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VOEDSELBOS KOMT BIJ ECOLOGISCHE 

VERBINDINGSZONE VRACHELSESTRAAT 
Den Hout – Het voedselbos van de Stichting Voedselbos 

Den Hout komt aan de Vrachelsestraat. Vanuit Den Hout 

gezien rechts voor het water van de ecologische 

verbindingszone. De gemeente heeft van het terrein dat 

1,8 ha meet, 1 ha beschikbaar gesteld aan de Houtse 

stichting voor een periode van vijfentwintig jaar. De 

definitieve oppervlakte van het voedselbos wordt 

binnenkort in overleg met de omwonenden bepaald. Deze 

mededeling deed Yvonne van de Gevel van het voedselbos 

tijdens de dorpsvergadering van maandag 21 maart. Op 

zaterdag 26 maart ontving de Stichting Voedselbos tal van 

belangstellenden tijdens de informatieochtend op de 

Houtse Heuvel om kennis te nemen van de 

voedselbosplannen. Ook bestond de gelegenheid om zich 

aan te melden als donateur en als vrijwilliger. 

Visie 
De Stichting Voedselbos Den Hout werd 22 maart 2020 

opgericht. In de visie van de stichting wordt het Houtse 

voedselbos een plek voor mens en natuur. Niet alleen om 

voedsel te produceren, maar ook om de biodiversiteit te 
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Op de bank de initiatiefnemers van het Houtse Voedselbos Yvonne van de Gevel, Mariska Mathon, Kees van Gils, Teun 

van Gils en Marja Halters.  
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ondersteunen en te versterken. Eetbare natuur is een 

verrijking voor de groene zone tussen Oosterhout en Den 

Hout. Het voedselbos richt zich op een grote diversiteit aan 

dieren, insecten en bodemleven; daardoor kan het ook een 

educatieve functie vervullen. Nog steeds volgens de visie: 

informatie ter plekke biedt de mogelijkheid tot gezonde 

veranderingen in eet- en leefgewoonten. Bij het realiseren 

van een voedselbos werken mensen samen aan een 

initiatief wat bijdraagt aan het vergroten van 

gemeenschapszin. Een ander voordeel is dat een 

voedselbos aanzienlijke hoeveelheden CO2 opneemt. 

Volgens de voedselbosstichting is het voedselbos een 

belangrijke stap naar een duurzame toekomst. “Het 

produceren van voedsel in een voedselbos is het bedrijven 

van een soort landbouw met nieuwe methoden, die op den 

duur rendabeler zijn door hogere opbrengsten.” 

Eind dit jaar starten de werkzaamheden voor de aanleg van 

het voedselbos. ■ 

NIEUWE KINDERSPEURTOCHT 

DOOR DEN HOUT ‘BUITENBEENTJES’ 

GEOPEND!  
Zondag 27 maart was de opening van de nieuwe 

speurtocht door Den Hout: ‘Buitenbeentjes’. 

We wisten het al langer: wandelen is goed voor je! Met 

name tijdens de coronapandemie was er veel behoefte aan 

om er eens lekker op uit te trekken. Maar waar wandel je 

naartoe? Gewoon een klein ommetje is leuk, maar nóg 

leuker is het wanneer er onderweg wat te zien of te 

speuren is. Met die insteek ging VVV Oosterhout aan de 

slag met een speurtocht door kerkdorp Den Hout.  

Een echt lokaal product 
Met hulp van de Oosterhoutse Heidi Rombouts voor de 

vormgeving en de Houtse Miranda van Bragt voor allerlei 

weetjes over dit dorp, is het gelukt een gezellige tocht 

samen te stellen. Tijdens de tocht (+/- 2,5 km) speuren de 

kinderen naar de speciaal ontworpen markers/munten die 

door het hele dorp aangebracht zijn. Ondertussen 

beantwoorden ze allerlei vragen over de plekken waar ze 

langskomen. De marker is ontworpen door Heidi 

Rombouts, de uitvoering in aluminium is gedaan door de 

plaatselijke smid Piet Joosen en zijn compagnon Eric 

Dauwerse.  

Waar vind ik deze route?  
De route is gratis verkrijgbaar bij de VVV in Oosterhout aan 

de Torenstraat 8. Ook bij een aantal lokale adressen, zoals 

het dorpshuis in Den Hout en ’t Klosterke aan de Houtse 

Heuvel, is de route gratis af te halen. De route is tot stand 

gekomen dankzij een bijdrage uit het Toeristisch Fonds van 

de gemeente Oosterhout. Het is de bedoeling dat er later in 

het jaar een tweede ‘Buitenbeentjes-route’ wordt 

gelanceerd rondom de Slotbosse Toren.  

Kijk voor meer tips voor activiteiten op: 

www.beleveninoosterhout.nl ■ 

 

 

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 
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SPONTANE HULPACTIE VOOR 

OEKRAÏNE DOORSLAAND SUCCES! 
Toen Bob en Yvonne van Doorn, van de Hoge Akker in Den 

Hout, spontaan hun actie voor Oekraïne startten, konden 

ze niet voorzien dat het zo’n overweldigend succes zou 

worden. Bob: “We hadden wel wat verwacht, maar dit niet!” 

Zo’n drie weken geleden, de oorlog in Oekraïne is dan 

amper een week oud, kregen Bob en Yvonne van hun zoon 

het verzoek of ze wat hulpmiddelen voor de Oekraïense 

bevolking beschikbaar wilden stellen. Het verzoek kwam 

van een vrouwelijke kennis van de zoon afkomstig uit Kiev 

en nu wonend in Breda. Bob: “Ik zag toen de beelden uit 

het oorlogsgebied en dat greep me erg aan. De vluchtende 

vrouwen en kinderen die bijna met niets een heenkomen 

zochten.” Natuurlijk wilden hij en Yvonne die mensen 

helpen. Bob schakelde de buurtapp in om zoveel mogelijk 

spullen te kunnen verzamelen. “De reactie van de mensen 

overtrof ver onze verwachtingen”, zegt Yvonne. “De 

mensen kwamen die dagen onafgebroken spullen brengen. 

Kleding, medicijnen, tandpasta, verband, luiers en andere 

hulpmiddelen. Ons hele huis stond vol met dozen met 

spullen.” “Er waren mensen bij die nieuwe spullen gekocht 

hadden voor de mensen daar”, vult Bob aan. Zeker tien 

afgeladen auto’s met spullen uit Den Hout gingen naar 

Breda om via Rotterdam met een vrachtwagen naar 

Oekraïne gebracht te worden. De wagen bereikte de stad 

Kiev, waar de hulpmiddelen met open armen werden 

ontvangen. Bob: “Dat was – ook al in het begin van de 

oorlog – een riskante onderneming. Gelukkig is het goed 

afgelopen.” 

Bob en Yvonne zijn alle mensen die hulpmiddelen 

gedoneerd hebben ontzettend dankbaar voor hun inzet. 

“Zo zie je maar: als het erop aankomt slaan we als 

Hollanders allemaal de handen ineen.” ■ 

VASTENACTIE: STEUN JONGE 

VLUCHTELINGEN IN UGANDA 

Jongeren in het Nakivale Refugee Settlement 

Het is landelijk al een jarenlang gebruik om in de vastentijd 

(die tot pasen duurt) geld in te zamelen voor een goed doel 

ergens op de wereld. Op lokaal niveau wil de 

Catharinaparochie geld ophalen voor het Project Nakivale 

Refugee Settlement (een vluchtelingenkamp) in Uganda. 

Daar zijn veel mensen vanuit omringende landen naartoe 

gevlucht. Ze wonen er in kampen. Enkele van deze 

gezinnen zijn in 2018 naar Oosterhout gekomen. Ze 

hebben hier een nieuw leven opgebouwd. De 

Catharinaparochie uit Oosterhout heeft een goed contact 

met deze gezinnen en ze heeft de afgelopen jaar de 

achterblijvers in Uganda al gesteund met sportkleding, 

zodat de jongeren kunnen ontspannen.  

Meer informatie: https://www.catharina-parochie.nl/

nakivale-soccer-academy/.  

Computer- en naailes 
De parochie wil dit en de komende twee jaar geld ophalen 

om de mensen in het Nakivale vluchtelingenkamp een 

 

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

Lees verder op pagina 6 

Kijk voor een doorlopende activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 
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GEBOREN 
Op 20 februari 2022 werd Emma geboren. 

Emma is de dochter van Nina en Joop 

Dickens.  

GETROUWD 
Op 12 maart 2022 zijn Jimmy Wolff en 

Janne Flipsen getrouwd.  

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 bellen naar 

0165-546613 en vragen naar de waarnemend wijk-

zuster voor Den Hout. 

Wijkagent 
Nikky Kuis, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond. 

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

Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandag-

dinsdag-vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 

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

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

beeld over verenigingen, activiteiten, Dorpsbelang of 

algemene informatie, kan terecht op www.denhout.eu  

AFSCHEID REDACTIE DORPSBLAD  
Per 8 maart 2022 heeft Diane Scheffers afscheid 

genomen van de redactie van Dorpsblad Den Hout. Haar 

drukke baan maakte het niet langer mogelijk voldoende 

tijd te hebben voor het redacteurschap. Diane heeft ruim 

acht jaar voor het dorpsblad geschreven. Bestuur en 

redactie van het dorpsblad danken haar voor haar 

inbreng en wensen haar veel succes met haar activiteiten 

nu en in de toekomst. 

Dorpsblad Den Hout 

DANKJEWEL 
De vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten, 

bloemen, mails, telefoontjes en persoonlijke contacten 

na het overlijden van mijn man, onze vader en opa  

Jan Pheninckx 

zijn voor ons hartverwarmend geweest. In de moeilijke 

dagen na zijn onverwachte overlijden waren ze voor ons 

een steun en een troost. Hiervoor willen wij u allemaal 

bijzonder hartelijk danken. 

