuis Koeckers op het Ruiterspoor en 

Paviljoen het Houtse Meer aan de Pannenhuisstraat. Alle 

vier hebben zij te maken gekregen met sluiting tijdens de 

eerste en nu ook de tweede lockdown in dit coronajaar. 

Het Dorpsblad belde een rondje met de eigenaren om hun 

verhaal te horen over de afgelopen, bizarre maanden. 

Hieronder het verhaal van het Pannenkoekenhuis 

Koeckers. Elders in dit blad komen de overige drie 

horecabedrijven aan het woord. 

 

PANNENKOEKENHUIS KOECKERS 

ZOCHT HET IN PANNENKOEKEN 

TAKE AWAY EN SURPRISEBOX 

VOOR KINDEREN 

Pannenkoekenhuis Koeckers. 

John Sprenkels, eigenaar van de Koeckers op het 

Ruiterspoor, ziet een duidelijk verschil tussen de eerste en 

deze tweede lockdown. 

“Bij de eerste overkomt het je. Alles is nieuw, je weet niet 

waaraan en waaraf; hoe lang gaat dit duren? We hebben 

17 medewerkers met een vast contract en we zijn met z’n 

allen gaan klussen. We hebben geschilderd, de speeltuin 

aangepakt, grote schoonmaak gehouden. Het was ook een 

kortere periode dan nu. Tijdens deze tweede lockdown 

hebben we eerst een test gedaan met bezorgen, maar dat 

is met het product pannenkoek geen succes. Daarom zijn 

we met take away begonnen. Op vrijdag, zaterdag en 

zondag kunnen er pannenkoeken besteld en opgehaald 

worden en dat loopt goed. Daarnaast hebben we ervoor 

gekozen om een surprisebox voor kinderen samen te 

stellen die we aan huis bezorgen. Zij hebben tenslotte ook 

nergens om gevraagd en voor hen is deze coronatijd ook 

niet altijd even leuk. In die box zitten spelletjes en 

cadeautjes, als een soort van kerstpakket. We brengen een 

stukje Koeckers thuis, inclusief de speurtocht die de 

kinderen anders bij ons kunnen doen. We kennen immers 

allemaal dat geluksmomentje als er iets thuisbezorgd 

wordt.  

We hebben er bewust voor gekozen om ons puur alleen 

hier mee bezig te houden, want intussen zijn we met een 

nieuwe, tweede locatie bezig in Zundert. Iedereen die bij 

ons op de loonlijst staat is daar aan het werk. We zijn aan 

de laatste fase bezig en hopen eind januari open te gaan. 

Zelf ben ik steeds in Zundert; ons managementteam regelt 

alles wat betreft het bezorgen van de kerstboxen. Ik heb 

daar geen omkijken naar en daar ben ik trots op. De 

bestellingen stromen binnen. We zijn alle dagen aan het 

werk, dat voelt wel heel dubbel. Maar van thuiszitten 

worden we onrustig.” 

‘Zeuren zonde van energie’ 

“We zijn hartstikke positief, we kunnen er toch niks aan 

veranderen. Het is zonde van de energie om te zeuren. Met 

een positieve draai komen we dit te boven. Van onze 

medewerkers kregen mijn vrouw en ik een mand met 

lekkernijen en een grote fles champagne met al hun 

namen erop, inclusief een Delftsblauwe tegel met spreuk. 
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Dit als bedankje voor 2020. Daar werden we warm van; we 

waren helemaal overdonderd door het feit dat zij voor ons 

iets gemaakt hadden. Ze hebben hier ook niet om 

gevraagd. Ze weten het nog niet, maar het kerstpakket 

gaat gewoon door. We zijn trots op ze!  

Onze verwachting van 2021 is dat we eind januari weer 

voorzichtig open mogen. We hebben er alle vertrouwen in 

dat we deze lockdown doorkomen. We hebben goede 

afspraken met onze leveranciers. We krijgen mooie mails 

en reacties van gasten, die zijn er klaar voor. We 

verwachten een drukke zomer, de mensen willen gewoon 

weer naar de horeca. Na regen komt altijd zonneschijn.” ■ 

 

HOE VIEREN JONGEREN OUD & 

NIEUW DIT JAAR? 

Géén vuurwerk dit jaar! 
 

Het jaar 2020 is vanwege Corona een heel raar jaar 

geweest. En nu is het door het vuurwerkverbod en de 

maatregelen rond corona ook nog eens lastig om Oud & 

Nieuw te vieren zoals je gewend bent. Wij vroegen enkele 

Houtse jongeren hoe ze dit jaar de jaarwisseling gaan 

vieren. 

Julian, 12 jaar 

“Wij vieren oud en nieuw altijd met familie en vrienden. 

Vanwege alle coronamaatregelen dit jaar weet ik nog niet 

hoe we het nu gaan doen. Ik vind het echt héél jammer dat 

we geen vuurwerk mogen afsteken, want ik vind vuurwerk 

super! Nu blijven alleen de sterretjes en zo over. Dan ga ik 

die maar afsteken… Ik hoop echt dat het coronavirus snel 

voorbij zal zijn en alles weer normaal is zoals vroeger.” 

Annick, 16 jaar 

“Wij vieren altijd het oud en nieuwfeest met vrienden van 

ons. We beginnen al overdag met een gezellige activiteit en 

gaan ‘s avonds verder. Dit jaar moeten we dat vanwege de 

coronaregels helaas overslaan en vieren we het met het 

gezin. Zelf had ik graag wel wat vuurwerk af willen steken. 

Ik snap de nieuwe regelingen wel, maar toch jammer dat 

een jaar zoals dit nog wat erger gemaakt moet worden door 

een vuurwerkverbod in te voeren. 

Ik wens voor 2021 dat de vaccinaties tegen Covid-19 goed 

gaan werken en produceerbaar blijven, zodat de maatre-

gelen versoepeld zouden kunnen worden.”  

Boris, 17 jaar 

“Normaal vieren wij altijd uitgebreid oud en nieuw met 

vrienden van ons. Overdag doen we een uitstapje en ’s 

avonds gezellig op de bank en buiten vuurwerk afsteken. 

Nu gaan we vanwege alle maatregelen thuis met ons eigen 

gezin de Masked Singer Special kijken en misschien nog 

een vreugdevuurtje maken buiten. Ik snap aan de ene kant 

wel dat er dit jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken, 

maar ik ben wel een beetje bang dat dit verbod nu niet 

meer wordt teruggedraaid. Er wordt namelijk al heel lang 

gestreden voor een totaal vuurwerkverbod. Dit jaar mogen 

we nog wel categorie 1-vuurwerk afsteken. Ik weet nog niet 

of ik dat ga doen. 

Voor 2021 wens ik dat alles weer normaal wordt en we het 

normale leven weer kunnen hervatten!” 

Mascha, 18 jaar 

“In andere jaren vierden wij oud en nieuw altijd met de 

familie Van Genk. Dat doen we al vanaf dat ik geboren ben. 

We beginnen er ‘s middags al mee met een leuke activiteit. 

Nu gaat dat helaas niet en vieren we oudejaarsavond 

alleen met ons gezin en mijn vriendje. Vuurwerk steek 

ikzelf nooit af, maar ik vind het wel erg mooi om naar te 

kijken. Hoort er wel bij, al snap ik de maatregelen wel. Voor 

de foto kunnen we in ieder geval nog wel sterretjes 

afsteken, dat ziet er altijd leuk uit. 

Mijn wens voor 2021 is dat corona eindelijk verdwijnt en 

een goede gezondheid voor mijn dierbaren en mijzelf.” 

Wouter, 24 jaar 

“Normaal gesproken vier ik oud en nieuw met mijn 

vriendengroep. Elk jaar zijn we dan bij iemand anders thuis. 

