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TWEEDE FASE BOUWPLAN KEY OPGELEVERD 
Den Hout – De tweede fase van het Bouwplan Key, zeven 

nieuwbouwwoningen op de hoek Vrachelsestraat, Herstraat 

en Molenakker, zijn begin van deze maand opgeleverd. In 

de eerste week van februari waren dat de drie vrijstaande 

woningen aan de Vrachelsestraat en vorige week de twee 2

-onder-1-kappers aan de Molenakker. 

Medio mei 2020 is begonnen met de bouw door aannemer 

Lithos, Bouw & Ontwikkeling uit Amersfoort. “De bouwwerk-

zaamheden zijn voorspoedig verlopen”, zegt Dennis Jan-

sen, tot voor kort projectleider bij Lithos. “Dit dankzij het 

mooie weer in de zomer van vorig jaar. Alleen in het najaar 

en in het begin van de winter hadden we te kampen met 

regen. Omdat de gemeente hechtte aan het oorspronkelij-

ke groen op de bouwlocatie (de voormalige tuin van de fa-

milie Janssen), moest daar met de kopers een oplossing 

voor gevonden worden. Daarover zijn inmiddels afspraken 

gemaakt”. 

Eerste fase 
In de eerste fase van Plan Key werden vier woningen ge-

bouwd: één aan de Molenakker en drie aan de Vrachelse-

straat. Voor de woningen aan de Vrachelsestraat in fase 

één werd de eerste steen gelegd in maart 2018. De ontwik-

keling van Plan Key duurde ruim tien jaar. Er waren veel 

bezwaren tegen het plan qua aantal woningen (elf), qua 

soort en qua relatie met het dorpsplan. ■ 
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RUIMTE GEZOCHT VOOR BOUWEN 

SLOEP 
Wij zijn Gijs en Bart Rutten woonachtig in Den Hout. Wij zijn 

van plan een sloep te gaan bouwen en zijn hiervoor opzoek 

naar ruimte om dit project te kunnen realiseren. De ruimte 

zouden wij graag langdurig in gebruik willen nemen en zul-

len vanwege het klussen ook vaak aanwezig zijn. De sloep 

wordt 8 meter lang en 3 meter breed. 

Heeft u of kent u iemand met een ruimte laat het ons dan 

weten via: 06-42079670. Alvast bedankt voor uw hulp. 

Gijs en Bart Rutten ■ 

Vastenactie 2021 

“HOE KUNNEN WE ACHTEROVER LEU-

NEN ALS ANDEREN HONGER LIJDEN, 

DORST HEBBEN OF ZIEK ZIJN?’ 
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin ieder-

een, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld 

waar mensen zelf werken aan hun waardigheid 

én beschikken over de mogelijkheden en voorwaar-

den daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zich-

zelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de wel-

vaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschap-

pen. De Vastenactie wordt traditiegetrouw gehouden in de 

Veertigdagentijd, de periode van Aswoensdag tot Pasen.  

Even minderen voor een ander 
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bron-

nen, ook daar wil Vastenactie aan werken. En daar kan ie-

dereen aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan 

een van de projecten, maar er kan ook op andere manieren 

bijgedragen worden aan een waardig bestaan voor ieder-

een. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen wordt 

daarmee bespaard, maar er wordt ook minder beslag op 

kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas ge-

legd. Daarmee wordt thuis meegewerkt aan een rechtvaar-

dige verdeling van welvaart over alle mensen.  

Centre Simama 
Het vastenactieproject waar de Catharinaparochie zich dit 

jaar voor inzet is evenals vorig jaar het Centre Simama in 

Congo. Parochiaan Henny Hoedemaker uit Dorst is als fysi-

otherapeut nauw betrokken bij het centrum dat mensen 

die een lichamelijke beperking hebben helpt aan o.a. medi-

sche hulpmiddelen. 

Vastenactie in Den Hout 
Dorpsgenoten die de Vastenactie willen steunen, kunnen 

dit doen door hun bijdrage in het vastenzakje – dat samen 

met het dorpsblad van deze maand huis-aan-huis wordt 

verspreid – te stoppen en in de (groene) brievenbus van 

Den Brink te deponeren. De actie loopt tot Pasen 2021. ■ 

 

ZIENSWIJZEN OP OMGEVINGSVISIE 
Gemeente Oosterhout wil dit jaar een Omgevingsvisie vast-

stellen. Een omgevingsvisie is een document waarin een 

langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving van het 

grondgebied van een gemeente is beschreven. Onderwer-

pen in een omgevingsvisie zijn:  ruimtelijke aspecten, het 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen, activiteiten waardoor 

emissies, hinder of risico's worden veroorzaakt, gezond-

heid, veiligheid, bereikbaarheid, arbeidsmarktbeleid, ont-

wikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-

infrastructuur, landbouw, landschap, woon-, leef- en werk-

milieus, energietransitie, klimaatadaptatie, natuur en wa-

ter. Het ontwerp van het plan ligt tot 18 maart 2021 ter in-

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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Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

zage. Tot die datum kunnen inwoners van de gemeente er-

op reageren door een zienswijze te schrijven en bij de ge-

meente in te leveren.  