Wij vonden het fijn dat zoveel mensen gekomen waren 

om afscheid te nemen van Jan. Om hem nog een laatste 

keer te zien en een laatste groet te brengen. Zo had Jan 

het zich ook voorgesteld. Dankjewel! 

Op de dag van zijn uitvaart was het overweldigend om de 

erehaag in ‘zijn’ Den Hout te zien. Ons een teken van de 

grote waardering voor wat Jan voor zijn dorp betekende. 

Heel hartelijk dank voor het zeer gewaardeerde initiatief 

en uw applaus.  

Marja Pheninckx-Horsten  

Niels en Diane, Rik en Linn 

Silvia en Ruud, Mike, Lizzy en Femke     
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Kijk voor een doorlopende activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 

 

De vereniging… 
stichting, werkgroep, comité of  
andere organisatie 

Naam: Dames- en Herenkoor St. Caecilia 

Contactpersoon: Koos van Arendonk, tel.: 06 - 41089040 

Doel van het koor: Liturgische vieringen in Den Hout (en 

eventueel elders) met gezangen opluisteren.  

Wat doet het koor?  

Het koor zingt zo vaak mogelijk in de Eucharistievieringen 

en de Woord & Communiediensten van de Cor-

neliusgeloofsgemeenschap. Deze vieringen vinden elke 

tweede en vierde zaterdag plaats in Dorpshuis Den Brink. 

Aanvang 19.00 uur. De repetities zijn elke tweede en 

vierde woensdag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur 

(inclusief koffie) in Den Brink.  

Het koor is op zoek naar: versterking. Vooral voor de so-

pranen: één of twee nieuwe zangeressen zijn welkom. Ook 

de bassen kunnen twee nieuwe zangers gebruiken. Kom 

eens naar een repetitie! 

DORPSHUIS WEER DAGELIJKS VOL 

MET ACTIVITEITEN 
Nu eindelijk alle redenen achter ons liggen om niet meer 

bij elkaar te komen, is het in de agenda van Den Brink 

een volle bak. Dagelijks zijn er weer activiteiten, waarbij 

het soms zo druk is dat er ook op zondag moet worden 

vergaderd. 

Ook het verhuren van Den Brink voor feesten en partijen 

neemt steeds grotere vormen aan, terwijl we dat, 

volgens afspraak, slechts 12 keer per jaar doen. Wie in 

2022 nog van Den Brink gebruik wenst te maken om 

bijvoorbeeld met zijn of haar familie een feest te geven 

of met de zaak een jubilaris te fêteren, meld je op tijd 

aan! 

Na de supergezellige Nationale Pannenkoekendag, is er 

vrijdag 1 april weer een Eetpunt. Iedereen die van een 

driegangenmenu houdt voor slechts € 10,- mag om 12 

uur aanschuiven. Aanmelden kan via de gebruikelijke 

kanalen, via info@dorpshuisdenbrink.nl of via 0162-422 

971. 

Wees van harte welkom! 

Met vriendelijke groet, 

Casper van Aggelen 

Van 28 maart tot 6 mei 

HESPELAAR AFGESLOTEN 
In verband met het vernieuwen van de waterleiding en 

het maken van een aansluiting op de transportleiding bij 

Made door Brabant Water, zal de Hespelaar van 28 

maart tot 6 mei afgesloten zijn. De omleiding is met bor-

den aangegeven. Ook de fietsers zullen worden omge-

leid. Zodra het mogelijk is, zal voor fietsers de route over 

de Hespelaar eerder worden opengesteld. ■ 

mailto:info@dorpshuisdenbrink.nl
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betere toekomst te geven. Voor het ingezamelde geld 

bouwen de mensen een klein pand, waarin jongeren 

computer- en naailes krijgen, waardoor ze later werk 

kunnen vinden. Om dit gebouw te kunnen financieren is 

veel geld nodig. De Catharinaparochie vraagt daarvoor 

steun. Oud-pastoor van de parochie, Han Akkermans is 

ambassadeur van het project. Hij heeft regelmatig 

mailcontact met de mensen ter plaatse.  

Vastenzakjes 
Financiële bijdragen kunnen in het Vastenzakje – 

bijgesloten in dit dorpsblad – worden gedaan en in de 

Vastenactiekist in Den Brink worden gestopt. Als Den Brink 

gesloten is, kan het vastenzakje ook in de groene 

brievenbus van het dorpshuis worden gestopt. ■ 
 

Feest op zondag 10 april 

BUURTVERENIGING DEN HOUT-ZUID 

BESTAAT VEERTIG JAAR 
Veertig jaar geleden – op 19 januari 1982 – werd 

Buurtvereniging Den Hout-zuid opgericht. De 

buurtvereniging omvat de straten (deels) Ruiterspoor en 

Hoge Akker. Anno nu zijn 49 gezinnen lid. 

“Vooral de Hoge Akker was veertig jaar geleden een jonge 

groeiende wijk. Onder meer om elkaar beter te leren 

kennen, werd een buurtvereniging opgericht”, zegt Carien 

Rosenbrand, secretaris van de vereniging. In de loop van 

het jaar organiseert de buurtvereniging tal van aktiviteiten: 

een bingomiddag, een feestavond en een fietstocht. Carien 

van Rosenbrand: “De kosten worden gedekt uit de 

opbrengst van het parkeren tijdens de jaarmarkt. Al vanaf 

het begin organiseren wij dat parkeren. Omdat de animo 

van onze leden in de loop van de tijd wat afnam, hebben 

we de omvang van het parkeren echter moeten inperken.” 

Zondag 10 april wordt met een feestelijk programma in 

Den Brink het veertigjarig jubileum gevierd. ■ 

Woensdag 6 april 

PRESENTATIE VIJF 

MODELLEN VOOR 

HERBESTEMMING 

CORNELIUSKERK 
De Corneliuskerk in Den Hout werd in 2016 aan de 

eredienst onttrokken. Het bestuur van de stichting 

d’Houtse Kerk hoopt met de aankoop het gebouw voor het 

dorp te behouden en een waardige herbestemming te 

geven. Dit is een uitdaging waaraan jong en oud, vanuit 

diverse disciplines en interesses, een bijdrage aan kunnen 

leveren.   

De stichting onderzoekt de verschillende mogelijkheden 

van het gebouw en hoopt met de verschillende concepten 

kansen te ontdekken voor het behoud van de 

Corneliuskerk. Ze hoopt ook partijen te motiveren/

inspireren om aan te sluiten. D’Houtse kerk is op zoek naar 

partners om samen op een duurzame manier met het 

gebouw aan de slag te gaan. 

Nieuwe frisse inzichten 
Zo hebben derdejaarsstudenten van de kunstopleiding 

Interieur Design & Styling aan de Jan des Bouvrie Academy 

op Hogeschool Saxion in Deventer afgelopen semester de 

opdracht gekregen om te kijken naar kansen voor de 

Corneliuskerk. Zij komen met hun expertises en talent, met 

frisse inzichten, mogelijkheden, verrassende interieurs en 

inspirerende motivaties vervat in vijf ontwerpen. De vijf 

verschillende ontwerpen laten zien welke kansen deze 

studenten zien voor de herbestemming van het gebouw*). 

Presentatie 
Op woensdag 6 april om 15.30 uur zullen de studenten 

online hun persoonlijke eindresultaten presenteren. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om deze presentatie bij te 

 

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 

Vervolg van pagina 3 
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wonen: 1. Online: na aanmelding wordt een link 

toegestuurd. 2. Live: samen wordt online de presentatie 

gevolgd op het adres Houtse Heuvel 10. 3. Op een later 

moment kan, na aanmelding, de registratie gedeeld 

worden. 

Het bestuur van d’Houtse Kerk vraagt geïnteresseerden die 

de presentatie willen bekijken per mail door te geven op 

welke wijze ze dat willen doen door een mail met daarin het 

nummer van de gekozen mogelijkheid te sturen aan: 

miranda.houtsekerk@gmail.com. Wie samen live wil kijken, 

wordt verzocht door te geven met hoeveel personen men 

komt.  

D’Houtse Kerk hoopt veel Houtenaren te kunnen 

inspireren. 

* Het moge duidelijk zijn dat dit slechts concepten zijn en 

dat d’Houtse Kerk nog niet in een stadium is dat 

daadwerkelijk zaken gerealiseerd kunnen gaan worden. ■ 

 

Na twee jaar mag het weer! 

PAASPOP DEN HOUT BELOOFT 

WEER ALS VANOUDS TE WORDEN…. 
Opluchting bij de mannen en vrouwen van Paaspop Den 

Hout. Na twee jaar geen festival – door corona, weet u 

nog? – kan het dit jaar weer allemaal doorgaan en staan 

Paaszaterdag 16 en Eerste Paasdag 17 april weer in het 

teken van Paaspop Den Hout. De organisatie moet nog de 

puntjes nog op de ‘i’ zetten en dan zijn ze er klaar voor. Ze 

zien er reikhalzend naar uit. Dorpsblad Den Hout praat bij 

met Bram Bul van de organisatie. 

Bram Bul: “In september vorig jaar – we zaten nog midden 

in de coronacrisis – stonden we voor het dilemma: gaan we 

met de organisatie van Paaspop 2022 beginnen of niet? 

Opstarten hield het risico in dat, als alles weer afgelast 

moest worden, werk en investeringen tevergeefs waren 

geweest. Niks doen zou kunnen leiden tot geen Paaspop, 

terwijl het misschien wel zou mogen. We hebben er toen 

voor gekozen op te starten en nu zijn we blij en enorm 

opgelucht dat het door kan gaan.” 

Bands na corona stuk duurder 
“Verschillende artiesten die we geboekt hadden voor 2020 

hebben we door kunnen boeken. Ons voordeel is nu dat we 

ze kunnen laten optreden tegen de tarieven van toen. 