We drinken gezellig bier en hebben lekker veel eten en 

luiden zo samen het nieuwe jaar in. Dit jaar kan dat helaas 
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niet, dus nu ga ik waarschijnlijk wel met een paar vrienden 

ergens thuis zitten. Monopoly spelen en verliezen! Ik vind 

het vuurwerkverbod niet echt jammer. De afgelopen jaren 

schoten we alleen carbid. Het vuurwerk wat nog mag dit 

jaar (categorie 1) gaan we niet doen, maar misschien 

schieten we om 12 uur ‘s nachts wel een keer met de 

carbidbus. 

Ik hoop echt voor 2021 dat we dan weer gezellig kunnen 

gaan feesten en een terrasje kunnen pakken.” ■ 

 

HORECA DEN HOUT IN CORONATIJD 

 

CAFÉ DE VIER LINDEN: ‘IN CAFÉS IS 

HET VEILIGER, OMDAT DAAR DE 

REGELS GEHANDHAAFD WORDEN’ 

John en Jolanda van Vugt runnen samen café de Vier 

Linden. Jolanda, die daarnaast nog 24 uur per week werkt 

als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg, kwam 

thuis van haar werk, toen ze het nieuws van de eerste 

lockdown hoorde. “De kroeg moet dicht? Hoezo dan? Er 

was meteen dikke, vette paniek in mijn hoofd. En ik was 

boos en verdrietig: wat nu? We hadden dit nooit eerder 

meegemaakt, wisten niet wat er zou komen, wel dat we alle 

zeilen zouden moeten bijzetten. Maar ook vanwege corona 

vielen er op het werk mensen uit, dus kon ik mijn verdriet 

en boosheid omzetten in werkweken van soms 50 uur. Ik 

was zo blij dat ik daar nog heen kon: we hadden in ieder 

geval nog wat inkomsten. Dat betekende aan twee kanten 

verlichting. Ook John werkt nog drie dagen in de week, als 

onderhoudsmonteur. Het is geen vetpot, maar het kan net 

zo.  

Spannend 

Toen we weer open mochten 

op 1 juni ging de vlag uit, maar 

ik had ook een onderbuik-

gevoel. We vonden het hart-

stikke spannend vanwege de 

regels en ook vanwege 

eventuele boetes die ons 

boven het hoofd hingen. Het 

streven om veilig open te gaan 

stond hoog in het vaandel. Het 

eerste weekend was heel 

intensief, maar superleuk. Het 

was heel mooi weer: volle bak, 

terras vol en binnen mensen. 

Dit is gaaf, dachten we! Het 

tweede weekend was het 

minder mooi weer en konden 

we niet naar buiten. We 

merkten al dat mensen 

dachten: dan maar niet. Tot 

iedereen zag dat alles goed 

geregeld was, toen werd het 

weer drukker. We begonnen 

met kleine feestjes op proef, dat was spannend. Omdat dat 

goed ging konden we grotere feesten organiseren en 

stonden we er ook iets relaxter in. Met de Houtse kermis 

hadden we een artiest met kaartverkoop, dus dat was te 

controleren. Iedereen was weer zo blij met livemuziek, weer 

iets te kunnen ondernemen, te genieten; daar waren we 

erg aan toe. Maar in september dacht ik al ‘o jee,’ en in 

oktober zag ik de bui al hangen. Het café om 22.00 uur 

dicht werkte niet; klanten wilde niet om 22:00 uur het café 

verlaten.  

Risicogroep 

Al met al heeft het wel stress opgeleverd; dicht, open, 

dicht? Gelukkig krijgt de horeca nog wat steun van de 

overheid, maar wij vallen buiten alle regels, omdat we 

hiernaast nog een andere baan hebben. Maar we zijn 

gewend om zuinig te leven. Onze twee bridgeavonden zijn 

weggevallen omdat er niet meer dan dertig man binnen 

mocht en omdat men bij het bridgen steeds van tafel moet 

wisselen. Bovendien zijn het mensen die tot de 

risicogroepen behoren en is bridgen niet meer ‘in’. Eén club 

is helemaal gestopt, de andere hoopt in januari weer te 

starten, maar dat zal wel niet gaan gebeuren. 

Deze tweede lockdown voelt zwaarder dan de eerste. Black 

Friday, alles wat nog wel open was; dat doet zeer. 

Bovendien: de jeugd gaat het toch elders zoeken, dan is 

het risico groter. In de cafés is het veiliger omdat daar de 

regels gehandhaafd worden. 

Ik verwacht dat 2021, voor wat het café betreft, tot zeker 

september een verloren jaar zal zijn: open, dicht, open. We 

gaan het zien.” ■ 

 

 

Dit winterse plaatje van De Vier Linden zullen we dit jaar met kerst niet te zien krijgen.  
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Nu al kijkt Anton Knipscheer (73) met weemoed terug op 

de jaren waarin hij kerstbomen verkocht, terwijl er nog 

enkele dagen te gaan zijn voor het Kerstmis is. Maar zijn 

besluit staat vast: 2020 is onherroepelijk het laatste jaar 

dat hij kerstbomen te koop aanbiedt. “Met weemoed ja,” 

zegt Anton “ik denk aan al die leuke contacten met de 

klanten en hoe aardig is het als je van een klant een doos 

vol tompoucen krijgt met op elke tompouce een foto van de 

koop van hun laatste kerstboom bij mij dit jaar? Wij, mijn 

vrouw Marion en ik zullen ze missen, al onze klanten.”  

Voor veel van de klanten kwam de mededeling dat ze 

stoppen met de verkoop van kerstbomen als een complete 

verrassing. Anton: “Wij verkopen nu al zo’n vijf- of 

zesendertig jaar bomen en veel van onze klanten komen al 

meer dan dertig jaar bij ons.” De klanten komen tot ver uit 

de omtrek. “Op de eerste verkoopdag van het seizoen dit 

jaar kwam een echtpaar uit Dordrecht voor de 35ste keer 

een boom uitzoeken. Destijds stonden ze op Camping 

Gommers (waar nu de Contreie ligt-red) en zochten op weg 

naar huis hier hun kerstboom uit.” 

Schapen of kerstbomen? 

De kerstbomenhandel begon spontaan toen Anton rond 

1985 een stuk grond van een halve hectare achter zijn 

huis kon kopen. Na getwijfeld te hebben tussen het houden 

van schapen op het stukje grond of het aanplanten van 

kerstbomen, won het laatste. “De eerste vijf jaar heb ik op 

een stukje van het land 

bui ten chrysanten 

gekweekt. Met de op-

brengst kon ik later een 

noodzakelijke schuur op 

het terrein bouwen. In-

tussen waren de 

kerstbomen dermate ge-

groeid dat ik kon begin-

nen met de verkoop. Ik 

stak geen bomen uit die 

gekocht konden worden, 

maar liet de klanten met 

een schop over het veld 

lopen om de voor hen 

mooiste boom uit te 

zoeken. Er kwamen 

ouders met kinderen die 

we elk jaar zagen 

groeien. Eenmaal vol-

wassen kwamen ze later 

ook met hun kinderen 

hier jaarlijks hun boom 

uitzoeken. De eerste 

jaren hebben we flink 

geflyerd in Oosterhout 

en Made om naams-

bekendheid te krijgen. Toen we enig jaar door 

omstandigheden geen folders konden verspreiden, maar er 

evenveel klanten als in voorgaande jaren kwamen, zijn we 

daar mee gestopt.” 

Bijna als een bevestiging komen Maurice en Vera 

Waesberghe uit Geertruidenberg het al veel lege plekken 

vertonende veld op stappen. Voor het tweeëndertigste jaar 

komen ze hun kerstboom bij Anton uitzoeken. “Eén jaar”, 

zegt Vera “zijn we ‘vreemd gegaan’ en hebben we in 

Raamsdonk een boom gekocht, maar die viel na enkele 

dagen al uit. Toen hebben we besloten om voortaan 

nergens anders meer heen te gaan dan naar Knipscheer in 

Den Hout.” 