Dorpsbelang Den Hout heeft een concept-zienswijze opge-

steld. Houtenaren die via dit traject hun inbreng willen leve-

ren, kunnen op dit concept reageren voor 25 februari via: 

dorpsvisie@denhout.eu. ■ 

DANKJEWEL! 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle 

felicitaties die wij mochten ontvangen op ons gouden 

huwelijksdag op 3 februari j.l.  

We hadden gezien de huidige omstandigheden een hele 

rustige dag verwacht, maar de dag is voorbij gevlogen 

met het lezen van alle kaarten en brieven en het 

ontvangen van de mooie bossen bloemen. Op deze 

manier is het alsnog een onvergetelijke dag geworden. 
 

Cees en Anny de Jong- de Jongh 

Te koop - gevraagd - aangeboden -  

over te nemen - gezocht 

PLAATS EEN 'SPROKKELTJE' 
(alleen voor particulieren) 

 

Kosten € 2,50. Betaling vóór plaatsing: 

contant Herstraat 8,  

per bank NL 30 RABO 0139958002 

 

CONTACTADRESSEN 

Wijkverpleegster 
Voor Den Hout is nog geen vaste wijkverpleegster be-

schikbaar. Inwoners van Den Hout kunnen bellen naar 

0165 - 546613 en vragen naar de waarnemend wijk-

zuster voor Den Hout. 

Wijkagent 
Daphne van den Beuken, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond.   

Dorpshuis Den Brink  
Houtse Heuvel 24a; tel.: 0162-422 971. 

Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandag-

dinsdag-vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 

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

BEDANKT! 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 

vele felicitaties – in welke vorm dan ook – bij onze 

Gouden Bruiloft. Hierdoor zijn het ondanks corona toch 

mooie dagen met onze kinderen en kleinkinderen 

geworden. 

Jo en Joan van Es 
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BEHOEFTE AAN TELEFOONCIRKEL IN 

DEN HOUT WORDT (OPNIEUW) ON-

DERZOCHT 
In de werkgroep Sociaal Welzijn van Dorpsbelang Den Hout 

is onlangs opnieuw gesproken over de behoefte aan een 

telefooncirkel in het dorp. De initiatiefnemers van enige tijd 

geleden; Tonny Halters en Annie van Leijsen werden op-

nieuw bereid gevonden te onderzoeken of een telefooncir-

kel wenselijk is.  

Wat is een telefooncirkel en hoe werkt het? 
Een telefooncirkel zorgt voor dagelijks contact tussen de 

deelnemers. Meedoen geeft een gevoel van zekerheid. Ie-

dere dag is er op een vast tijdstip even contact van mens 

tot mens. Gewoon om te horen of alles in orde is en om de 

laatste nieuwtjes met elkaar uit te wisselen. De telefooncir-

kel is bedoeld om mensen die aan huis gebonden zijn con-

tact en veiligheid te bieden. Deelnemers aan de telefoon-

cirkel zijn mensen uit Den Hout die via de telefoon contact 

met elkaar houden. Het bellen gebeurt in een vaste volgor-

de, zodat steeds dezelfde personen elkaar bellen. De eer-

ste persoon op de lijst belt de tweede persoon, die de vol-

gende van de lijst belt. Zo gaat de cirkel rond tot de laatste 

deelnemer een vrijwilliger belt, die de telefooncirkel bege-

leidt. Wanneer iemand niet opneemt, wordt dit gemeld aan 

de vrijwilliger en kan hij/zij hulp inschakelen. Aan deelna-

me zijn in principe geen kosten verbonden, behalve de ei-

gen telefoonkosten. 

Reacties, vragen en aanmeldingen (ook bege-

leidende vrijwilligers): 
Houtenaren die aan zo’n telefooncirkel willen deelnemen 

(of er nog vragen over hebben) kunnen contact opnemen 

met Annie Laurijsse, Houtse Heuvel 36A. Tel.: 0162-

427853. Mail: annielaurijsse@casema.nl. Om de telefoon-

cirkel te begeleiden wordt daarnaast gezocht naar vrijwil-

ligers eveneens uit Den Hout. Houtenaren die daarvoor be-

langstelling hebben – dit kunnen ook ouderen zijn – wordt 

ook gevraagd contact op te nemen met Annie Laurijsse. ■ 
 

Dorpsbelang Den Hout in reactie op de ter visie 
liggende Omgevingsvisie: 

‘GEMEENTE ZOU INTENTIE TOT 

HANDHAVEN BESCHERMD DORPS-

GEZICHT MOETEN UITSPREKEN’ 
In de conceptzienswijze van Dorpsbelang Den Hout op de 

ter inzage liggende Omgevingsvisie stelt de belangengroe-

pering voor er bij de gemeente op aan te dringen op hand-

having van het beschermd dorpsgezicht van Den Hout. In 

de afgelopen jaren is daar, volgens Dorpsbelang, onvol-

doende rekening mee gehouden. Dat heeft geleid tot ver-

keers- en andere problemen. Genoemd worden onder 

meer: de bouw van de nieuwe wijken Vrachelen en Con-

treie en de aanleg van toeristische attracties (waaronder 

80 recreatiewoningen) in het buitengebied. Om het verkeer 

naar die locaties ongehinderd doorgang te verlenen, past 

de gemeente wegen aan.  