Inmiddels weten we dat de prijzen voor dezelfde bands nu 

een stuk hoger liggen. Ook de contracten van nu zijn 

aangepast. Het uitbreken van een pandemie is géén reden 

meer om een contract te ontbinden! 

Prijsverhogingen zijn er ook van leveranciers van 

voorzieningen en drank. ‘De branche heeft nog wat in te 

halen’, hoor je dan zeggen. De hogere kosten rekenen we 

maar beperkt door. Een pilsje blijft onder de drie euro en 

ook de toegangskaarten zijn maar met een enkele euro 

verhoogd.” 

Begroten was lastiger 
“Het begroten van Paaspop was dit jaar lastiger dan in 

andere jaren, want je wist begin dit jaar niet of je vanwege 

de coronamaatregelen de tent voor 2/3 of 3/4 deel met 

bezoekers mocht vullen. Qua programmaring is het 

uiteindelijk toch weer een volwaardig festival geworden met 

een programma dat ook dit jaar weer top is. Op zaterdag 

staat onder meer Tino Martin op het podium. Ik zelf zie uit 

naar de Paaspopliveshow op zaterdag met Roel van Velzen, 

Emma Heesters, Flemming, Lucas Hamming en Tim 

Akkerman. Allemaal begeleid door de Jimmy van den 

Nieuwenhuizen-band. Op zondag zijn Kraantje Pappie, Kris 

Kross Amsterdam en The Dirty Daddies de toppers.” 

Bandkeuze 
De keuze van de optredende acts is een zaak van heel het 
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Paaspopbestuur. Vaak op voorstel van Ronald Knipscheer 

en Bram Bul. Dit tweetal onderhoudt daarna ook de 

contacten met de bands. “Omdat we dit al een groot aantal 

jaren doen, mogen we zeggen dat we voor een goede 

keuze een soort van gevoel hebben ontwikkeld. We gaan 

ook naar optredens van bands kijken. Enkele van onze 

voorwaarden zijn dat een band bij een breder publiek 

bekend moet zijn en up tempo speelt. Bands met vooral 

luisterliedjes doen het op Paaspop Den Hout niet zo goed. 

Enkele uitzonderingen daargelaten. Een echt verlanglijstje 

van bands die we nog graag op Paaspop willen hebben, 

kennen we eigenlijk niet. Ik zie wel uit naar nieuwe bands 

die in ons land doorbreken, want die zijn voor ons 

interessant.” 

De 2022-versie van Paaspop is er een van: eindelijk na 

twee jaar mogen we weer. Echte vernieuwingen zijn er dit 

jaar niet. “Daar gaan we aan werken voor de editie van 

2023, wanneer Paaspop voor de 27e keer zal 

plaatsvinden.” ■ 

 

 

 

 

Brabantse kampioenschappen 

Jeugdtonpraten 

TWEE JEUGDIGE HOUTSE 

SAUWELAARS DOEN 

GOOI NAAR TITEL  
Het tonpraten, kletsen, zeveren, aawmeuten, sauwelen, 

kwatsen; wat voor naam je er ook aan wil geven, het is één 

van de culturele erfgoederen verbonden met Brabant en 

carnaval. In diverse dorpen zijn er al initiatieven die de 

jeugd de mogelijkheid geven om daarmee in aanraking te 

komen.  

Zo ook in Den Hout waar de kandidaten die jeugdprins(es) 

willen worden, veelal een sauwelact doen als onderdeel 

van de verkiezing enkele weken voor carnaval. Daarnaast 

mag ieder jaar bij het sauwelen voor volwassenen de 

opwarm sauwelact verzorgd worden door de winnaar of 

winnares van de bonte avond die tijdens het regulier 

carnavalsprogramma op zondagavond plaatsvindt. Kortom, 

talent genoeg dat een podium krijgt om zichzelf te laten 

zien. Helaas gingen dit jaar de jeugdprins(es)verkiezing en 

het sauwelen voor volwassenen door de coronamaat-

regelen niet door. 

Voor de eerste keer Brabantse 

kampioenschappen jeugdtonpraten 
Op vrijdagavond 1 en op zaterdagmiddag en -avond 2 april 

vinden voor de eerste keer in de geschiedenis de 

Brabantse kampioenschappen Jeugdtonpraten tot en met 

14 jaar plaats in Hilvarenbeek. Onder auspiciën en 

begeleiding van Andy Marcelissen zullen negen deelnemers 

in de ton hun talenten laten zien en horen. Twee daarvan 

komen uit Den Hout: Boet Vermeulen en Phine Bezemer. 

De overige deelnemers komen uit Hilvarenbeek, 

Cranendonck, Oudenbosch en Raamsdonksveer. Op 

vrijdagavond wordt een winnaar gekozen door een vakjury, 

bestaande uit vertegenwoordigers uit elk dorp waar een 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 
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deelnemer vandaan komt. Op zaterdagmiddag beslist een 

jeugdjury wie de bokaal wint. Op zaterdagavond is er een 

galavoorstelling met de zes beste jeugdtonpraters. Het 

evenement vindt plaats in de Gouden Carolus in 

Hilvarenbeek. 

Phine en Boet over hun deelname 
Phine Bezemer (13) trad met het sauwelen in de 

voetsporen van haar vader Karel Bezemer: “In 2019 deed 

ik voor het eerst mee met het jeugdsauwelen in Den Hout. 

Ik heb ook in de Bussel in Oosterhout meegedaan, samen 

met Boet. Daarom vroeg Boet of ik het ook leuk vond om 

mee te doen met de Brabantse Kampioenschappen. Ik 

schrijf de tekst samen met mijn moeder. Omdat het nu in 

Hilvarenbeek is, hebben we de kroegbaas van café de 

Gouden Carolus om informatie gevraagd over het dorp. 

Bijvoorbeeld over Bende Betoeterd, de hofkapel van 

Hilvarenbeek. Ik heb de tekst al heel vaak geoefend voor 

mijn ouders. Afgelopen woensdag hadden Boet en ik een 

soort try-out voor ongeveer 20 mensen in Den Brink. Van 

Andy Marcelissen kregen we toen tips, bijvoorbeeld: na 

deze grap moet je wachten tot de clou gevallen is, iets 

langzamer praten, deze bewegingen kun je maken…” Phine 

gaat als toiletjuffrouw Gloria. Of ze het ook spannend 

vindt? “Spannend nee, dat is het nooit geweest. Maar ik 

ben wel heel benieuwd!” 

Boet Vermeulen (11) sauwelde al drie keer eerder in Den 

Hout, een keer in Raamsdonksveer en, net zoals Phine, in 

de Bussel in Oosterhout. Hij heeft al een hoop ervaring dus. 

“Ik ben begonnen toen ik 8 was. Voor de Brabantse 

kampioenschappen ben ik gevraagd door Andy en ik heb 

gevraagd of Phine ook mee wilde doen. Ik denk wel dat het 

leuk gaat worden. Ik had nog een oude sauwel over 

boksen. Andy Marcelissen was ook wel eens als bokser 

geweest dus we hebben onze sauwels gemixt en ik ga dus 

als bokser. Voor mijn tekst zoek ik dingen op op internet, ik 

bedenk ze zelf of samen met mijn moeder. Ik heb eerst in 

mijn hoofd geoefend, elke dag. Daarna doe ik het hardop 

voor mijn ouders en daarna oefen ik in dialect. Dat zijn 

soms wel verschillende dialecten. Bij het oefenen in Den 

Brink heeft Andy gezegd dat ik vaker moest stoppen om de 

mensen te laten lachen. Ik ging te snel. Meestal ga ik 

gewoon door als ze niet lachen.” Of Boet het spannend 

vindt? “Ehh… joaa, wel spannend. De sauwel mag 11 

minuten duren. Ik zit nu aan ongeveer negen en een halve 

minuut. Dus als ik het langzamer doe, komt dat precies 

goed uit denk ik.”  

Voor nadere informatie en om kaarten te bestellen, zie: 

http://brabantsekampioenschappenjeugdtonpraten.nl ■ 

 

VEEL IDEEEN VOOR VEILIGER 

MAKEN VRACHELSESTRAAT 
In de bijzonder druk bezochte dorpsvergadering van 21 

maart werd ruim aandacht besteed aan verkeerszaken in 

het dorp, waaronder de (her)inrichting van de 

Vrachelsestraat.  

De verkeerswerkgroep van Dorpsbelang had gesproken 

met de bewoners van de straat om te horen welke 

maatregelen nodig werden geacht om de situatie veiliger te 

maken. Met name fietsers komen tussen de verfoeide 

betonnen bakken regelmatig in de knel. “Uitgangspunt 

blijft”, aldus werkgroep woordvoerder Toine Damen: “de 

zorg voor veiligheid door het verlagen van de snelheid.” 

Ideeën voor maatregelen 
Het overleg had veel ideeën opgeleverd. De betonnen 

bakken vervangen door lage beukenhagen (of andere 

beplanting opperde iemand tijdens de vergadering). De 

chicanes blijven wel gehandhaafd. Optische versmalling 

van de rijbaan door de signalering van een fietsstrook aan 

te brengen, een oversteekpunt in te richten op de 

Vrachelsestraat bij het natuurpad van de ecologische 

verbindingszone en het nader onderzoeken van het 

aanbrengen van een fietsstrook in het eerste (dichter 
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bebouwde) deel van de Vrachelsestraat naar het idee ‘auto

-te-gast-straat’. De aansluiting van de Achterstraat zou 

smaller moeten worden en de verlichting beter. De 

versmallingen zouden geen drempels moeten hebben.   

Toine Damen temperde het enthousiasme door op te 

merken dat alle ideeën nog technisch beoordeeld moeten 

worden door de gemeente op haalbaarheid en dat er met 

de gemeenteraad budget gezocht moet worden, want het 

projectbudget is op. De verkeerswerkgroep van 

Dorpsbelang gaat 13 april weer met de bewoners van de 

Vrachelsestraat om de tafel om verder te praten over de 

aangedragen oplossingen. Ook blijft de Vrachelsestraat op 

de agenda van het overleg met de gemeente. 