Leeftijd 

De keuze om te stoppen werd eigenlijk al enkele jaren 

geleden gemaakt. “De leeftijd begon een woordje mee te 

spreken en onze kinderen, Bob en Maartje, die elk jaar 

meehelpen in de drukste dagen, zagen voortzetting niet 

zitten. Zodoende zijn er sinds vier jaar geen bomen meer 

aangeplant. Wat ik nu met de grond ga doen, weet ik nog 

niet. Ik denk er weiland van te maken. Het gras kan een 

van de buurboeren vast wel gebruiken. Of misschien kies ik 

nu wel voor schapen.” ■ 

 

 

Anton Knipscheer stopt na 35 jaar met verkoop van zelfgekweekte kerstbomen. 

Na 35 jaar 

MET WEEMOED IN HET HART STOPT ANTON KNIPSCHEER DIT JAAR MET 

DE KERSTBOMENVERKOOP 
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UIT DE OUDE DOOS 

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

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

kerststalletje met een verhaal van Anton van Meel.  

STALLETJE RUIM ZEVENTIG JAAR OUD 
De hier afgebeelde foto is niet oud; het onderwerp wat erop staat wel. Hoe oud precies, is niet meer na te gaan. “Maar”, 

zegt Anton van Meel (80), de trotse bezitter van het kerststalletje, “het dateert van kort na de oorlog. 1946 of 1947, denk 

ik.” Ruim zeventig jaar oud dus. Het verhaal van Anton. 

“Op 3 november 1944 werden wij na een hevige strijd bevrijd. In die strijd werd de boerderij van mijn ouders beschoten 

en raakte in brand. Het huis, de stal en de schuur brandden tot de grond toe af. Een kleine ruimte op het erf, verdeeld in 

twee kleine kamertjes werd gespaard en vormde nadien onderdeel van de huisvesting van mij, mijn ouders, mijn broers 

en zussen, maar ook van de twee inwonende zussen van mijn vader: tante Cor en tante Pieta. Wij woonden daar tot in 

1949 de nieuwbouw van de boerderij en de woonruimte van mijn tantes klaar was.” 

Door de brand was alles verloren gegaan. Ook de kerststal. Toen een jaar of 

zo na de oorlog toch weer Kerstmis gevierd werd in de tijdelijke huisvesting, 

mocht een stalletje niet ontbreken. “Mijn tantes wisten toen de hand te 

leggen op dit eenvoudige kerststalletje. Dat is vanaf toen door mijn tantes 

elk jaar opgezet. Eerst dus in de noodhuisvesting, daarna in hun huisje 

aangebouwd aan de boerderij. Na het overlijden van mijn tantes kreeg ik het 

kerststalletje en zet ik het elk jaar op.” 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw timmerde Anton zelf een kerststal van 

berkenhout. “Mijn vader heeft het dak van gevlochten stro gemaakt. Die stal 

zet ik ieder jaar in de huiskamer, het kleine stalletje krijgt een plaatsje in de 

keuken.” Beide stallen worden in de laatste dagen voor Kerstmis 

opgebouwd. “In de dagen daar voor ben ik druk bezig met het versturen van 

kerstkaarten en andere voorbereidende werkzaamheden.” 

Ook voor de alleenstaande Anton 

zal Kerstmis dit jaar anders zijn. 

“Tot vorig jaar was ik vaak te gast 

bij mijn familie. Dat gaat dit jaar 

niet en zal ik Kerstmis alleen 

vieren, maar ik ga me geen 

moment vervelen hoor. Ik lees dan 

veel, luister naar muziek en kijk 

televisie. Bijvoorbeeld naar de 

nachtmis met de paus in Rome.” 

Het kerststalletje van Anton van Meel 

meet 10 bij 12 cm. Op de oprijzende 

staak links van de stal stond oorspronke-

lijk de ster van Bethlehem, maar die is in 

de loop der jaren kwijt geraakt. 
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HORECA DEN HOUT IN CORONATIJD 

HERBERG ’T KLOSTERKE: NU HET 

ADRES VOOR AFHAALMAALTIJDEN 

EN MET KERST BEREIDE 

VLEESGERECHTEN 

Philip van den Elshout runt, samen met zijn vrouw Kirsten 

en hun kinderen, Herberg ‘t Klosterke. Voor Philip valt deze 

tweede lockdown zwaarder dan de eerste:  

“Qua gevoel in ieder geval. Bij de eerste waren we verrast 

en in shock. Iedereen dacht: dit mag niet gebeuren voor de 

zomervakantie, men was strak en alert en wilde meedoen. 

We hadden te maken met het voorjaar; met ons groene 

karretje voor de deur en de verkoop van koffie, thee, verse 

jus en Brabantse worstenbroodjes was het goed te doen. 

Met passanten op de fiets en de gunstige tijd van het jaar 

bleef het ook leuk. Het gaf een beetje omzet, maar we 

keken er ook reikhalzend naar uit om weer open te kunnen 

op 1 juni. Als ik er nu op terugkijk, hadden we toen sneller 

licht aan het eind van de tunnel, het vooruitzicht dat we 

weer iets zouden kunnen gaan doen. Het was fantastisch 

weer en als horeca hebben we ons in de zomer goed 

aangepast en laten zien dat we kunnen en willen werken. 

Maar we werden ook al weer snel afgestraft: 15 oktober 

tien uur ’s avonds, dat blijft me goed bij.  

Na 15 oktober werd iedereen wat negatiever en zag men 

minder perspectief. Ik ben bestuurslid van de horeca 

Oosterhout voor het buitengebied en zie echt wel een 

aantal horecabedrijven dat het taai heeft. We worden dan 

wel gecompenseerd, maar dat is nog niet de helft van wat 

we aan vaste lasten hebben; het interen komt toch op 

eigen conto. Het perspectief dat geboden wordt is zo 

minimaal dat ik verwacht dat er in de herfst van 2021 hier 

en daar toch wel klappen gaan vallen. We staan bekend als 

een makkelijke groep om te handhaven; als je daar en 

tegen toch de rijen zag bij de Efteling en Ikea en de 

mensen op Black Friday, dan is dat toch buiten proportie 

en hebben we het gevoel dat we onevenredig hard 

getroffen zijn.”  

‘Gebraden slager van Den Hout’ 

“Maar des te blijer zijn we dan ook dat we, als lokale 

ondernemer, toch redelijk bedacht worden door een vaste 

groep mensen die gebruik maken van onze take away 

diensten. We zijn ontzettend blij dat mensen frequent 

langskomen voor onze afhaalmaaltijden, streekproducten, 

borrelhapjes en de kleine Dickens. Van origine ben ik 

slager. Met kerst ga ik mensen ontlasten. Ik ga, als de 

gebraden slager van Den Hout, het vlees voor ze bereiden. 

Ik heb een menuutje gemaakt, voor de bijgerechten 

moeten ze zelf zorgen.  

En onze Cas is de oliebollenkoning van het gezin: met 

oudjaar verkopen we de lekkerste oliebollen van de regio! 

Nieuw retro-terras  

En we zijn ook heel positief, want in de tussentijd hebben 

Herberg ’t Klosterke. Eigenaar Philip van den Elshout (inzet) met zijn take 

away lekkernijen. 
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we aan de achterzijde van ons pand een nieuw retro 

overdekt terras gemaakt. Helemaal coronaproof voor 

besloten borrels en partijen in de buitenlucht, compleet 

met houtkachel. Het is voor 92% klaar en het wordt 

helemaal gezellig. We zijn trots en blij. Soms valt het zwaar, 

maar het positieve is dat we oplossingen zien, moderni-

seren en veranderen en positief naar 2021 kijken.” ■ 

 

Voor opstellen concept voormalige kerk  

BESTUUR D’HOUTSE KERK ROEPT 

BELANGSTELLENDEN OP VOOR 

‘PARTNERCIPATIE’ 

Voor de mensen die bij de overname van de kerk 

betrokken zijn, kan gezegd worden dat het op veel 

gebieden een bewogen en spannend jaar is geweest. Maar 

het voorlopig koopcontract is getekend en nu is het aan de 

Houtenaren en andere geïnteresseerden het gebouw voor 

Den Hout te bewaren. Met alle uitdagingen en verrassingen 

die daarbij horen. 