In de Omgevingsvisie zou de gemeente, volgens Dorpsbe-

lang, uit moeten spreken dat zij belang hecht aan het be-

houd van het beschermd dorpsgezicht en dat zij het als 

haar verantwoordelijkheid beschouwt om bij de keuze en 

de uitvoering van het beleid het beschermd dorpsgezicht 

van Den Hout te handhaven. 

Wat betekent dat voor Dorpsbelang?  
In het concept somt Dorpsbelang Den Hout op:  

• Géén grootschalige woningbouw in Den Hout. Alleen wo-

ningen realiseren in vrijkomende agrarische gebouwen 

en bouwen op kleinschalige inbreidingslocaties.  

• De snelheid van het verkeer in de directe omgeving van 

Den Hout aanzienlijk verlagen om een geleidelijke over-

gang te bewerkstelligen naar een 30-kilometerzone in 

het dorp zelf. 
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• De gemeente beschouwt het als een belangrijke opgave 

de status van beschermd dorpsgezicht te handhaven om 

daarmee zorg te dragen voor samenhang tussen Den 

Hout en het omringende landschap. 

• Dat de gemeente de uitvoering ter hand neemt van haar 

voornemen een ecologische zone aan te leggen tussen 

Den Hout en de gerealiseerde woonwijken. 

• - Dat de Dorpsvisie van Den Hout de komende tijd uit-

gangspunt is voor de ontwikkeling van Den Hout en de 

directe omgeving. 

Alleen dan kan voorkomen worden dat er niet nog meer 

schade ontstaat aan dorp en buitengebied en zijn de ver-

houdingen niet meer in balans. 

Andere onderwerpen 
Energie: de meeste stroom in Den Hout is nodig voor de 

woningen en bedrijfjes in de bebouwde kom, niet voor het 

buitengebied. Dorpsbelang: Wek lokaal meer stroom op. 

Locaties voor zonnepanelen zijn daken en taluds van via-

ducten. 

Identiteit en Ruimtelijke kwaliteit: Dorpsbelang mist in de 

Omgevingsvisie de samenwerking met buurgemeenten 

waar het gaat om reduceren en herverdelen van de ver-

keersdruk en de recreatie. Recreatieve ontwikkelingen in 

omliggende plaatsen leggen druk op het verkeer in het 

dorp. 

Leefbaarheid en Gezond & aantrekkelijk wonen: Dorpsbe-

lang ziet het resultaat van haar woningbehoefteonderzoek 

van 2019/2020, waarin aantallen en soorten woningen 

zijn aangegeven (de lokale behoefte), niet terug bij de door 

de gemeente gestelde vraag: “Wat en waar moeten we 

bouwen, misschien wel buiten bestaand stedelijk gebied?” 

Voor Dorpsbelang hoeft niet buiten de bebouwde kom ge-

bouwd te worden. Het voetbalveld aan het Ruiterspoor 

biedt voldoende ruimte om aan de lokale vraag te voldoen. 

Een lokale ruimte-voor-ruimte-regeling wordt eveneens ge-

mist. Dorpsbelang zegt: géén stallen elders slopen, waar-

door vervolgens in het buitengebied van Den Hout kan en 

mag gebouwd worden.  

Identiteit en Ruimtelijke kwaliteit 
Dorpsbelang is van mening dat de term ‘complicerend’ 

moet verdwijnen uit de tekst van de gemeente, waar ze 

schrijft dat het beschermd dorpsgezicht belemmerend 

werkt als het gaat om voorzieningen die getroffen moeten 

worden gericht op het duurzame energiewinning in en rond 

Den Hout. 

Volgens Dorpsbelang is het niet de ambitie van Den Hout 

om te groeien. De grond in Den Hout is nu (nog) nodig voor 

de agrarische ondernemingen. Inleveren voor andere doel-

einden is niet wenselijk. Den Hout wil haar open en agrari-

sche karakter behouden. Daarom moet er niet gebouwd 

worden in het open gebied aan de grenzen van het gebied 

dat hoort tot het beschermd dorpsgezicht. Dit inclusief Vra-

chelsestraat en Ruiterspoor (buiten de bebouwde kom). De 

gemeente zou beleid moeten ontwikkelen om het land-

schap door middel van houtwallen en singels terug te bren-

gen tot de oorspronkelijke uitstraling, aldus Dorpsbelang 

Den Hout.       

Houtse Heuvel-zuid onderdeel beschermddorpsgezicht 
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Maandag 22 februari 

START WERKZAAMHEDEN  

TROTTOIR VRACHELSESTRAAT EN 

HERSTRATEN DEEL MOLENAKKER 
De nieuwbouwwoningen aan de Vrachelsestraat en de Mo-

lenakker worden binnenkort opgeleverd. Dat betekent dat 

ook de openbare ruimte kan worden ingericht. Afgelopen 

maandag startte Aannemingsbedrijf Gebr. Van den Oord 

met de werkzaamheden voor het aanleggen van het voet-

pad en het inrichten van de groenvlakken voor de wonin-

gen Vrachelsestraat 81 t/m 87. Daarna zorgt Van den Oord 

ervoor dat de bestrating in de Molenakker vanaf huisnum-

mer 21 tot aan de kruising met de Herstraat in oorspronke-

lijke staat wordt hersteld. De aannemer houdt tijdens de 

werkzaamheden contact met de direct omwonenden over 

de bereikbaarheid. Naar verwachting zijn de werkzaamhe-

den eind maart klaar. 