Aanpak Houtse Heuvel-zuid? 
Wil Den Hout de herinrichting van Houtse Heuvel-zuid (de 

straat langs de basisschool) op korte termijn aangepakt 

zien of liever wat later in samenhang met de herinrichting 

van alle straten van de Houtse Heuvel? Dat was de vraag 

die Riekie Jaspers, van de werkgroep verkeer, aan de 

vergadering stelde. De gemeente wil de aanpak van Houtse 

Heuvel-zuid versneld uitvoeren vanwege het raadsbesluit 

dat alle scholen in de gemeente aan een dertig 

kilometerzone moeten liggen. De werkgroep verkeer is 

bang dat de versnelde uitvoering nu niet zal aansluiten bij 

de plannen die later komen voor de rest. De vergadering 

was van mening dat de verkeersveiligheid langs de school 

prioriteit genoot, maar ook dat de Houtse Heuvel als één 

aan te pakken gebied gold. De werkgroep verkeer kreeg 

van de vergadering de opdracht mee om bij de gemeente 

na te gaan wat de versnelde aanpak precies inhoudt en 

voor welk gedeelte die geldt. Wordt vervolgd.   

Vrachtwagenverbod kern Den Hout krijgt 

vorm 
Het ingestelde verbod voor vrachtwagens in de kom van 

het dorp zal komende maand met verkeersborden worden 

aangegeven. ■ 

KOMENDE PERIODE VEERTIG 

HUIZEN ERBIJ IN DEN HOUT 
Het akkoord gaan van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Oosterhout met de 

woningvisie van Dorpsbelang Den Hout, maakt het mogelijk 

dat in de komende periode er veertig huizen in Den Hout bij 

kunnen komen. De meeste woningen (25 tot 28) worden in 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd 

op het huidige voetbalveld van VV Irene ’58 aan het 

Ruiterspoor. Het voetbalveld zal daarvoor worden 

verplaatst. Het overige deel van de woningen kan gevonden 

worden in erfwoningen, mantelzorgwoningen of 

kangoeroewoningen die onder bepaalde voorwaarden 

toegestaan worden in bestaande gebouwen. 

CPO-vereniging 
Het zal nog even duren voordat de eerste spade de grond 

in gaat op het voetbalveld. De inrichting van een nood-

zakelijke CPO-vereniging (waaraan hard wordt gewerkt) en 

het verplaatsen van het voetbalveld vragen tijd.  

Er is grote belangstelling voor het CPO-bouwen. Tot nu toe 

hebben zich 33 kandidaten uit de doelgroep (starters en 

senioren) gemeld; bijna allemaal afkomstig uit Den Hout. 

Na de zomer van dit jaar hoopt de in oprichting zijnde CPO-

vereniging Den Hout met de voorbereidingen zover te zijn 

dat met de officiële inschrijving begonnen kan worden. 

Rond die tijd zal nog een informatiebijeenkomst worden 

gehouden. Het bestuur van de CPO is bereikbaar via: 

info@cpodenhout.nl  

20 april omgevingsdialoog 
Onderdeel van de procedure is ook de wettelijke 

verplichting om een omgevingsdialoog te organiseren. Die 

dialoog staat voor woensdag 20 april gepland van 19.00 

tot 22.00 uur in de kantine van Irene ’58 aan het 

Ruiterspoor in de vorm van een inloopavond. De 

omwonenden van het voetbalveld zullen een schriftelijke 

uitnodiging ontvangen. ■ 
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VOORJAARSPLANTENACTIE 

MUZIEKVERENIGING AMICITIA 
Op woensdag 20 en donderdag 21 april gaan de leden 

van Muziekvereniging Amicitia weer langs bij de inwoners 

van Den Hout om voorjaarsplanten te verkopen. De actie, 

ten behoeve van de verenigingskas, start op beide dagen 

om 18.00 uur.  

Op woensdagavond wordt door de verkopers het 

buitengebied van Den Hout aangedaan. Op donderdag is 

de bebouwde kom aan de beurt. Naast voorjaarsplanten 

wordt potgrond te koop aangeboden. De planten worden 

ook dit jaar weer betrokken van Groenrijk Kees van 

Leijsen.  

Het centrum van de actie is op het erf van de familie 

Caron, Vrachelsestraat 89. Op beide dagen kunnen 

kopers ook hier tussen 18.00 en 20.30 uur terecht voor 

het kopen van voorjaarsplantjes en potgrond.  

De muziekvereniging bedankt iedereen vriendelijk voor de 

klandizie! ■ 

 

Vervolg van het traject bepaald 

DORPSVISIE KAN IN SEPTEMBER 

VASTGESTELD WORDEN 
Met het beleggen van twee verdiepingsbijeenkomsten (op 

zondag 13 en zondag 20 maart) is een grote stap gezet in 

het proces om te komen tot een dorpsvisie voor Den Hout. 

“Door corona duurt het opstellen van het plan allemaal 

wat langer dan gepland”, zei Ad van de Biggelaar, 

voorzitter van de werkgroep op de dorpsvergadering van 

21 maart. Hij schetste daarna het vervolgtraject: in maart 

zal het concept voor de visie geschreven worden en in mei 

zal dat ter bespreking aan het dorp worden 

gepresenteerd. De dorpsvisie zal twee delen beslaan. Het 

eerste deel zal bestaan uit een historisch kader en kan 

gezien worden als referentie stuk. In het tweede deel 

worden de ambities van het dorp voor de (nabije) 

toekomst en de te bereiken doelstellingen beschreven. 

Het totale concept (deel 1 + deel 2) wordt in augustus aan 

Den Hout, de stakeholders (ZLTO, Bedrijventerrein 

Weststad en gemeente) en de politiek teruggekoppeld. 

Daarna kan het – al dan niet gewijzigd – worden 

vastgesteld. In september van dit jaar wordt begonnen 

met acties om de plannen in de dorpsvisie concreet nader 

in te vullen. ■ 

 

Maandag 9 mei 

HEEMKUNDE DEN HOUT 

ORGANISEERT LEZING: IN TIJDEN 

VAN SCHAARSTE 
De Werkgroep Heemkunde Den Hout organiseert op 

maandag 9 mei een lezing over het onderwerp: ‘In tijden 

van schaarste’. De spreker die avond is Ad van Groesen.  

Tijdens de avond neemt Ad van Groesen de toehoorders 

mee in een wereld van schaarste: wat betekent het voor 

ons als er ergens een geringe voorraad van is? Twee jaar 

geleden zorgde de uitbraak van het corona virus er voor 

dat veel mensen in Nederland gingen hamsteren. Er werd 

gezegd : er hangt een grimmige sfeer in de supermarkt. 

Maar velen zullen zich vast ook nog de autoloze zondagen 

uit het jaar 1974 herinneren. Ook zullen de ouderen zich 

nog herinneren dat men vroeger niet alles onbeperkt kon 

kopen, maar dat er naast geld ook nog een distributiebon 

nodig was om iets te kopen. Ook energie, dus 

brandstoffen, elektriciteit en gas, werden gerantsoeneerd. 

Distributiewet 1916 
Al in 1898 werd een wet aangenomen met als doel om in 

tijden van schaarste tot een eerlijke verdeling van 

levensmiddelen en andere schaarse goederen te komen, 

 

Europark 11  

4904 SX Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 



Jaargang 18 nummer 3 DORPSBLAD den hout 12 

en ook om woekerwinsten te voorkomen. In 1916 kwam 

deze wet in werking en kreeg de naam Distributiewet 

1916. 

De uitwerking, de administratieve én de praktische 

gevolgen van deze wet worden in de lezing belicht aan de 

hand van documenten, foto's en voorwerpen. Dit geldt 

voor de periode tijdens en na WO I, toen Nederland niet 

in de oorlog betrokken was, alsook voor WO II, toen ons 

land door de Duitsers werd bezet en de periode van 

wederopbouw die erop volgde. Ook het traject van 

producent naar consument wordt behandeld. 

Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze lezing, 

die op maandag 9 mei in Dorpshuis Den Brink gehouden 

wordt. De aanvang is om 19.30 uur; de kosten voor deze 

avond zijn €5,00 (inclusief één keer koffie of thee).  

Vanaf vrijdag 22 april  zijn de entreekaarten te koop bij 

Dorpshuis Den Brink. Men kan zich ook aanmelden door 

een mail te sturen naar annepasschier@kpnmail.nl  Het 

entreekaartje ligt dan op 9 mei bij binnenkomst klaar. In 

totaal kunnen er 40 mensen naar de lezing komen, dus 

snel aanmelden is wenselijk. ■ 

MEDEWERKERS GEZOCHT 

VOOR PAASPOP 
De Paaspoporganisatie is nog op zoek naar 

medewerkers. Met name op zondag 17 april zijn er 

nogal wat vacatures bij de bar en bij de afdeling 

food (het restaurantgedeelte) minimum 16 jaar. 

“Een gelegenheid bij uitstek voor ‘nieuwe’ inwoners 

om het dorp van deze (actieve) kant te leren 

kennen,” zegt Bram Bul. Aanmelden: 

medewerkers@paaspop.com   

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Vrachelsestraat 
Naar aanleiding van de zorgen die zijn geuit in de 
dorpsvergadering van september 2021, zijn een 
aantal bewoners en andere betrokkenen aan de 
slag gegaan om te komen tot een aanpassing met 
als doel de Vrachelsestraat veiliger en mooier te 
maken. In de dorpsvergadering van 21 maart zijn 
de ideeën al op hoofdlijnen gedeeld. Samen met de 
bewoners van de Vrachelsestraat wordt woensdag 
13 april het voorstel verder geconcretiseerd, 
waarna het wordt voorgelegd aan de gemeente 
Oosterhout. Belangrijk daarbij is dat er door de 
politiek budget vrij gemaakt moet worden voor 
realisatie. 