Door het bestuur wordt hard gewerkt aan allerlei zaken 

voor de renovatie en de exploitatie van de kerk. Daarin 

wordt nauw samengewerkt met de gemeente Oosterhout 

en de Provincie Noord Brabant. Dit jaar is een jaar waarin 

de kerk elke dag wel een keer ter sprake kwam. Er wordt 

nu hard gewerkt om er voor te zorgen, dat er steeds meer 

over ‘d’Houtse Kerk’ wordt gesproken.  

Echt samen doen 

Het bestuur van d’Houtse kerk hoopt dat veel mensen 

zullen reageren op de oproep van de stagiaires Guusje en 

Alex. In hun stageopdracht willen zij zoveel mogelijk 

mensen betrekken bij het opstellen van het concept voor 

de kerk (zie elders in dit blad). Dat er dus veel mensen 

gaan deelhebben aan de toekomst van het gebouw. 

Participatiesamenleving is een populair woord in 

overheidsland. Het bestuur zegt daar in Den Hout 

‘partnercipatie’ van te willen maken: het echt samen doen 

in dit project! 

Vaardige handen maken kerstkaart ‘Samen maken we het bijzonder’ 

Kerstkaart 

Bij dit nummer van het dorpsblad is een kerstkaart 

gevoegd met als titel ‘Samen maken wij het bijzonder’, die 

tot stand kwam door samenwerking van dorpshuis Den 

Brink, Brede Dorpsschool De Achthoek, zorgboerderij 

Levensvreugde en d’Houtse Kerk. Deze organisaties willen 

hiermee laten zien dat ze met elkaar zorg dragen dat het 

concept voor de kerk een aanvulling zal zijn op het dorp. En 

dat ze graag met elkaar samenwerken, waarbij ze elkaars 

expertises respecteren en waarderen. Zoals ook het 

boompje uitgevouwen moet worden tot boom, zal ook het 

concept voor d’Houtse kerk op creatieve manieren stap 

voor stap moeten uitgroeien tot een levensvatbaar plan. In 

de volgende editie van het dorpsblad zal dieper ingegaan 

worden op de organisatie en de activiteiten rondom 

d’Houtse Kerk.  

Voor meer informatie, vragen of een vorm van 

‘partnercipatie’: miranda.houtsekerk@gmail.com. ■ 

 

Uitvoering eerste kwartaal 2021 

VERKEERSKUNDIGE AANPASSINGEN 

VRACHELSESTRAAT 

Om de snelheid in de Vrachelsestraat omlaag te brengen, 

worden extra verkeerskundige maatregelen gerealiseerd. 

Over de aanpassingen is gesproken met verschillende 

belanghebbenden: diverse bewoners, belangenvereniging 

Dorpsbelang Den Hout, landbouworganisatie ZLTO en de 

Fietsersbond. 

Aanleiding voor de aanvullende maatregelen waren de 

klachten over de snelheid waarmee het verkeer bleef rijden 

na oplevering in maart 2019 van de totaal gerenoveerde 

Vrachelsestraat en de geluids- en trillingsoverlast die dat 

met zich meebracht. Half dit jaar (2020) zijn voorlopige 

maatregelen getroffen. Onder meer door het aanbrengen 

van enkele chicanes. 

Tegelijkertijd werd met bewoners en belanghebbenden 

gesproken over definitieve snelheidsremmers. De 

voorgestelde oplossingen werden op papier gezet en 

besproken. De op- en aanmerkingen daarop zijn waar mo-

gelijk meegenomen in de definitieve extra aanpassingen. 

De extra aanpassingen 

De tijdelijke betonblokken worden vervangen door 

chicanes in de vorm van bloembakken. Ook twee 

versmallingen worden voorzien van bloembakken. Eén 

versmalling wordt vervangen door een 30 km/uur-drempel. 

De chicanes kunnen buitenom gepasseerd worden door 

fietsers en voetgangers. Ook krijgen ze een attentie 

verhogende markering. Automobilisten worden extra 

geattendeerd op de maximum snelheid van 30 km/uur. 

Aan te planten hagen moeten een visueel remmend effect 

bewerkstelligen. Een tekening van de aanpassingen is te 

zien op de gemeentelijke website. 

Planning 

Op dit moment loopt de aanbesteding van het werk. Naar 

verwachting worden de werkzaamheden in het eerste 

kwartaal van 2021 uitgevoerd. Informatie daarover volgt te 

zijner tijd. ■ 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam:  Bob (62) en Yvonne (59) van Doorn. Ze 

hebben drie niet meer thuiswonende 

zoons: Nick (32), Mitch (30) en Ron (21) 

Adres:  Hoge Akker 10A 

 

Beroep: Bob is beheerder bij Veem- en Overslag-

bedrijf in Breda bv en daar is van alles te 

doen: van onkruid uit voegen halen, 

schilderen, reparaties en onderhoud. 

Yvonne runt vanaf het begin alles thuis 

en helpt zo nu en dan andere mensen. 

Hobby’s:  

In de zomer zijn wij graag in onze caravan op de camping; 

daar staan we al vanaf 2001 en dat bevalt nog steeds 

prima. Oppassen op onze kleinzoon van drie jaar doen we 

met genoegen. Van lekker wandelen met de honden 

houden we ook. Voor Yvonne is handwerken, knutselen, 

koken en zo, ook gewoon een hobby. 

Waar komen jullie vandaan? 

Bob oorspronkelijk uit Hilversum en Yvonne uit Soest. Voor 

Bob z’n werk zijn ze vanuit Hilversum met toen 2 zoons 

naar Breda verhuisd. Ron is in Breda geboren. Ze hebben 

hiervoor dus nu 25 jaar in Breda gewoond. Nu hun jongens 

op zichzelf zijn gaan wonen, werd het tijd voor een kleinere 

woning en ze wilden dat dan graag buiten Breda. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 

In augustus 2020 kwamen we in aanmerking voor deze 

woning en stonden toen op plaats acht. We waren hier al 

langs gereden om eens te kijken en hadden gelijk al zoiets 

van: hier zouden wij wel willen wonen. Erg mooie omgeving, 

maar ja, op plek acht hadden wij zoiets van: dat gaat nooit 

lukken. Nou, dus toch! 

Hoe is het tot nu toe bevallen?  

Het bevalt prima, we hebben nog steeds het idee dat we in 

Center Parcs zitten, haha. Maar we wonen hier nu echt 

naar ons zin. Yvonne: Heerlijk als ik hier in de omgeving 

fiets en loop. 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout?  

Eigenlijk nog niets, maar het is nu ook een rare tijd met 

corona overal. Je maakt minder snel contact met de 

mensen, maar we hebben in dit straatje toch al wat kunnen 

kletsen met de buurtjes. En we hopen hier nog lange tijd 

van te mogen genieten. 
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Guusje Meesters (l) en Alex Harinck voor de Corneliuskerk. 
 

“Even voorstellen: wij zijn Guusje Meesters en Alex Harinck, 

studenten aan de Breda University of Applied Sciences, 

richting International Leisure & Event management. Voor 

onze verdiepingsmodule Social Innovation gaan we de 

komende maanden aan de slag voor d’Houtse Kerk. We 

willen een netwerk binnen de gemeenschap van Den Hout 

opbouwen met als doel om zo veel mogelijk 

belangstellenden te betrekken bij het opstellen van het 

concept van de kerk. Zo kunnen we samen zorgen dat dit 

concept zoveel mogelijk in lijn is met de behoeften en 

wensen van de gemeenschap. Helaas hebben we door de 

tijdelijke lockdown wat aanpassingen in onze aanpak van 

het benaderen van bewoners moeten doen. Je zult ons 

daarom de komende weken niet zien rondlopen en live 

kunnen ontmoeten, ... maar we zijn druk aan het sparren 

om via andere, toch leuke manieren, jullie te bereiken! 