Werk aan de Vrachelsestraat 
Tussen het nieuw aan te leggen voetpad en de rijbaan wor-

den enkele groenvakken en parkeerplaatsen aangelegd. 

Op de hoek van de Herstraat worden drie bomen geplant in 

het grasveld. De haag langs de rijweg wordt verwijderd, om-

dat die het uitzicht op het verkeer vanuit de Herstraat be-

lemmerd. Tijdens het werk blijft de Vrachelsestraat open. 

Molenakker 
De werkzaamheden aan de Molenakker starten nadat het 

werk aan de Vrachelsestraat (nagenoeg) klaar is. De Molen-

akker wordt daarvoor afgesloten vanaf huisnummer 21; de 

Herstraat blijft bereikbaar. Omleiding via Ruiterspoor en 

Houtse Heuvel. De bewoners van de Middenakker verlaten 

hun straat via de Hoge Akker. 

Algemene info 
De aannemer werkt door de weeks van 07.00 tot 17.00 

uur. Toezichthouder namens de gemeente is dhr. Leemans, 

tel.: 014 0162 of mail: a.leemans@oosterhout.nl; contact-

persoon van de aannemer is Ad van den Oord, tel.: 06-

53474780.  

 

ISOLATIEACTIE VOOR  

HUISEIGENAREN 
Om energieverbruik te beperken houdt de gemeente een 

isolatieactie voor de eigen woning. De isolatieactie gaat in 

samenwerking met het Regionaal Energieloket en Ooster-

hout Nieuwe Energie (ONE). Door isolatie kan bespaard 

worden en vermindert de CO2-uitstoot. Tijdens de actie is 

er een ‘scherpe prijs’. 24 februari om 19.30 uur is er een 

online bijeenkomst. De actie duurt t/m 31 maart. 

 

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 

GEMEENTE NIEUWS 

mailto:a.leemans@oosterhout.nl
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HOUTSE SYLVIA VAN ADRICHEM 

OPENDE IN CORONATIJD WINKEL IN  

TWEEDEHANDSKLEDING 
Deze maand praten we in de rubriek In Bedrijf met Sylvia 

van Adrichem. Zij opende in mei vorig jaar, net na de eerste 

lockdown, in de Nieuwstraat in Oosterhout haar eigen win-

kel in tweedehandskleding. Met het openen van de winkel 

Sjanzé ging voor haar een droom in vervulling.  

Hoe ben je ertoe gekomen 

om een winkel in tweede-
handskleding te beginnen? 
"Ik wilde eigenlijk gewoon weer een 

leuke baan hebben, maar solliciteren 

op mijn leeftijd is niet zo eenvoudig. 

Om wat meer computervaardigheden 

op te doen en meer te weten te komen 

over wat er komt kijken om iets voor 

jezelf op te kunnen starten, ben ik bij 

Fabiusopleidingen een cursus voor Ad-

ministratief Medewerkster met daar-

aan gekoppeld Projectmedewerkster 

gaan volgen. Op dat moment wist ik 

nog niet dat het een tweedehandswin-

kel zou worden; dat idee is pas later gekomen. Ik heb vroe-

ger een opleiding kostuumnaaien gedaan en kleding ma-

ken vond ik altijd al erg leuk. Ik ben toen weer op naailes 

gegaan om te kijken of ik dat nog steeds echt leuk vond. In 

Breda heb je ook een een tweedehandskleding winkel en 

toen dacht ik: dat is helemaal leuk! Al die mooie kleding die 

mensen weg doen, die nog prima gedragen kan worden. 

Het is duurzaam en goed voor het milieu en mensen vinden 

het leuk om nog een gedeelte van de opbrengst (40%) van 

hun ingeleverde kleding terug te ontvangen. Ik heb daarna 

met de gemeente Oosterhout, afdeling Bruisende Binnen-

stad, contact opgenomen om te horen of er panden te huur 

stonden en wat zij voor mij konden betekenen. Ik heb een 

bedrijfsplan gemaakt om te laten zien wat mijn idee was en 

daarna ben ik in contact gebracht met verhuurders. In de 

Nieuwstraat was een pand beschikbaar: niet te groot en 

precies gezellig!" 

IN BEDRIJF 

Sylvia van Adrichem in haar winkel met tweedehandskleding 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 
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Wat kwam er allemaal bij kijken voor je open 
kon gaan?  
"Om helemaal in de stijl te blijven van tweedehands en 

duurzaam heb ik de meeste spullen voor de inrichting van 

de winkel via marktplaats gekocht. Ik ben aan de slag ge-

gaan met pallets en heb planken geschuurd. Mijn dochter 

Rosanne, die heel creatief is, heeft me geholpen met de 

verlichting en het inrichten. We hebben er een hoop zelf-

werkzaamheid ingestoken. We zijn ook gaan filosoferen 

over een naam... Ik had Sjans in mijn hoofd; flirten met kle-

ding. Maar ook van changer: het wisselen van partner bij 

het dansen. Mijn dochter Dorinda stelde voor om het dan 

wat zwieriger te maken, en zo werd het Sjanzé.  