Woningbouw 
Het College van B&W heeft de Woningbouw-
strategie Den Hout goedgekeurd, zoals die in 2021 
door Dorpsbelang is ingediend. Eén van de 
belangrijkste punten in deze strategie is de 
woningbouw op het voetbalveld. In dat kader wordt 
op 20 april a.s. de omgevingsdialoog gevoerd in de 
kantine van V.V. Irene. Er is een inloop van 19.00 – 
22.00 uur, waarbij iedereen welkom is. Direct 
omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodi-
ging. De omgevingsdialoog met betrekking tot de 
verplaatsing van het voetbalveld wordt door de ge-
meente verzorgd op een nader te bepalen datum.  

 
Dorpsvisie 
De 2e ronde thematafels om input te krijgen voor 
de dorpsvisie loopt momenteel, na de eerdere 
vertraging als gevolg van de lockdown. De ambitie 
is om in de dorpsvergadering van juni de concept 
dorpsvisie te presenteren.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt 
u natuurlijk met ons contact opnemen via de mail: 
communicatie@denhout.eu. 
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TENTOONSTELLING ‘DE VERDWENEN 

HOUTSE VERENIGINGEN’ ZOEKT 

MATERIAAL 
Werkgroep Heemkunde Den Hout is druk bezig om een 

tentoonstelling te organiseren met de titel ‘de verdwenen 

Houtse verenigingen’. Tijdens het kermisweekend op 17 en 

18 september 2022 kan deze tentoonstelling bezocht 

worden. 

Den Hout staat bekend als een dorp met een actief 

verenigingsleven. Door de jaren heen heeft Den Hout altijd 

een bloeiend verenigingsleven gekend, verenigingen 

waarvan er inmiddels ook al vele verdwenen zijn. Wat 

voorbeelden van die verdwenen verenigingen zijn 

Biljartvereniging Onder Ons, Ponyclub De Heuvelruiters, 

Drumband Novitas Vitae, jongerenkoor Hojoko, de 

Katholieke Meisjes- en Jongensgilde. De lijst is nog veel 

langer, maar dit geeft alvast een idee. De werkgroep 

Heemkunde Den Hout wil die verdwenen verenigingen, 

middels een tentoonstelling, weer even laten herleven. Een 

feest van herkenning; herinneringen aan speciale 

momenten die de verenigingen met zich meebrachten.  

Oproep aan alle Houtenaren om materiaal 
De werkgroep doet daarom een oproep aan alle 

Houtenaren: “Helpt u mee om de tentoonstelling tot een 

succes te laten worden? De foto’s en filmpje die bij u op 

zolder of in de la liggen zijn van harte welkom. Ook verhalen, 

attributen en materialen kunnen we gebruiken, denk hierbij 

aan teksten van liedjes, kledingstukken e.d. Eigenlijk alles 

wat een mooi beeld geeft van de verdwenen verenigingen is 

meer dan welkom!” 

Wie iets heeft kan contact opnemen met Anne Passchier 06 

21268275 annepasschier@kpnmail.nl of met Jan 

Verhoeven 0162-428927 jancorve@casema.nl 

Alvast heel erg bedankt namens de werkgroep Heemkunde 

Den Hout. ■. 

 

HELP JIJ MEE OM DE 40E 

JAARMARKT TOT EEN GEWELDIG 

SUCCES TE MAKEN? 

We mogen weer! Yes!  
Op 26 mei gaat het er eindelijk van komen……..de 40e 

editie van de jaarmarkt in Den Hout en jij kan helpen om dit 

tot een groot succes te maken!!  

Vanaf klokslag 6.00 uur in de ochtend gaan we los met 

dauwrennen en daarna een prachtige dag met 200 

marktkramen, straattheater, volop activiteiten voor de 

kinderen en natuurlijk heel veel live muziek. Om het 15.000 

bezoekers naar de zin te laten hebben, moet er in de week 

voor de jaarmarkt en op de dag zelf erg veel werk worden 

verzet door ca. tweehonderd vrijwilligers. We beginnen de 

22e mei met opbouwen (overdag en in de avond van harte 

welkom!) 

De vaste vrijwilligers die vaak al heel veel jaren meehelpen,  

worden uiteraard weer pro actief benaderd en hebben er 

natuurlijk hartstikke veel zin in. 

Voor een groot aantal (nieuwe) bewoners is de oproep om je 

in te zetten als barmedewerker, kassa, kantine, werkploeg 

(opbouw en op vrijdag opruimen), schminkers, verkeers-

begeleider en nog veel meer. Natuurlijk wordt er hard 

gewerkt, maar het is ook een hele mooie en leuke manier 

om dorpsgenoten te leren kennen!  

Mocht je meer informatie willen hebben of je willen 

aanmelden, mail dan naar secretariaat@jaarmarkt-

denhout.nl en we nemen contact met je op. Wij zijn trots op 

al onze vrijwilligers!! Kom jij ook helpen? 

Bestuur van de Houtse Jaarmarkt. ■ 

 

CARNAVAL POSITIEF 

VERLOPEN  
Hoe dubbelzinnig deze uitspraak is, blijkt 

uit de diverse coronagevallen in het dorp 

(net als in het overige deel van Brabant) 

na de leutdagen.  

Doordat twee weken voor carnaval de overheid alsnog de 

mogelijkheden bood om samen carnaval te vieren en de 

horeca zonder veel beperkingen open kon zijn, werd het een 

echt ‘fijnfisjenie’. Ook het mooie weer verhoogde dit jaar de 

feeststemming. Uiteraard daarbij toch overschaduwd door 

het plotse overlijden van Jan Pheninckx een paar dagen 

voor carnaval. De afwezigheid van Jan als filmer, fotograaf, 

gewaardeerd lid van de Raad van XI, kracht bij het 

katerontbijt en de Kwisniedakdawiskwis, vader van Prins 

Kluif XIII en als vrijwilliger waar nodig, altijd paraat en bereid 

om bij te springen, hebben duidelijk doen maken dat het 

leven kort is en dat het volop genieten van de momenten 

met en voor elkaar meer dan de moeite waard zijn.  

Katerlunch 
CS De Kluivenduikers heeft ondanks de relatief korte, 

roerige en emotionele voorbereidingstijd een mooi 

programma in Den Hout in elkaar kunnen zetten. De 

carnavalszaterdagmiddag was voor de kinderen ingeruimd 

voor de Kluuntocht waarna ze vervolgens los konden gaan 

op de Kraokeparty in dorpshuis Den Brink. Burgemeester 

Buijs droeg zaterdagavond tijdens de opening in het intiem 

klein ingericht Klosterke de sleutel over aan Prins Kluif XIII. 

Zowel zondag- als maandagochtend werden bij het krieken 

van de dag onder het genot van shoarma en een biertje de 

verjaardagen gevierd van de hofdames. Die beiden met 

carnaval jarig waren. Op zondag was er een druk bezochte 

katerlunch in Den Brink, ’s avonds gevolgd door de loterij. 

Winnares van de hoofdprijs (een fiets geschonken door 

Trommelen Tweewielers) werd Mettie Bakker uit de 

Middenakker. Alle overige prijswinnaars hebben inmiddels 

hun prijzen van de loterij ontvangen of op de avond zelf in 

ontvangst kunnen nemen.  
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Unieke optocht 
Maandag stond in het teken van de grote optocht waaraan 

zowel kinderen als volwassenen uit Den Hout konden 

meedoen. Door deze combinatie was de route wat kleiner 

en anders dan anders, maar gezien de grote deelname 

bleek deze in de regio unieke optocht toch een succes. 

Daarna kon een ieder uitkluiven, hossen en in de 

buitenlucht (!) een praatje maken.   

Dinsdag was er nog gelegenheid voor de laatste 

consumpties en werd ’s avonds de lampionnenoptocht 

gehouden, gevolgd door de verbranding van Oos Jaas.  

Dankjewel! 
C.S. de Kluivenduikers dankt iedere vrijwilliger, 

adverteerder en alle andere mensen die een bijdrage 

hebben geleverd om het carnaval dit jaar weer te doen 

slagen. Ook de gemeente Oosterhout voor het ter 

beschikking stellen van een zapp-subsidie om alle 

activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren en 

voor het ophangen van de grote Kluivenduikerbanners in 

hun vlaggenmasten aan de grenzen van Den Hout. ■ 

 

BUURTVERENIGING TER AALST 

ORGANISEERT WEER JEU DE 

BOULES COMPETITIE 
Na het succes van de afgelopen eenentwintig jaar is het 

nu, na alle covid-19 perikelen tijd om voor de 

tweeëntwintigste keer de jeu de boules competitie op te 

starten, laat de organiserende Buurtvereniging Ter Aalst 

weten. Aanmelden kan door te bellen, te appen of te 

mailen 

De spelregels zijn als volgt: iedere ploeg wordt in een poule 

ingedeeld en speelt een uit- en een thuiswedstrijd. De 

teams maken zelf onderling afspraken wanneer en waar 

gespeeld wordt. Het is de bedoeling dat iedere ploeg een 

baan ter beschikking heeft in Den Hout. Dit hoeft geen 

officiële wedstrijdbaan te zijn, maar moet wel de juiste 

afmetingen hebben! Iedere ploeg bestaat uit minimaal drie 

personen met een minimum leeftijd van 16 jaar.  

Ploegen maken onderling afspraken over de te spelen 

wedstrijden. De thuis spelende ploeg zorgt daarbij voor een 

kopje koffie (of natuurlijk thee of iets dergelijks voor de 

liefhebbers).  