Online bijeenkomst  

We organiseren een online bijeenkomst 

waarbij we kennis willen maken met 

Houtenaren. De volgende vragen zullen 

besproken worden: 1. Wat mis je nog in 

Den Hout? 2. Wat zou je graag terug 

willen zien in het concept: nu en voor de 

toekomst? Er zullen zeker veel meer 

zaken voorbijkomen waarover we kunnen 

praten. 

De online bijeenkomst gaat plaatsvinden 

via Zoom op dinsdag 29 december van 

19.00 tot uiterlijk 20.30 uur. 

Dus wil je ons graag ontmoeten, heb je 

ideeën en suggesties of wil je anderen 

erover horen? Stuur dan een mailtje naar 

een van de onderstaande emailadressen 

om je aan te melden. Als je niet wil of kan 

meedoen die avond, maar je hebt leuke 

ideeën of brandende vragen, kun je ons 

altijd bereiken op onderstaande 

telefoonnummers of emailadressen: 

guus jemeesters99@gmail .com – 

alexharinck@gmail.com ; 06-20417605 

– 06-20992937. 

Guusje Meesters en Alex Harinck. ■ 

 

BUURTPREVENTIE IN CORONATIJD 

De wereld zit nu zo’n negen maanden in de 

coronapandemie. Of je het ontkent of juist zeer serieus 

neemt, iedereen ondervindt er de gevolgen van. Ook 

Buurtpreventie ontkomt er niet aan. Het aantal criminele 

activiteiten is minder geworden: inbraken, insluipingen en 

autodiefstal om er een paar te noemen. Dat betekent niet 

dat voorzorgsmaatregelen achterwege gelaten kunnen 

worden. Deuren dicht, tuinhek op slot, geen vuilnisbak 

laten slingeren (zodat inbrekers kunnen inklimmen) en 

autosleutels in een metalen doosje. Alleen: het aantal 

criminelen is niet verminderd, misschien juist wel groter 

geworden. Ze zijn nu op een andere manier achter onze 

bezittingen aan aan het gaan: via internet en sociale 

media. 

 

Online Zoombijeenkomst 29 december  

BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES-STUDENTEN GAAN AAN DE 

SLAG VOOR CONCEPT D’HOUTSE KERK 
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Door corona wordt veel meer online besteld. Daarom 

maken criminelen nep webwinkels of hacken een 

bestaande webwinkel. Wordt er iets besteld, dan wordt 

er niet geleverd en is de koper zijn geld kwijt. Hoe is dit 

te voorkomen?  

Kromme zinnen 

Als een schaars product erg goedkoop wordt 

aangeboden en direct leverbaar is, dan is het oppassen 

geblazen. Zoek naar reviews op internet; kijk naar de 

adresregel: begint deze met https? De ‘s’ is belangrijk 

en duidt op een beveiligde verbinding. Criminelen 

hebben die niet; kijk naar de teksten op de site. 

Buitenlandse criminelen laten vaak de tekst door de 

computer vertalen en dan krijg je heel kromme zinnen. 

Het belangrijkst: bij de minste twijfel toch maar bij een 

bekende webwinkel bestellen. Dat is misschien nu 

duurder, maar op de langere termijn goedkoper! 

Omdat er minder directe contacten met familie, 

vrienden en kennissen zijn, wordt veel meer gebruik 

gemaakt van mailen, appen en ‘facebooken’. Ook daar 

maken misdadigers gebruik van. Iedereen krijgt mails 

van banken, de belastingdienst, het CJIB (bureau van 

de verkeersboetes), telefoonproviders en nog veel 

anderen. Er moet een nieuwe bankpas aangevraagd 

worden, er is nog een belastingschuld of er staat een 

verkeersboete open of een andere melding. De 

oplossing is eenvoudig: banken, overheidsdiensten en 

telecomproviders sturen dit soort berichten nooit per e-

mail. Die gebruiken nog steeds de ouderwetse brief. 

Dus: ongeopend weggooien die mails en zeker niet op 

de aanwezige link klikken. Wie dat wel doet, krijgt een 

virus op de computer en kunnen criminelen ‘inbreken’ 

op je bankrekening. 

Wees achterdochtig 

Een bekende valstrik is ook de app van een familielid 

of vriend, die bericht dat hij of zij een ander 

telefoonnummer heeft en dat je het oude nummer kunt 

weggooien. Niet lang daarna zit die persoon opeens 

acuut om geld te springen en of je 

even geld wilt overmaken. Niet doen. 

Eerst toch maar eens even het oude 

nummer proberen met een grote kans 

dat het familielid of vriend nog gewoon 

bereikbaar is. 

Samengevat: deze vormen van 

criminaliteit nemen onrustbarend snel 

toe, maar er is een eenvoudige 

oplossing: wees achterdochtig en bij 

twijfel: weggooien, niet reageren. Als 

er echt iets is, zal de verzender nog 

wel een keer van zich laten horen. 

Tot slot wenst Buurtpreventie Den 

Hout iedereen fijne feestdagen en een 

goed en gezond 2021 toe! 

Buurtpreventie Den Hout. ■ 

STICHTING DORPSFEEST DEN HOUT 

Beste dorpsgenoten, 

2020 was een jaar dat we ons altijd zullen herinneren. Niet 

omdat de 40ste jaarmarkt een onvergetelijke editie was, 

omdat de artiesten bij Paaspop het dak van de tent speel-

den, dat je de steprace voor de zoveelste keer had volbracht 

of dat de kermis weer ouderwets gezellig was. Nee, 2020 

gaan we ons herinneren vanwege het niet doorgaan van 

deze en andere festiviteiten waar we ons in Den Hout met 

z’n allen zo voor inzetten en waar we zo van genieten om 

erbij te zijn. Onze dorpskroegen zijn bijna het gehele jaar 

dicht geweest en ruimte om elkaar te ontmoeten was er na-

genoeg niet. En dat terwijl juist dit alles het kloppende hart 

van dit dorp is. Samen dingen organiseren, elkaar ontmoe-

ten, lachen en drinken met elkaar. En wij, als bestuur van de 

jaarmarkt hebben dat gemist. We hebben jullie gemist. En 

we missen jullie nog steeds. Maar we willen toch even laten 

weten dat we er nog steeds zijn. Dat ook wij, net als jullie, 

weer toe zijn aan een dorpsfeestje. Maar dat we ook weten 

dat dit er, realistisch gezien, voorlopig niet inzit. En zonder 

op de zaken vooruit te willen lopen ziet het er voor komend 

jaar ook niet heel erg optimistisch uit voor wat de jaarmarkt 

betreft. Maar het jaar 2020 zit er bijna op en we gaan vol 

optimisme en goede moed op naar 2021. Het jaar waarin 

we elkaar hopelijk weer wat meer gaan zien, op wat voor 

manier dan ook. Dat we samen met elkaar weer kunnen 

genieten van het dorp zoals we dat gewend zijn. Vanaf deze 

plek wensen wij, het bestuur van stichting Dorpsfeest Den 

Hout, jullie allemaal een liefdevolle kerst toe met jullie dier-

baren en een goede jaarwisseling. Rest mij nog één ding te 

zeggen: ”Goede gezondheid gewenst, hou vol en zorg voor 

elkaar”.  

Namens het bestuur 

van de jaarmarkt, 

Michel van Gurp, 

voorzitter 
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GEWOON DOORZETTEN! 
De afgelopen negen maanden zijn voor ons allemaal wel 

min of meer een bijzondere tijd geworden. Niet alleen 

voor ons, voor de hele wereld. Nooit eerder vertoond op 

zo’n grote schaal. En we moesten en moeten met z’n 

allen maar blijven ‘afschalen’. Dat geldt nu nog steeds 

om bij elkaar te kunnen komen, met elkaar te kunnen 

herdenken en vieren. Ook nu voor kerst en oud en 

nieuw. 