De eerste kleding heb ik verzameld bij familie en vrienden. 

In de tijd dat ik in de winkel bezig was met klussen, kwa-

men er al mensen vragen of ze kleding bij de winkel in kon-

den leveren. Zo had ik al snel mijn winkel vol mooie kleding 

hangen. Op 22 mei ben ik geopend, na de eerste lockdown. 

Daarna ging het vanzelf; 

mensen kwamen kleding 

brengen en de verkregen 

kleding werd verkocht. 

Het liep al meteen heel 

goed. Ik hoef niks in te kopen.  Ik heb van alles maar één 

stuks, maar ik heb zeker wel 600 kledingstukken hangen. 

Het is ook echt zo leuk om te zien hoe blij mensen worden 

van tweedehandskleding en hoe een kledingstuk zo inder-

daad echt een tweede leven krijgt. Soms kwamen mensen 

later weer langs om te zeggen dat ze zoveel leuke reacties 

kregen en zo blij waren met hun kleding. Mensen hebben 

ook vaak een persoonlijk verhaal over hun kleding, dat is 

echt heel mooi. Het is nog veel leuker en dankbaarder werk 

dan ik ooit had kunnen bedenken!" 

Hoe gaat het precies in zijn werk? 
"Ik heb hulp van een goede vriendin, Sonja. Zij helpt één 

dag in de week mee in de winkel. Ik breng ook de inge-

brachte kleding naar haar. Samen met haar buurvrouw sor-

teert zij de kleding en doet er een klantenkaartje aan. Dat 

is echt een tijdrovend karwei, dus ik ben echt heel blij met 

hun hulp. En zij vinden het weer leuk om lekker aan de keu-

kentafel de tassen uit te pakken: het is elke keer weer een 

verrassing wat voor kleding er ingebracht wordt. Ik haal al-

les daar dan op, bekijk wat het allemaal waard is en hang 

er dan een prijs aan. Bij het inleveren van de kleding geven 

de mensen via een formulier aan of ze de niet-verkochte 

kleding retour willen of dat het naar een goed doel mag, 

Terre des Hommes in dit geval. Na acht weken krijgen ze 

een berichtje en komen ze meestal langs om hun vergoe-

ding te krijgen en soms de overgebleven kleding mee terug 

te nemen. Maar het merendeel verkoop ik gewoon. Er 

wordt nauwelijk iets ingebracht wat niet geschikt is. Soms 

moet ik een keer een knoop aannaaien. Maar alles wordt 

echt heel netjes aangeleverd, ik kan het zo ophangen." 

Hoe is het je vergaan tijdens de lockdowns?  
“Deze tweede lockdown is wel echt een domper, ik had net 

mijn winkel omgetoverd voor mooie kerstkleding en men-

sen kwamen die speciaal brengen. Ik heb er helaas niets 

van kunnen verkopen. Ik post wel eens wat op facebook 

om mezelf te laten zien, maar op die manier verkopen ligt 

mij niet zo. Ik ben meer van het fysieke verkopen, de gezel-

ligheid, een leuk item vin-

den in de winkel. Er ko-

men allerlei soorten men-

sen en van verschillende 

leeftijden in de winkel. Er 

zijn steeds meer mensen die duurzaam willen leven en dus 

helemaal achter tweedehandskleding staan. 

Nu maar hopen voor iedereen dat het leven weer zo snel 

mogelijk een beetje normaal mag worden en we weer kun-

nen winkelen en wat meer vrijheid krijgen. Daar word ieder-

een weer vrolijker van. Ik kan niet wachten tot het zover is. 

Maar het allerbelangrijkste is dat we er gezond doorheen 

komen." 

www.sjanze.nl 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 

“Mensen worden blij van 

tweedehandskleding.” 

– Sylvia van Adrichem 

“Steeds meer mensen 

willen duurzaam leven.” 

- Sylvia van Adrichem 
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DE LEUTVORST EN KONING WINTER 
Ik kan het niet, corona-carnaval vieren. In m'n 

carnavalspakkie thuis voor de laptop dansen, meeblèren 

met de Snollebollekes en bier drinken... het werkt niet 

voor mij. Ik heb het wel geprobeerd: het huis versierd, een 

oude carnavals LP opgezet, katerontbijtje besteld en me 

opgegeven voor de Kwisniedakdawiskwis van de 

Kluivenduikers. Maar het kwam maar niet, het 

carnavalsgevoel. Kwisniedakdaniekon…  

Ik wil er gewoon middenin zitten, de trombone langs mijn 

oren horen fluiten, moeten dringen voor de bar voor een 

bladje bier en in m’n broek pissen van het lachen om niks. 

En om alles.  

Wat was ik dus ook blij met de deal die Koning Winter met 

de Leutvorst sloot! Ze hadden de taken goed verdeeld: de 

eerste zorgde voor sneeuw en ijs, de tweede voor snert en  

Schrobbelèr. Iedereen blij!  