Eindtournooi 
Het eindtournooi wordt gespeeld op zondag 9 oktober op 

de parkeerplaats van tennisvereniging TC Den Hout en 

begint ongeveer om 12.30 uur. Inschrijven  

Ploegen kunnen zich vóór 10 april inschrijven bij Ad 

Schransmans. Het inschrijfgeld bedraagt twintig euro, te 

betalen via NL 29 RABO 0131 5895 39. Nadere info: 06-

51592873 of mail:  adschransmans@gmail.com ■ 

 

Verschijnt 1 april 

NIEUW KOOKBOEK JOOP DICKENS 

‘VEGAN’ ROLT VAN DE PERS 

Schrijver Joop Dickens met zijn nieuwe kookboek Vegan 

Het nieuwe kookboek van Houtenaar en liefhebber van 

eten en koken Joop Dickens, Vegan komt uit op 1 april. 

Dickens schreef Vegan voor iedereen die graag wat minder 

vlees wil eten, maar niet wil inleveren op smaak, textuur of 

voldoening. Het boek is bij hem aan huis verkrijgbaar 

(Houtse Heuvel 20) en op de Houtse Jaarmarkt op 26 mei. 

De kookboekenschrijver hoopt met de nieuwe publicatie 

het succes van zijn eerste boekje De kleine Dickens te 

evenaren. 

 

Van 19 t/m 21 april 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 

VROUWEN VAN NU 
De Houtse afdeling van de vrouwenvereniging Vrouwen van 

Nu zamelt in de periode van 19 t/m 21 april kleding in voor 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. De opbrengst 

van de inzameling van gebruikte kleding, schoeisel, 

handtassen en knuffels is bestemd om kinderen in 

Oeganda na corona weer terug te laten gaan naar school. 

Kleding kan in gesloten zakken worden ingeleverd bij 

Marian Kuijpers, Dordrechtseweg 13 en bij Johannie van 

Leijsen, Achterstraat 4. ■ 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 
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Woensdag 27 april 

KONINGSDAG MET 

ACTIVITEITEN VOOR HEEL 

HET GEZIN! 
Aan koningsdag 2022 – op woensdag 27 april – wordt door 

het Houtse Oranjecomité hard gewerkt. De ochtend zal in 

het teken staan van activiteiten voor kinderen als vanouds 

op de Houtse Heuvel. ‘s Middags is er een programma 

waaraan heel het gezin kan deelnemen. De precieze 

inhoud zal later, onder meer via de eigen nieuwsbrief 

bekend worden gemaakt. 

Vrijwilligers gevraagd 
Voor de activiteiten voor de kinderen op woensdag 27 april 

van 10.00 tot 12.00 uur is het Oranjecomité nog op zoek 

naar vrijwilligers. Wie wil er een handje toesteken bij de 

spelletjes, bij het uitrekenen van de resultaten of bij het 

uitreiken van de traktaties? Vrijwilligers kunnen zich 

aanmelden bij Wilma Caron via telefoon 0-51697648 of 

mail: wilma.caron@ziggo.nl  

Vooraankondiging 
Op zondag 9 oktober houdt het Oranje Comité een grote 

Boeken- en Rommelmarkt in Den Brink. ■ 

 

JAARPROGRAMMA VVR ’70 BEKEND 
VVR ’70 heeft voor leden weer een interessant (jaar)

programma opgesteld, dat doorgaat onder voorbehoud van 

calamiteiten.  

Voorjaars rik- en jokerconcours: (vrijdag 18 maart) en 

vrijdag 8 april. Aanvang: 19.30 uur. 

Puzzelwandeling: zondag 15 mei.  Inloop: 13.30 uur; start 

14.00 uur.   

Fietsrally: zondag 4 of 25 september. Inloop vanaf 10.30 

uur, start 11.00 uur.   

Jeu de Boules-toernooi: zondag 26 juni. Ook niet leden zijn 

van harte welkom. Start afhankelijk van aantal deelnemers 

om 13.00 uur.  

Algemene ledenvergadering: vrijdag 28 oktober van 18.30 

tot 19.30 uur.  

Najaars rik- en jokerconcours: de vrijdagen 28 oktober, 4 

en 18 november, 9 en 16 december; aanvang steeds 

19.30 uur.  

Feestavond 
Vanwege corona is de feestavond ter gelegenheid van het 

50-jarig bestaan twee keer uitgesteld. Het feest wordt nu 

15 oktober gehouden. Voor leden is deze avond volledig 

gratis,  inclusief een diner. Partners, die géén lid zijn 

betalen € 20,00 voor de feestavond.  

Alle activiteiten hebben in of vanuit Den Brink plaats, met 

uitzondering van het jeu de boules. Dat is bij TC Den Hout. 

Voor een goede voorbereiding, planning of reservering 

dient elk lid zich aan te melden voor de activiteit waar hij of 

zij aan deel wil nemen! ■ 

GROEN LINTJE VOOR LINN EN 

VEERLE 

Linn (l) en Veerle kregen groen lintje in Oosterhoutse 

raadszaal 

Op 10 maart kregen Linn Pheninckx (8) en Veerle 

Schotanus (9) het groene lintje uitgereikt in de raadszaal 

van het gemeentehuis in Oosterhout. Deze prijs is door 

GroenLinks in het leven geroepen voor jeugd en jongeren 

die een mooi initiatief hebben ontwikkeld dat ten goede 

komt aan de samenleving. Het dorpsblad was benieuwd 

waarom ze het lintje gekregen hebben en ging voor een 

interview naar de dames toe. Linn en Veerle vinden het 

eerst wel een beetje spannend, zo’n interview voor het 

dorpsblad, maar vertellen al snel enthousiast over hun 

project. 

 

“Wij gingen een keer in de lockdown ‘s middags flyers 

maken om te zorgen dat mensen niet allemaal rotzooi in de 

natuur gooien. Wij vinden dat namelijk heel raar dat er 

allemaal plastic, mondkapjes, lege verpakkingen en 

vuurwerk langs de weg liggen. We tekenden afval en gras 

enzo en knipten er kleine foldertjes van. We gingen er ook 

nog loom armbandjes bij maken, omdat we dachten dat 

dat wel leuk zou zijn. Omdat iedereen weer in een 

lockdown zat, wilden we de mensen ook een beetje 

opvrolijken. De papa van Linn zei dat we het alleen bij 

bekenden in de brievenbus mochten gooien, maar gelukkig 

kennen we heel veel mensen,” lacht Veerle.  

“We hebben 46 flyertjes gemaakt en hebben er ook één bij 

Nancy van Dommelen in de bus gegooid. Zij heeft ons toen 

opgegeven voor het groene lintje. Ze had wel eerst aan 

onze mama’s gevraagd of dat goed was, maar die wisten 

helemaal niet dat wij dat gemaakt hadden. Het was 
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namelijk papadag toen we dit gingen doen. Dus we 

moesten eerst aan onze mama’s uitleggen wat we gedaan 

hadden.” 

“We gaan ook vaak samen of met vriendjes afval opruimen 

in Den Hout. En we hebben dan al snel twee zakken vol van 

alleen maar zwerfafval hier in onze straten. De rommel 

blijft heel lang liggen in de natuur en dat is slecht voor de 

bomen, het gras en de dieren. Vogels of andere dieren 

kunnen ook stikken in dat plastic. Dus daarom ruimen wij 

dat op, maar eigenlijk moeten mensen het niet in de natuur 

gooien.” 

Linn laat de knijpers zien die ze van de gemeente hebben 

gekregen. “Eerst hadden we handschoenen aan, maar nu 

kunnen we het hier mee doen, dat is wel makkelijker” 

vertelt ze. 

“We zijn heel trots dat wij het groene lintje hebben 

gekregen, de middag in de raadszaal was heel leuk met 

allemaal familie en vrienden erbij. We kregen het lintje van 

Maartje en Robin. Zij hadden in 2020 het lintje gekregen 

en komen ook uit Den Hout.” 

Tot slot willen Linn en Veerle nog kwijt dat zij het afval 

blijven opruimen, maar dat ze hopen dat steeds minder 

mensen hun rommel zomaar weggooien zodat er minder in 

de natuur terecht komt. ■ 

 

WIJKAGENT EN BOA’S KOMEN 

KENNISMAKEN MET DEN HOUT  

Wijkagent Nikky (m) en boa’s Ismet (l) en Emily  

Donderdag 28 april komen wijkagent Nikky Kuis en de 

wijkboa’s Emily en Ismet naar Den Hout om kennis te 

maken met de dorpsgenoten. Van 13.00 tot 15.00 uur 

staan ze met de politie Tuktuk op de plaats waar normaal 

gesproken het Houts Frituurtje staat (tussen de kerk en De 

Vier Linden aan de Houtse Heuvel). Wijkagent en boa’s 

brengen de koffie en thee mee!  ■ 

 

 

 

 

IN 2022 NOG GEEN STEPTOCHT 

ROTTERDAM- DEN HOUT 
“Helaas”, zo laat de Stichting Steprace weten: “nog één 

jaartje geduld. Ook wij kunnen niet wachten om de 50e 

editie van de Steprace te organiseren en het jubileum 

feestelijk te vieren, maar helaas kan het steppen dit jaar 

nog niet doorgaan.”  

De stichting had de hoop om deze zomer weer samen met 

iedereen te kunnen genieten van een mooie steptocht en 

veel gezelligheid. Helaas bleek dit nu nog niet haalbaar. 

Door alle gebeurtenissen, beperkingen en onzekerheden is 

het niet mogelijk om de 50e editie te organiseren op de 

manier die de stichting wil: het moet namelijk een groot 

feest worden!  

De Stichting Steprace gaat er nu vanuit dat dit in 2023 wel 

mogelijk is en hoopt dan van de steptocht een feestelijke 

jubileumeditie te maken. “Blijf gezond en trainen,” zegt de 

Stichting Steprace!  ■ 

 

HOUD UW FINANCIËN OP ORDE EN 

VOORKOM SCHULDEN 
Gebeurtenissen in het leven hebben soms grote financiële 

gevolgen. Zo groot, dat mensen in de schulden komen. Dat 

kan iedereen overkomen. Herken dus de signalen dat uw 

financiën niet meer helemaal op orde zijn. En vraag dan 

gelijk hulp. Zo voorkomt u grote problemen voor uzelf, uw 

partner of uw gezin. In dit artikel vindt u een paar 

voorbeelden en plekken waar u advies kunt krijgen. 