Een dagbladcolumnist schreef daar onlangs onder de 

titel ‘Black Christmas’ nog het volgende over: “Slinger 

het virus ver van je af, overwin de Corona dip en zijn 

stoet van verboden en vergeet voor even tijdens de 

kerstdagen de sanitaire dictatuur die met zijn in beton 

gegoten statistieken ons het hoofd doet buigen.” 

In de aanloop naar kerst is het zoeken naar een beetje 

hoop beter dan de aanwijzingen van de doemvirologen 

te moeten ondergaan. Onze kerst valt in de donkere 

decembermaand en vormt daardoor niet alleen het licht 

voor de gelovigen onder ons, maar is ook een breuk vol 

vonkjes midden in de stoet van donkere dagen. Een 

breuk van helderheid die ons tekort aan licht en de 

winterdip even doen vergeten. De mens zoekt de 

warmte van de medemens op en schenkt zichzelf en zijn 

naasten wat hoop. Zo zal het dit jaar maar heel 

bescheiden kunnen als we ons aan alle regels houden. 

Zouden we al die gevoelens van beperking nu ook bij 

onszelf een beetje kunnen ondervangen? Vorige maand 

adviseerde Alowieke om het geluk in ieder geval ook te 

ervaren in de kleine dingen. Ditmaal wil Alowieke ook 

wat aandacht vragen voor een wat meer filosofische 

beschouwing van al onze huidige inperkingen. Een meer 

stoïcijnse houding zou kunnen helpen. 

Marcus Aurelius, Romeinse keizer en veldheer (121 tot 

180 n.Chr), was voor die tijd een niet–christelijke keizer 

met een christelijk geweten. In zijn jeugd werd hij 

onderwezen door leraren die de stoïcijnse filosofie 

aanhingen. Dat betekende: je in je leven laten leiden 

door de Rede en het Lot zoals dat vastligt in de 

natuurwetten. Dit werd gezien als een deugd en een 

levenshouding die tot geluk leidden. Het Boeddhisme 

gaat daar ook enigszins van uit.  

 

 

Alleen en zittend in zijn legertent voor weer één of 

andere veldslag, schreef hij een stoïcijnse peptalk voor 

zijn legionairs (en mogelijk nu voor ons):  

‘Mannen (en per heden ook vrouwen-Alowieke), wie met 

een paar goede leermeesters zijn rede oefent en 

nadenkt over de aard van de natuur, zal gaan begrijpen 

dat haar wetten onwrikbaar zijn en dat aan haar werking 

niet te ontkomen is. Als je dat begrijpt zul je je niet meer 

kwaad maken over wat je overkomt aan lijden en 

onrecht. Je zult dan begrijpen dat alles wat gebeurt 

noodzakelijk is en je niets kan overkomen wat tegen de 

natuur indruist. Want wie bang is voor de werking van de 

natuur gedraagt zich als een kind. Jullie moeten alles 

wat je overkomt aanvaarden, omdat het komt uit de 

bron waaruit jezelf ook voortkomt: moeder natuur. 

Mannen, ik weet het, het is moeilijk, maar alles wat 

emoties oproept moet je proberen zoveel mogelijk te 

vermijden, of beter, daarvan moet je de betrekkelijkheid 

leren inzien. Dat betekent voor strijders in hun 

dagelijkse bestaan: nergens aan hechten, nergens naar 

verlangen, nergens bang voor zijn, nergens op hopen, 

grote onverschilligheid aankweken en zo de strijd ingaan 

en je plicht doen.’  

Echter voor de goede orde: zó te leven, lukt maar 

weinigen. Onthechten betekent weliswaar lijden 

verminderen, maar ook vreugde inleveren en daar is 

natuurlijk niemand voor in. Toch zou het in onze huidige 

situatie zomaar kunnen zijn dat door een beetje meer 

stoïcijns te zijn, die houding ons door de komende kerst 

en oud en nieuw en misschien wel het komende halfjaar 

kan loodsen. Oefenmogelijkheden zijn er momenteel 

helaas in overvloed.  

Ik wens jullie allemaal optimale Feestdagen en een 

Hoopgevend 2021!  

 

Alowieke 
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Nathalie en Martin van der Zee zijn de eigenaren van het 

Houtse Meer. Nathalie: “Bij de eerste lockdown schrokken 

we ons helemaal lam. Maar Martin en ik staan altijd direct, 

wat er ook gebeurt, in de oplossingsstand. We staan niet 

stil bij wat niet kan, maar dachten meteen: wat kunnen 

we? We hebben 22 mensen met een vast contract en nog 

zo’n dertig parttimers, die moeten we allemaal 

doorbetalen. We zijn als een gek alles gaan opknappen. 

Heel leuk om te zien hoe er op die manier iets nieuws 

ontstaat. Naast het pand hadden we ons ceremoniestrand, 

dat is nu helemaal een buiten-borrelbar geworden. Er zijn 

jeu de boulesbanen 

bijgekomen en het 

ceremoniestrand is naar 

achteren verplaatst 

Ti jdens de eerste 

lockdown zijn we meteen 

begonnen met afhalen 

en bezorgen. Niet zozeer 

omdat dat financieel iets 

oplevert, maar emotio-

neel is dat het 300% 

waard: we zijn bezig 

gebleven en we hebben 

het personeel en de 

gasten betrokken gehou-

den.  

Toen we weer open 

mochten was het continu 

anticiperen omdat de 

regels telkens aangepast 

werden. Dat was wel 

lastig en voor iedereen 

een uitdaging. Maar het 

was fijn om gasten te 

kunnen ontvangen. In de 

buiten-borrelbar hebben we al, coronaproof, kleinere 

groepen ontvangen. We hebben er ook een aantal kleinere 

bruiloften gehad. Die bleken, binnen de richtlijnen, voor 

gasten en personeel heel intiem en persoonlijk. Natuurlijk 

hadden we ook het voordeel van de ruimte, de 

mogelijkheid om het restaurant over een grote oppervlakte 

te verspreiden zodat mensen ver uit elkaar konden zitten. 

Waar we nu ook heel blij mee zijn is ons 

luchtzuiveringsapparaat wat we bij de bouw, voor heel veel 

geld, verplicht moesten aanleggen.”  

Met kerst zevengangenmenu 

“In deze tweede lockdown hebben we het verzorgen en 

afhalen efficiënter aangepakt. Tijdens de eerste hebben we 

getest om een menu binnen een kwartier warm bij de 

mensen thuis te bezorgen, maar daar beperk je je wel mee. 

Nu leveren we een viergangenthuismenu, wat de mensen 

zelf moeten opwarmen. Buiten hebben we een take away 

met warme chocomel, koffie, erwtensoep en 

worstenbroodjes. Mensen kunnen een wandelroute 

meenemen en komen daarna terug om koffie te halen. Dit 

wordt erg gewaardeerd en we kweken er goodwill mee. We 

bieden online bierproeverijen aan en bezorgen op zondag 

high tea aan huis.  

Voor de kerst hebben we een zevengangen kerstmenu, dat 

loopt heel erg goed. Daarnaast hebben we bedrijven die 

eerder kerstborrels bij ons hadden, benaderd om Houtse 

Meer kerstpakketten bij onze drive-through aan te bieden 

aan hun personeel. Het is hard werken maar dat is leuk. 

Hart onder de riem 

Wat het nieuwe jaar betreft: in januari stoppen we twee 

weken met afhalen en bezorgen, de take away gaat wel 

gewoon door. We willen de tijd nemen om helemaal klaar 

te staan om weer open te gaan. De eerste keer was dat 

enorm wennen, het personeel was een beetje onzeker. We 

gaan ons personeel trainingen geven, kijken op welke 

punten ze tekort komen en waar ze meer van willen weten, 

om klaar te zijn voor dertig gasten per ruimte. Deze 

trainingen gaan we structureel voortzetten in de Houtse 

Meer Academy die we gaan opzetten.  