En toen ik besloot om met een lotgenoot een wandeling 

door de sneeuw te maken, kwam het opeens toch nog, 

heel voorzichtig, langzaam opborrelen: het 

carnavalsgevoel! Ik herkende het meteen! Het kwam door 

de muziek die over de Heuvel schalde voor de verklede 

Kraokebeentjes die aan het klunen waren en allemaal wel 

gewoon in carnavalsstemming waren. Toen heb ik me 

maar overgegeven, samen met m’n wandelmaatje. 

Midden op straat hebben we gewalst op ‘hij was maar een 

clown’ van Ben Cramer en daarna zijn we in polonaise de 

Heuvel overgestoken. Mijn carnaval was maar heel kort, 

maar wel intens. En zonder kater, ook heel fijn. 

En nu hebben Koning Winter en de Leutvorst plaats 

gemaakt voor de Zonnegod, het kan niet op. Ik hoop dat u 

allemaal voldoende zonne-energie meekrijgt om er weer 

even tegenaan te kunnen. Houd moed! 

 

Alowieke 

 

Berichten uit den brink 

MOGEN WE WEER EEN BEETJE? 
Op het moment van verschijnen van deze editie van 

het dorpsblad, zijn we bij Den Brink in blijde 

verwachting wat de nieuwe regels rondom het 

verduvelde virus ons gaan brengen. Net als 

iedereen willen we heel graag weer mensen over de 

vloer, gezellig samen weer wat ondernemen. Maar: 

we weten het niet en kunnen daarom ook heel 

weinig plannen. 

Wat er binnenkort wel aankomt, zijn de verkiezingen 

voor de Tweede Kamer. In goed overleg met veel 

wijze mensen wordt er in Den Brink een coronaproof 

stembureau ingericht. Wees vooral welkom om 

daarvan gebruik te maken. We kijken er naar uit. 

Daarnaast maken we langzaam weer wat plannen 

om iets te gaan doen als we weer mogen. Wat zou 

de jeugd van Den Hout vinden van een 

gametoernooi met een live finale op een 

bioscoopscherm, met publiek? Wij zien het wel 

zitten! 

En omdat de actualiteit van regelgeving de snelheid 

van het verspreiden van dit mooie dorpsblad vaak 

overstijgt, is het soms even makkelijker om 

dorpshuis Den Brink ook te volgen via de website en 

op social media (Facebook of Instagram). 

I: www.dorpshuisdenbrink.nl 

FB: Dorpshuis Den Brink 

Insta: den_brink 

Hopelijk zien we elkaar snel weer. Houdoegoed en 

blijf gezond. 

Groetjes, 

Casper 

http://www.dorpshuisdenbrink.nl
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Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

 

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Omgevingsvisie 
Onze zienswijzen zijn inmiddels verzonden naar de 
dorpsbewoners. Tot uiterlijk 25 februari kunt u uw 
opmerkingen c.q. aanvullingen naar ons sturen, zo-
dat wij deze kunnen meenemen in onze definitieve 
zienswijzen richting de gemeente. 
 

Houtse Heuvel 2 
Op 9 februari heeft er een gesprek plaatsgevonden 
tussen de gemeente, Zwaluwe en Dorpsbelang. Hier-
in heeft Dorpsbelang aan Zwaluwe gevraagd om met 
een alternatief te komen voor het huidige plan. 
 

Online dorpsvergadering 
Op 29 maart a.s. zal er een online dorpsvergadering 
plaatsvinden. Met o.a. de agendapunten Houtse Heu-
vel 2 en de woningbouwstrategie voor Den Hout. 
 

Er is door Dorpsbelang een concept woningbouw-
strategie opgesteld voor Den Hout. 
Dit stuk willen we graag presenteren in de dorpsver-
gadering van 29 maart. Zowel de uitnodiging, als 
de benodigde stukken voor Houtse Heuvel 2 en 
de woningbouwstrategie zullen wij vooraf met u 
delen, wanneer uw emailadres bij ons bekend is.  
 

Heeft u hulp nodig bij het online vergaderen, laat het 
ons dan weten, we helpen u graag! 
 

Website 
U kunt zich vanaf heden ook aanmelden via de web-
site en hier uw eigen gegevens beheren. 
Op deze wijze blijft u altijd op de hoogte en wordt u 
uitgenodigd voor de dorpsvergaderingen. 
www.denhout.eu. 
Beslis mee over de toekomst van ons dorp. Geef aan 
dat wij u mogen benaderen als we meningen willen 
verzamelen. Dit is belangrijk voor onze gesprekken 
met o.a. de gemeente Oosterhout. 

DANK VOOR INVULLEN ENQUETE D-

HOUTSE KERK 

Hier zijn we weer! Guusje en Alex van het kerkproject. We 

willen iedereen die de enquête in heeft gevuld heel erg 

bedanken voor de medewerking! Het was erg leuk om te 

lezen en we hebben daardoor allerlei nieuwe inzichten 

gekregen. Dankzij jullie kunnen we weer verder met ons 

onderzoek!  Wij gaan de resultaten verwerken en presen-

teren.  

Zoals ook bleek uit de enquête, vinden we het aanzicht 

van de kerk allemaal erg belangrijk. Daar konden we mooi 

van genieten tijdens de sneeuw!  