Tegenvallers 
Monique kwam altijd precies uit met haar inkomen. Ze 

heeft een klein spaarpotje. Maar het afgelopen jaar had ze 

tegenvallers. Haar auto ging kapot. De premie van haar 

zorgverzekering ging omhoog. Ze moest voor het eerst geld 

lenen. Elke maand komt ze net niet meer uit met haar 

inkomen. Ze maakt zich zorgen over haar energierekening. 

En ook over de rekeningen die daarna gaan komen. Hoe 

moet ze deze betalen? 

Scheiding 
Bart en Amina zijn net gescheiden. Amina staat op een 

wachtlijst voor een betaalbare huurwoning. In de tussentijd 

huurt zij een appartement waarvoor zij geen huurtoeslag 

ontvangt. Haar salaris gaat bijna helemaal op aan de huur. 

Zij ontvangt alimentatie van Bart voor hun twee kinderen. 

Het geld gebruikt ze steeds vaker voor vaste uitgaven. De 

GEMEENTE NIEUWS 
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kinderen hebben nieuwe kleren en schoolspullen nodig. Ze 

kiest vaker voor gespreid betalen bij webshops. Nu moet ze 

elke maand ook nog gaan terugbetalen. 

Zonder werk 
Koen en Saskia hebben een jong gezin. Zij wonen in een 

koopwoning en hebben allebei een auto. Ze gaan graag 

met het gezin op stap. Opeens krijgt Koen te horen dat zijn 

contract niet wordt verlengd. Hij heeft recht op een WW-

uitkering. Koen denkt snel een baan te vinden. Daarom 

denken ze niet aan bezuinigen. Ze weten ook niet precies 

wat ze elke maand uitgeven. Na een half jaar is het Koen 

nog niet gelukt om een baan te vinden. De rekeningen 

stapelen zich op. Koen schaamt zich omdat hij niet meer 

goed voor zijn gezin kan zorgen. 

Voorkom schulden, vraag hulp 
• Budget Advies Centrum, stadhuis, Slotjesveld 1. Gratis 

advies over uw situatie en ondersteuning. Ook voor 

ondernemers. Loop binnen zonder afspraak:  

 Maandag en vrijdag van 9.00-12.00 uur 

 Dinsdagmiddag van 13.00-16.00 uur 

 Donderdag van 16.00-20.00 uur 

• www.overrood.nl: ondernemers helpen elkaar financiële 

problemen te voorkomen en op te lossen.  

• Budgetcoach: een vrijwilliger helpt u uw financiën en 

administratie op orde te brengen. Mail 

naar burgeradviseur@surplus.nl of bel (0162) 74 86 00. 

 

WILGENSNIPPERS MOETEN 

BODEMSTRUCTUUR ROND HEILIGE 

EIK VERBETEREN  
Het was u misschien nog niet opgevallen, maar sinds kort 

ligt er een dikke laag wilgensnippers rondom de Heilige Eik 

op de hoek van de Achterstraat en de Vrachelsestraat. De 

ruime kring van snippers om de boom wordt 

bijeengehouden door dennenstammen. Groenbeheerder 

en bomenspecialist Coen van Hoek van de gemeente licht 

toe waarom deze ingreep plaatsvond.  

Van Hoek: “De groeiplaats van een boom is heel belangrijk. 

Het liefst zien we op zo’n plek een natuurlijke kringloop: 

blad dat valt, verteert en voedsel levert voor de boom. Bij 

de Heilige Eik is door werkzaamheden aan de weg de 

structuur veranderd. De betonklinkers zijn vervangen door 

een meer afsluitende laag asfalt. Ook de laag van wortels 

vlak onder de oppervlakte is door het graafwerk aangetast. 

Uit voorzorg hebben we besloten om met wilgensnippers 

een mulchlaag aan te brengen. Zo’n laag verbetert de 

bodemstructuur doordat het bodemleven aan de slag gaat 

met de mulchlaag en verwerkt tot een luchtigere bodem, 

waardoor voeding, lucht en vocht beter in de bodem 

doordringen. Een mulchlaag beschermt de bodem tegen 

kou en warmte en voorkomt uitdroging. Bij flinke 

regenbuien slaat de grond niet dicht en vorst dringt minder 

door in de grond. Wilgensnippers zijn ideaal voor dit werk. 

De snippers komen van geknotte wilgen elders in de 

gemeente. De boomstammen die er omheen liggen om de 

snippers bij elkaar te houden zijn stammen van 

dennenbomen. Ook die komen vanuit de gemeente.” ■ 

 

CULTUURPRIJS GEMEENTE 

OSTERHOUT 2020 VOOR MIRANDA 

VAN BRAGT 
Zondagmiddag 27 maart werd Miranda van Bragt in haar 

achtertuin verrast door burgemeester Mark Buijs die haar 

de cultuurprijs van de Gemeente Oosterhout 2020 kwam 

uitreiken. De haar toegekende prijs kon tot twee keer toe 

niet uitgereikt worden vanwege corona. Miranda van Bragt 

kreeg de prijs voor haar jarenlange inzet voor de cultuur in 

Oosterhout. Haar goede vriendin, Nicole Hanegraaf 

noemde in haar woord de toekenning een terechte 

waardering. “Als geen ander weet jij jong en oud te 

stimuleren en te enthousiasmeren. Dat deed je gisteren; 

dat doe je vandaag en morgen. Je verwondert, daagt uit en 

laat mensen zien waartoe ze op cultureel gebied in staat 

zijn.” ■ 
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Dit jaar veertigste editie 

WELKE HERINNERING 

BEWAART U AAN DE HOUTSE 

JAARMARKT?!  
Op 26 mei wordt de veertigste editie van de Houtse 

Jaarmarkt gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt 

een jubileumblad uitgegeven. Naast onder meer de 

historie en groei van de markt wil de redactie ook 

ervaringen en bijzondere belevenissen van u, als 

bezoeker, deelnemer, vrijwilliger enz. in de publicatie 

opnemen. Wilt u uw (bijzondere) belevenis of 

herinnering met ons delen, stuur dan een mail naar 

ceesjoosen@planet.nl of bel met 06-20977830 dan 

tekenen wij uw verhaal op. Wij zien er naar uit. Alvast 

hartelijk dank voor de te nemen moeite!  ■ 

Als je zo eens rondloopt in Den Hout en omgeving ontdek je 

steeds weer verrassende plekjes. Om die reden heeft de redactie 

de rubriek ‘Mooi Den Hout’ in het leven geroepen 

In deze rubriek willen we mooie foto’s van mooie plekjes in Den 

Hout publiceren. Het liefst foto’s die door u, onze lezers, zijn ge-

maakt van uw favoriete plekjes in en om Den Hout. Houd er reke-

ning mee dat de meeste nummers in zwart/wit worden uitgege-

ven. Foto’s graag digitaal aanleveren via: redactiedorps-

blad@denhout.info of app via 06-27540297. Indien mogelijk en/

of nodig graag een korte toelichting op de foto bijvoegen. Wij 

plaatsen de foto’s met uw naam als fotograaf erbij.  

Deze maand een foto van Miriam van den Heijkant. Miriam maak-

te de foto afgelopen zomer bij het krieken van de dag in de Her-

straat.  

MOOI DEN HOUT!   
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Mark, Ingrid en Milco van Leijsen  

Adres: Middenakker 10  

Beroep:  Mark is projectmanager bij Kuijpers 

Projecten in Den Bosch, een familiebedrijf dat  

technische installaties ontwerpt, bouwt en 

onderhoudt. Mark verzorgt de grotere 

nieuwbouw projecten (o.a. in de gezondheids-

zorg) en de controlled environments 

(cleanrooms). Ingrid is postbezorger in de 

Contreie. Milco zit in het 4e jaar op het Mgr. 

Frenckencollege en werkt bij ’t Klosterke. 
 

Hobby's: Ingrid houdt van wandelen, lezen en 

bijkletsen met vriendinnen. Mark is met name in het 

voorjaar en de zomer druk met sleutelen en tractorpulling 

wedstrijden. Als team zijn ze negen keer Nederlands 

kampioen, waarvan de laatste vijf keer op rij. Milco voetbalt 

al vanaf de mini’s bij Irene en houdt ook van gamen en 

chillen met zijn vrienden. 

Waar komen jullie vandaan? 

Ingrid is geboren in Roosendaal. Mark is opgegroeid in Den 

Hout. Voor ze naar Den Hout verhuisd zijn, hebben ze 21 

jaar in het Fort (Pallieterplein) in Oosterhout gewoond. Ze 

hebben elkaar ontmoet op een project in Moerdijk waar 

Ingrid directiesecretaresse was en Mark stage liep. 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen? 

Mark heeft altijd gezegd, als Milco naar het voortgezet 

onderwijs gaat, gaan we verhuizen en het liefst naar Den 

Hout. We hebben rustig rond gekeken in de nabije 

omgeving en drie jaar later is het dit huis op de 

Middenakker geworden. Net zoals op het Pallieterplein een 

gezellig pleintje met een speeltuintje voor de deur. Voor 

Ingrid aan de andere kant van haar postwijk, voor Milco 

lekker dicht bij Irene en voor Mark kort bij de werkplaats in 

de Achterstraat. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen?  

De overdracht van ons huis was op 15 juli 2021 en twee 

weken later zijn we er ingetrokken. 

 

Hoe is het tot nu toe bevallen?  

We zijn blij met onze verhuizing (terug) naar Den Hout en 

voelen ons hier thuis. 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout?  