Martin en ik zijn bij al onze vaste mensen langs geweest 

om een cadeaupakket af te geven, dat werd heel erg 

gewaardeerd. We kregen emotionele bedankjes. Onze 

parttimers worden ook nog verrast in onze drive-in, 

inclusief oliebollenkraam. Zij hebben ook geen leuk jaar 

gehad, we willen hen een hart onder de riem steken.” ■ 

HORECA DEN HOUT IN CORONATIJD 

PAVILJOEN HET HOUTSE MEER: ‘WE ZIJN BEZIG GEBLEVEN EN WE HEBBEN 

HET PERSONEEL EN DE GASTEN BETROKKEN GEHOUDEN.’  

Houtse Meer leverde kerstpakketen aan bedrijven in drive-trough met entertaimentprogram-

ma: warme drankjes, zang (foto) en muziek 
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Ingezonden brief 

Ingezonden brieven mogen niet beledigend, kwetsend of 

discriminerend zijn en kunnen worden geweigerd. De redactie 

behoudt zich het recht voor om brieven, om wat voor reden dan 

ook, te weigeren of ingekort weer te geven. Dorpsblad Den Hout 

is niet aansprakelijk voor geplaatste brieven.  

 

 

 

 

 

 

EEN ERVARING RIJKER, EEN ILLUSIE 

ARMER  

Ingezonden brief naar aanleiding van nieuwsblad 

november 2020 van Dorpsbelang Den Hout 

Na ons besluit in maart 2019 om als bestuur van de 

voormalige Leefbaarheidswerkgroep Den Hout onze functie 

neer te leggen, hebben we van vele Houtenaren 

dankbetuigingen mogen ontvangen voor onze inzet. Maar 

vooral is ons bijgebleven dat een groot deel van het dorp 

achter ons stond en het bouwplan Houtse Heuvel 2 

steunde.  

Nu deze ontwikkeling opnieuw ter sprake komt, lijkt dit ons 

een goed moment om zaken in perspectief te stellen en 

met u terug te gaan naar de oorsprong van dat plan. Het 

plan is namelijk een initiatief geweest van wijlen Jan de 

Jong, voormalig bewoner van de boerderij. Hij wilde 

graag een zorgvuldig overwogen plan om zijn erfgoed voor 

Houtenaren beschikbaar te houden en niet voor één 

kapitaalkrachtige van buitenaf. 

Toen hij nog leefde, heeft hij bij ons bestuur aangeklopt om 

zijn bezit en erfenis richting familie op die manier te 

kunnen behouden voor een vitaal Den Hout. Dit 

uitgangspunt is altijd gerespecteerd. Ook door zijn erven is 

gevraagd hiernaar te handelen. In de tussenliggende jaren 

hebben de erven het pand te koop gezet maar er is nooit 

een serieus bod uitgebracht. De erven zijn in die periode 

tot overeenstemming gekomen met Zwaluw Bouw die het 

perceel kocht en in lijn met het gedachtengoed van de heer 

De Jong betaalbare woningen wilde gaan realiseren voor 

vooral jongeren en daarnaast voor senioren.  

Met de gemeente zijn afspraken overeengekomen 

waardoor de prijzen van woningen voor die doelgroepen 

betaalbaar bleven. Jan de Jong is altijd duidelijk geweest 

wat hij wilde. Hij besefte namelijk maar al te goed dat dit 

pand in de huidige situatie niet bewoonbaar meer is te 

maken en dat sloop de enige optie is om aldaar weer voor 

eeuwen te kunnen wonen, net zo fijn als hij dit altijd heeft 

gedaan. Zo realistisch was hij wel en dat was zijn laatste 

wens. Dat buitenstaanders gaan oordelen over iemands 

anders bezit en laatste wens en dat er maar moet 

gebeuren wat zij graag willen zien gebeuren, doet ons dan 

ook wat.  

 

Er is bij de planvorming bewust gekozen voor herbouw van 

een rij woningen aan de Houtse Heuvel in de vorm van een 

langgevelboerderij wat na diverse ontwerpen toen al is 

goedgekeurd door de monumenten commissie, een terrein 

ingericht in de stijl van een boerenerf met een bouwstijl 

van bijgebouwen behorend bij de boerderij aan de Houtse 

Heuvel en met een doorkijk naar het achtergelegen veld en 

de Achterstraat. Kortom, een uitwerking die geen afbreuk 

zou doen aan het beeldbepalend karakter van de omgeving 

en vorm gegeven zoals verwoord in het iDOP Den Hout; 

huizen met een dorpse uitstraling die zo min mogelijk 

opvallen. 

Dat het plan draagvlak had, gewild was en paste binnen 

het wensbeeld van Den Hout, bleek uit de lange lijst van 

Houtenaren of sociaal verbonden mensen met Den Hout 

die interesse hadden in een kavel/woning. Dit gegeven 

maakt duidelijk dat een concrete invulling van het 

bouwplan geen probleem zal vormen en er een forse 

behoefte/vraag is naar deze ontwikkeling. 

Nu moeten we echter lezen dat het bestuur van 

Dorpsbelang Den Hout een standpunt inneemt omtrent een 

aangepast bouwplan aan de Houtse Heuvel 2 zonder 

daarover allereerst Den Hout te consulteren. Dit lijkt ons de 

omgekeerde wereld. Immers, niet de mening of visie van 

een bestuur is bepalend maar juist die van de Houtenaren! 

Verder wordt het beschermd dorpsgezicht daarbij betrok-

ken. De bedoeling van dat document is dat het dorp dezelf-

de sfeer blijft uitstralen. Zo is gerealiseerd dat de wijk 

Contreie op gepaste afstand is gebleven waardoor de 

kenmerkende open ruimte rond het dorp is gehandhaafd. 

Het is niet de bedoeling, zoals voormalig wethouder Yves 

de Boer het destijds uitdrukte, dat er een stolp over het 

dorp wordt geplaatst en alles moet blijven zoals het op dat 

moment is.  

Het door het bestuur van Dorpsbelang Den Hout aanhalen 

van slechts enkele passages in het iDOP geeft een 

gekleurd en vertekend beeld. Verzuimd is te vermelden dat 

in het iDOP wordt gezegd dat de typische Houtse 

driehoekige structuur met de Houtse Heuvel als ‘groene 

long’ in het centrum van Den Hout niet mag worden 

aangetast en gebouwd moet worden op een manier en 

schaal die de contouren van Den Hout niet wezenlijk 

veranderen. 

Wist u overigens dat in het iDOP ook een nieuwbouwlocatie 

op/aan de Houtse Heuvel, anders dan het perceel met 

huisnummer 2, vermeld staat als wenselijke 

ontwikkeling?? Nieuwsgierig geworden welke ontwikkeling 

dit is, neem dan eens de moeite om het iDOP zelf te lezen 

en u hierin te verdiepen.  

Het iDOP is en blijft actueel en heeft in tegenstelling tot de 

visie van het bestuur van Dorpsbelang Den Hout geen 

einddatum en loopt zeker niet in 2020 af. Het 

dorpsontwikkelingsplan is simpelweg een praktische 

agenda waarin is aangegeven welke projecten uitgevoerd 

kunnen worden om Den Hout sociaal, economisch en 

ruimtelijk leefbaar alsmede vitaal te houden en daarin zijn 

slechts mogelijke locaties vermeld als voorbeeld voor 

nieuwbouw.  
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Dat het huidig iDOP een update behoort door te maken aan 

de hand van de beleving van nu, ontwikkelingen die zijn 

doorgemaakt en op ons afkomen en hoe we als 

Houtenaren vinden dat Den Hout er over pakweg een dikke 

tien jaar zal moeten uitzien, wordt onderschreven en is niet 

meer dan normaal. Daaraan moet zeker in 2021 en 2022 

gewerkt gaan worden. 

Gedane zaken nemen geen keer maar onjuistheden 

omtrent bouwlocaties behoren ons inziens wel in een juiste 

context te worden geplaatst. Waarom ontwikkelingen niet 

parallel laten lopen? Of zullen wij daarover een enquête 

gaan houden…… 

Het gaat u allen goed, denk aan elkaar in deze tijd, maar 

blik ook eens terug. Fouten maken is menselijk, maar 

ervan leren ook.  