Wij willen jullie graag op de hoogte gaan houden van alle 

nieuwtjes en updates omtrent de kerk, daarom hebben we 

besloten om social media accounts aan te maken! We 

zullen actief gaan zijn op Facebook en Instagram onder de 

naam: D’Houtse Kerk. Hopelijk zien we jullie daar een 

keertje voorbij komen! 

Mocht je nog vragen, ideeën, suggesties, of een ander 

leuke nieuwtje hebben, dan kun je ons altijd bereiken via 

onze emailadressen: guusjemeesters99@gmail.com & 

alexharinck@gmail.com. ■ 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Hein-Ries (58),  Renate (57)  van den 

Hengel – Steenbergen  

Adres: Herstraat 1B 

Beroep: 

Renate is nu praktijkondersteuner 

Ouderenzorg en werkt vanuit Made. Hein-Ries 

is nu zorgmanager bij Thuiszorg West-Brabant 

en werkt vanuit Bergen op Zoom. Beiden 

hebben op hun werkgebied hiervoor nog in 

vele andere sectoren en plaatsen gewerkt, maar 

voornamelijk in de zorg en voor hen beide was hun start 

deskundigheid verpleegkunde. Daarna werd die 

deskundigheid steeds verder uitgebreid. 

Hobby’s: 

Voor Renate zijn dat met name buiten zijn, creatief bezig 

zijn en mensen ontmoeten. 

Voor Hein-Ries zijn dat (hij gaat dat nu weer serieuzer 

oppakken) hardlopen, bloemstukken maken en bezig zijn 

met het verenigingsleven; hij begeleidt bijvoorbeeld De 

Wilgenband (een soort Josti Band) in Made. Samen 

genieten ze van alle contacten met vrienden en kennissen. 

Waar komen jullie vandaan?  

Renate komt oorspronkelijk uit Bodegraven. MAVO, KJV 

(Kinder- en Jeugd Verzorging), Z-verpleegkunde en daarna 

A-verpleegkunde. Daarna werd het Gouda. Hein-Ries is 

opgegroeid in Achterveld en volgde onder meer opleidingen 

in Amersfoort en Zeist. Na verloop van tijd ook uitgekomen 

in Bodegraven. Ze hebben elkaar voor het eerst ontmoet 

toen ze als begeleider meegingen met de Nationale 

Bedevaartstocht (met zo’n 1200 mensen naar Lourdes). Ze 

hebben samengewoond in Gouda en zijn in 1993 in Made 

gaan wonen. Ze hebben 3 kinderen, die nu alle drie 

uithuizig zijn: Renske (27), Sjoerd (25) en Jetske (22). 

Waarom zijn jullie hier komen wonen? 

In Made hadden we een mooi groot huis en hebben er echt 

bijna 27 jaar prettig gewoond. Toch waren we zo nu en dan 

aan het rondkijken, zoals dat heet. En ook de kinderen 

gingen langzamerhand de deur uit. Konden we mogelijk 

ietsje kleiner gaan wonen en dat mogelijk ook met het oog 

op de toekomst. En zo is het Den Hout geworden en met 

deze mooie plek met ruimte buiten. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen?  

Op 18 mei vorig jaar kregen we de sleutel en zijn toen zeer 

ingrijpend aan het verbouwen geslagen. Uiteindelijk (maar 

eigenlijk nog niet eens zo langzaam) is het veranderd in 

een voor ons heerlijke woonplek. Zijn we heel happy mee. 

Op 28 november 2020 zijn we er helemaal echt gaan 

wonen. 

Hoe is het tot nu bevallen? 

Het voelt helemaal O.K., maar door die nu al lang durende 

Corona-lockdown verloopt het proces van je in je omgeving 

thuisvoelen, het omgaan mensen en het ontmoeten van 

mensen in het verenigingsgebeuren wat langzamer dan we 

graag zouden willen. Het is niet anders. 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout? 

Onmogelijk om daar iets over zeggen. We wonen hier pas 

sinds eind november. 
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Pastoresteam 

Pastoor Han Akkermans, pastor 

Peter Hoefnagels en pastoraal 

werker Annemiek Buijs, tel.: 432339. 

Opgeven misintenties 

Mevrouw A. Halters tel.: 455070 of 

email: amhalters@casema.nl. 

Vieringen van de geloofs-

gemeenschap Cornelius 

De vieringen van de geloofsgemeen-

schap Cornelius (elke 2e en 4e zater-

dag van de maand om 19.00 uur in 

Den Brink) zijn in maart: 

Zaterdag 6 maart 

Woord- en Gebedsdienst, voorganger 

pastor H. Berflo. 

Zaterdag 27 maart (Palmzondag) 

Eucharistieviering, voorganger 

pastoor R. Rojas. 

Aanmelden voor bijwonen 

kerkdiensten 

Parochianen die een kerkdienst wil-

len bijwonen dienen zich vooraf aan 

te melden. Voor de kerkdiensten in 

Den Brink kan dat bij Anton van Meel 

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

tel.: 460165).    

Doordeweekse vieringen 

Elke donderdag is er om 10.00 uur in 

Den Brink een bijeenkomst van de 

geloofsgemeenschap Cornelius. Op 

de laatste donderdag van de maand 

is dat een Woord- en Gebedsviering 

met voorganger Ed de Kever. Op de 

andere dagen wordt er een geloofs- 

of bijbelverhaal voorgelezen, samen 

gezongen en gebeden. Iedereen is 

welkom. 