Het is lastig om daar iets op te zeggen. Het was hier 

afgelopen jaar wel heel rustig in de zomervakantieperiode. 

Misschien was het wel stilte voor de storm, nu alle 

activiteiten weer mogen. 
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H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 
Pastoresteam 
Pastoor Jochem van Velthoven,  

pastor Peter Hoefnagels en pastoraal 

werker Annemiek Buijs, tel.: 432339. 

Opgeven misintenties 
Mevrouw A. Halters tel.: 455070 of 

email: amhalters@casema.nl. 

Vieringen van de geloofs-

gemeenschap Cornelius 
Zaterdag 9 april: Eucharistieviering, 

19.00 uur Den Brink. Voorganger 

pastoor Jochem van Velthoven 

PASEN (vieringen in de basiliek 

St. Jan, Oosterhout) 

Witte Donderdag 14 april 19.00 uur: 

Witte donderdagviering, voorgangers 

Pastoor Jochem van Velthoven, 

pastor Peter Hoefnagels en pastor 

Annemiek Buijs 

Goede Vrijdag 15 april 19.00 uur: 

Goede Vrijdagviering, voorgangers 

Pastoor Jochem van Velthoven, 

pastor Peter Hoefnagels 

Paaszaterdag 16 april 21.00 uur: 

Paaswake, voorgangers Pastoor 

Jochem van Velthoven, pastor Peter 

Hoefnagels en pastor Annemiek Buijs 

Eerste Paasdag 17 april 11.00 uur: 

Eucharist ieviering, voorganger 

pastoor Jochem van Velthoven 

Tweede Paasdag 18 april 11.00 uur: 

Eucharist ieviering, voorganger 

pastoor Jochem van Velthoven 

Zaterdag 23 April: Eucharistieviering, 

19.00 uur Den Brink. Voorganger 

pastoor Jochem van Velthoven 

Doordeweekse bijeen-

komsten in Den Hout  
Elke donderdag is er om 10.00 uur 

een bijeenkomst van de geloofsge-

meenschap Cornelius in Den Brink. 

Op de laatste donderdag van de 

maand is dat een Woord- en Gebeds-

viering met in principe voorganger Ed 

de Kever. Op de andere dagen wordt 

er een geloofs- of bijbelverhaal voor-

gelezen, samen gezongen en gebe-

den. Iedereen is welkom.  

Donderdag 28 april: Woord- en 

gebedsdienst, 10.00 uur Den Brink. 

Voorganger: pastor Ed  de Kever.  

Kosters 
Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra (076-5210899 of  

06-20513740) 

Christ Havermans (06-46176412) 

Rechtstreeks contact met de 

Catharinaparochie 

In onderstaande gevallen dient recht-

streeks contact opgenomen te wor-

den met de Catharinaparochie:  

Markt 17, 4901 EP Oosterhout, 

tel.: 432339: 

• Bespreken van een doop 

• Opgeven van communie / vormsel 

• Huwelijk 

• Overlijden 

Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om 

het huis. 
 

• Stucwerk 

• Tegelwerk 

• Timmerwerk 

• Badkamers 

• Aanpassen keukens 

 

Jack Damen 
 

Hespelaar 24a 

4911 AE Den Hout 

tel: 0162 - 428906 

info@damenklusbedrijf.nl  

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 
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In de rubriek ‘Uit de 

oude doos’ 

publiceert het 

dorpsblad elke 

maand een foto van 

‘vroeger’. Deze 

maand een foto van 

een gezelschap voor 

Café De Ploeg (fam. 

Verhoeven) van 

omstreeks 1916.  

 
Foto: Familie Jan 
Verhoeven 

 

UIT DE OUDE DOOS 

AFDELING VAN VRIJWILLIGE 

LANDSTORM POSEERT VOOR CAFE 

DE PLOEG IN DEN HOUT 
Op de foto de leden van de vrijwillige landstorm*) uit de 

regio die op oefening zijn. Zij staan voor een uitspanning in 

Den Hout die later bekend werd als Café de Ploeg aan de 

Houtse Heuvel (links van de school).  

Het gezelschap poseert voor de originele gevel van het 

pand dat in 1783 werd gebouwd. In november 1944, 

tijdens de bevrijding van Den Hout, is het pand zwaar 

beschadigd door oorlogsgeweld. In 1946 is de voorgevel 

geheel vernieuwd naar de huidige situatie en kreeg het 

pand het adres Houtse Heuvel 1. 

De twee vrouwen op de voorgrond waren de toenmalige 

eigenaars en uitbaatsters van het etablissement, te weten 

de weduwe Keulemans en haar dochter. In 1918 werd het 

pand verkocht aan Johannes Nollen, maar de dames 

Keulemans bleven het café uitbaten. In 1931 verkocht 

Johannes Nollen het pand aan zijn schoonzoon Gerardus 

Verhoeven. Deze was gehuwd met zijn dochter, Johanna 

Nollen. Gerardus (Gerrit) Verhoeven runt naast het café ook 

een graan- en meelhandel, verkoopt diervoer en steenkool. 

In 1965 neemt de zoon van Gerrit, Jan Verhoeven samen 

met zijn vrouw Corrie de Jong het café over. In 1978 sluit 

Café De Ploeg zijn deuren. Slijterij De Ploeg bestaat daarna 

nog enkele jaren. Het pand heeft nu uitsluitend een 

woonbestemming.            

*) Vanwege de oorlogsdreiging die vooraf ging aan de 

Eerste Wereldoorlog, werd op 4 augustus 1914 de 

vrijwillige Landstorm opgericht, toen mannen en jongens 

zich vrijwillig aanmeldden bij het Nederlandse leger voor 

het verdedigen van ons land (Wikipedia). 

In de rubriek ‘Uit de oude doos’ van de vorige maand 

(februari) stond deze foto van de boerderij van Petrus 

Oomen aan de Achterstraat 14. Het dorpsblad vroeg de 

lezers of ze de op de foto aan het werk zijnde jongelui 

herkenden. Jo van Es-Oomen, dochter van boerderij-

eigenaar Petrus Oomen, reageerde (waarvoor dank!): “De 

jongeman rechts op de foto is mijn broer Jos (Oomen). 

Links van hem staat Kees Embrechts, zoon van toen onze 

buren Waltherus Embrechts en Adriana Fransen, 

Achterstraat 12.”  
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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 
Fotokroniek Bernard van Oerle, Nikky Kuis, 

Odette Kuijpers, Fam.van Leijsen, Jan 

Verhoeven, Diane Pheninckx, Fam. Dickens, 

Cees Joosen, Miriam van den Heijkant, Conny 

van denBoogaard  

 

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 

dinsdag 26 april. U kunt uw bijdragen t/m 16 april 

zenden of mailen naar het redactieadres. 

Vrijdag 1 april 

Eetpunt Den Brink. Aanvang 12.00 uur. Aanmelden: 

info@dorpshuisdenbrink.nl of 0162-422971. 

Woensdag 6 april 

Presentatie plannen voor de kerk. 15.30 uur. 

Woensdag 6 april 

Wekelijkse fietstocht Vrouwen van Nu. Vertrek 18.30 

uur vanaf de kerk. Hierna elke woensdagavond. 

Donderdag 7 April 

Katholieke Bond van Ouderen. Jaarvergadering en 

Paasviering, Den Brink, 10.00 - 16.30  uur. 

Vrijdag 8 april 

Voorjaars rik- en jokertoernooi VVVR ’70 (tweede en 

laatste speeldag). Den Brink 19.30 uur. 

Zaterdag 9 april 

Den Brink 19.00 uur: eucharistieviering; voorganger 

pastoor J. van Velthoven. 

Zondag 10 april 

Viering 40-jarig bestaan van Buurtvereniging Den 

Hout. Dorpshuis Den Brink. 

Zondag 10 april 

Uiterste opgavedag voor deelname aan Jeu de 

Boulescompetitie Buurtvereniging Ter Aalst. 

Maandag 11 april 

Excursie Vrouwen van Nu naar Vermeulen Tuinbouw, 

Oosteind. 

Donderdag 14 April 

Katholieke Bond van Ouderen. Koersbal, Den Brink, 

13.30 uur. 

Zaterdag 16 april 

Paaspop Den Hout; 14.30 – 24.00 uur.  

Zondag 17 april 

Paaspop Den Hout; 14.30 – 24.00 uur. 

Dinsdag 19 t/m donderdag 21 april 

Kledinginzamelingsactie Vrouwen van Nu.  

Woensdag 20 april 

Voorjaarsplantenactie Muziekvereniging Amicitia. 

Vanaf 18.00 uur. 

Woensdag 20 april 

Omgevingsdialoog CPO-bouwen op voetbalveld Irene 

’58. Kantine Irene, Ruiterspoor. Inlopen van 19.00 

tot 22.00 uur.  

Donderdag 21 april 

Katholieke Bond van Ouderen. Bingo, Den Brink, 

13.30 uur. 

Donderdag 21 april 

Voorjaarsplantenactie Muziekvereniging Amicitia. 

Vanaf 18.00 uur.  

Zaterdag 23 april 

Den Brink 19.00 uur: eucharistieviering; voorganger 

pastoor J. van Velthoven. 

Dinsdag 26 april 

Verschijnen van het aprilnummer van Dorpsblad Den 

Hout. Eén dag eerder dan anders i.v.m. koningsdag. 

Woensdag 27 april 

Koningsdag. Spellen voor kinderen. Houtse Heuvel. 

10.00 – 12.00 uur. Fietstocht voor heel het gezin. 

Start Houtse Heuvel 13.30 uur. 

Donderdag 28 april:  

Woord- en gebedsdienst, 10.00 uur Den Brink. 

Voorganger: pastor Ed  de Kever.  

Donderdag 28 april 

Kennismaking met wijkagent en wijkboa’s. Tussen 

kerk en Vier Linden. 13.00 – 15.00 uur. 