Prettige feestdagen  

namens het voormalig bestuur van de inmiddels ter ziele 

zijnde Leefbaarheidswerkgroep Den Hout. ■ 

 

Geen feest vanwege corona 

VOETBALVERENIGING RUSTOORD 

’70 (VVR’70) BESTAAT VIJFTIG JAAR 

Afgelopen 4 december bestond Voetbalvereniging Rustoord 

’70 (VVR ‘70) vijftig jaar. De van oorsprong Oosterhoutse 

voetbalclub heeft sinds enkele jaren een goed onderkomen 

gevonden in Den Brink. Gevoetbald wordt er door de ruim 

negentig leden uit Oosterhout en Den Hout al jaren niet 

meer. De clubactiviteiten bestaan nu uit kaarten, fietsen, 

jeu de boules-spelen en af en toe een feestavond. Als ze 

doorgaan, want vanwege corona zag de club zich 

genoodzaakt dit jaar alle activiteiten af te gelasten.  

VVR ‘70 is op 4 december 1970 door Bert van Ham 

opgericht in café Rustoord (vandaar de naam) dat op de 

hoek van de Bredaseweg en de Willemstraat in 

Oosterhout lag. Nu is er het tapasrestaurant Me Gusta in 

gevestigd. Jan Verduijn en de kastelijn van het café, Kees 

Bakx sloten zich meteen als bestuurslid aan. Voorzitter Bert 

van Ham: “De oprichters waren jongens van BVC ’54 ( ik 

ben er één van) en gasten van het café. We wilden mee 

voetballen in de toen populaire Bedrijfs- en Zomeravond-

voetbalcompetitie. Eerst met één elftal, niet veel later met 

twee elftallen. Uniek in die tijd. De spelers kwamen van 

verschillende voetbalverenigingen uit Oosterhout. Niet uit 

de eerste elftallen. Dat was door de clubs verboden. Het 

zomeravondvoetbal stond bekend om de stevige compe-

titie met een verhoogd risico op blessures. De zaterdag-

middag was meestal goed voor een derde helft voor onze 

leden, een mix van voetballers van onder andere B.V.C. ’54 

en TSC, die in café Rustoord een gezellige ontmoetings-

plaats hadden. Toen al werd er ook vaak gekaart.” 

Zomeravondvoetbal 

Toen het zomeravondvoetbal medio jaren negentig van de 

vorige eeuw werd afgeschaft, stelde het bestuur de leden 

de vraag wat ze wilden: de club opheffen of blijven 

bestaan. Massaal werd gekozen voor het voortzetten van 

de club. Van Ham: “Omdat de leden al wat ouder 

werden en ze gewend waren te kaarten, kozen ze voor 

kaarten, fietsen, een jeu de boules-toernooi en af en toe 

een feestavond. En zo is dat nog steeds. Van de ruim 

negentig leden is zo’n beetje de helft uit Den Hout 

afkomstig. In het bestuur zijn de Houtenaren René Muller 

en Jan Schransmans opgenomen. Het jeu de boules doen 

we op de parkeerplaats van TC Den Hout. De rest van de 

activiteiten zijn in Den Brink of starten of finishen er.”  

50-jarig bestaan 

Het 50-jarig bestaan wilde de club groots vieren. Helaas 

gooide corona roet in het eten. VVR ’70 is een seniorenclub 

met leden in de leeftijd van 50 tot 87 jaar. Vijf leden zijn al 

lid vanaf de oprichting. Nieuwe leden zijn bij VVR ’70 van 

harte welkom. Voor meer informatie: bel Bert van Ham, tel.: 

06-12365612.  

Aanmelden kan via: bestuurvvr70@gmail.com. ■ 

Leden van VVR ’70 in juni 2017 tijdens het jeu de boules-toornooi, gehouden bij TC Den Hout 
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H. CORNELIUSKERN -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 

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 

geloofsgemeenschap 

Cornelius 
De vieringen van de geloofsgemeen-

schap Cornelius (elke 2e en 4e 

zaterdag van de maand om 19.00 

uur in Den Brink) zijn in januari:  

Zaterdag 9 januari:  

Komt te vervallen. 

Zaterdag 23 januari:  

19.00 uur eucharistieviering, 

voorgangers pastoor H. Akkermans 

en R. Rojas. 

Vieringen in Basiliek St. Jan, 

Oosterhout 
Donderdag 24 december:  

17.00 uur eucharistieviering, 

voorgangers H. Akkermans en R. 

Rojas.  

23.00 uur eucharistieviering, 

voorgangers H. Akkermans, R. Rojas 

en P. Hoefnagels. 

Vrijdag 25 december: 

10.00 uur eucharistieviering, 

voorganger H. Akkermans. 

Zaterdag 26 december: 

10.00 uur eucharistieviering, 

voorganger R. Steenvoorde. 

Donderdag 31 december: (onder 

voorbehoud) 

17.00 uur vespers, voorganger H. 

Akkermans. 

 

Vrijdag 1 januari:  

10.30 uur eucharistieviering, 

voorganger pastoor H. Akkermans. 

Aanmelden voor bijwonen 

kerkdiensten 
Parochianen die een kerkdienst 

willen bijwonen dienen zich vooraf 

aan te melden. Voor de kerkdiensten 

in Den Brink kan dat bij Anton van 

Meel (tel.: 460165; mail: 

anton.van.meel@ziggo.nl).  

Doordeweekse 

bijeenkomsten  
Vervallen tot en met 19 januari. 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 
Afwisselend: Anton van Meel (tel.: 

460165); Lex Fenstra (tel.: 076-

5210899 of 06-20513740); Christ 

Havermans (tel.: 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 

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 

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  
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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 
Arjen van Dijk, Cees Joosen, Anne 

Passchier, Odette Kuijpers, VVR ‘70, 

Gemeente Oosterhout, Monique Flipsen 

 

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 27 januari 2021. U kunt uw bijdragen 

t/m 16 januari 2021 zenden of mailen naar het 

redactieadres. 

Donderdag 24 december 

Stille Nachtviering, livestream start om 18.00 uur 

Dinsdag 29 december 

Onlinebijeenkomst over concept d’Houtse Kerk; van 

19.00 tot 20.30uur 

Zondag 3 januari 

Nieuwjaarscafé, online; van 15.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag 12 januari 

Gemeente haalt kerstbomen op 

Zaterdag 16 januari 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor dorpsblad van 27 

januari 

Woensdag 27 januari  

Verschijnen januarinummer van Dorpsblad Den Hout 

DOE MEE MET DE ONLINE HOUTSE 

TOAST OP 3 JANUARI! 

Wat we in gedachten hadden lukt helaas niet meer 

helemaal. Nog steeds proosten wij graag 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 15.00-18.00uur met ons “online & interactief” te 

doen. En dat kan! Gewoon vanuit uw eigen huiskamer. Met 

op het programma: muziek, ingezonden wensen en 

natuurlijk de uitreiking van de Houtse Boom en de Duim om 

16.15 uur. Ook willen we een Gezamenlijk Houts 

Proostmoment inluiden om 15.30 uur. Dus zorg dat u uw 

drankje binnen handbereik heeft! 

Vooraf aanmelden 

Iedereen kan meedoen door zich van te voren online aan te 

melden via www.dorpshuisdenbrink.nl U kunt foto's van 

2020 en wensen voor het nieuwe jaar delen, zodat we die 

in het programma kunnen verwerken. U krijgt dan van ons 

een link een paar dagen van te voren waarmee u zondag 3 

januari kunt deelnemen vanaf een computer. We bieden 

een Houtse Toast Tas aan, met daarin allerlei lekkers om 

samen een nieuwjaarstoast uit te brengen.  

Werkgroep Nieuwjaarscafé. ■ 

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 in-

middels 172 exemplaren met aller-

lei berichten. Handig om iets terug 

te zoeken. Op de site denhout.eu is 

ook veel nieuws over Den Hout te 

vinden. 