Kosters 

Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra  

(076-5210899 / 06-20513740) 

Christ Havermans (06-46176412) 

Rechtstreeks contact met de 

Catharinaparochie 

In onderstaande gevallen dient 

rechtstreeks contact opgenomen te 

worden met de Catharinaparochie:  

Markt 17, 4901 EP Oosterhout, 

tel.: 432339: 

• Bespreken van een doop 

• Opgeven van communie / vormsel 

• Huwelijk 

• Overlijden 

H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 

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’. Het onderwerp van de foto 

kan van alles zijn: Houtenaren, Houtse gebeurtenissen of een mooi plaatje van Den Hout. Deze maand een foto uit 1967.  

AANSLUITING ACHTERSTRAAT OP DE HESPELAAR 1967 

UIT DE OUDE DOOS 

Foto: Fotokroniek Bernhard van Oerle 

Te koop - gevraagd - 

aangeboden - over te 

nemen - gezocht 
 

PLAATS EEN 

'SPROKKELTJE' 
(alleen voor particulieren) 

 

Kosten € 2,50, betaling vóór plaatsing: 

contant Herstraat 8, 
per bank NL 30 RABO 0139958002 

 

E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 

Een plaatje uit 1967, toen de Achterstraat in een vloeiende 

beweging naar rechts aansloot op de Hespelaar. Veel 

verkeer van Made naar Oosterhout (en omgekeerd) nam de 

Achterstraat als kortste route. De weg is verhard met oude 

straatklinkers. De foto geeft, met de melkbussen die aan 

straat staan een mooi tijdsbeeld van toen. Links op de foto 

de bussen van Theo Oomen, Achterstraat 29 en rechts die 

van Janus Backx (¤1910 - †1978), Achterstraat 28. 

Een kleine 10 jaar later – in 1976 – werd de aansluiting 

met de Hespelaar verlegd richting Houtse Heuvel (links op 

de foto), waardoor er een haakse aansluiting werd 

gerealiseerd. Dit om voor het verkeer uit de Achterstraat 

een overzichtelijkere verkeerssituatie (en dus veiliger) te 

creëren.  
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Nog onvoldoende aanmeldingen; campagne 
wordt voortgezet 

DEN HOUT KRIJGT VOORALSNOG 

GEEN GLASVEZELNETWERK  
Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk van Delta Fiber in 

Den Hout zijn tot nu toe nog te weinig aanmeldingen. De 

campagne die daar voor werd gevoerd en aanvankelijk tot 

eind januari zou duren, wordt daarom voortgezet. Dorpsbe-

woners die alsnog willen aansluiten kunnen zich bij Delta 

Fiber melden. “Elke aanmelding telt nog steeds mee,” laat 

Piet Grootenboer, directeur van Delta Fiber weten “Tot 17 

maart gelden extra gunstige voorwaarden.” 

Delta Fiber kan, dankzij voldoende deelnemers in Waspik 

wel aan de slag met de aanleg van glasvezel. ’s Graven-

moer, Oosteind en Raamsdonk, dorpen die ook in de cam-

pagne zitten, staan even als Den Hout nog in de wacht. ■. 

 

ALERT BLIJVEN! NIEUWE VORMEN 

VAN PHISHING! 
Phishing blijft voor internetfraudeurs een favoriete manier 

om mensen geld afhandig te maken. Zijn we net gewend 

aan nepmails van de Belastingdienst en het CJIB die ons 

herinneren aan nog z.g. openstaande boetes, of de ‘vissers’ 

gooien het over een andere boeg: cadeaus. ‘Wie wil er niet 

graag een gratis geschenk?, zullen zij denken.  

Dit inspelen op de menselijke eigenschap graag iets voor 

niks te willen ontvangen is een valkuil waar we niet in willen 

stappen. Daarom: meteen weggooien die mails en niet op 

de aanlokkelijke link klikken! Onder de link zit een gemeen 

programmaatje dat de ‘visser’ in staat stelt mee te kijken 

als je met je bankgegevens bezig bent. Binnen de kortste 

keren verdwijnt er geld van de rekening en ben je de klos. 

Meestal vergoedt de bank de geleden schade niet. 

Buurtpreventie Den Hout hoopt samen de komende tijd 

veilig en betrouwbaar door te komen. ■ 

 

 

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:  06  - 20 97 78 30 
E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 

Opmaak 
Jack Knipscheer, Adam van der Schriek 

Foto's 
Fotokroniek Bernhard v Oerle, Erik Evers, 

Cees Joosen, Rosanne Wolff, Familie de Jong 
Odette Kuijpers, Guusje Meesters 

 

 

 

Drukken en bezorging 
Harm Rutten en de vele vrijwillige bezorgers 

o.l.v. Tonny Halters 

Advertentieafdeling 
Ellen van Groenewoud (06 - 13 48 01 51) 
Adres: Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Lex Fenstra (076 - 52 10 899) 

Adres: Lovensdijkstraat 9 F44, 4818 AJ Breda  

Volgende nummer 
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op 
woensdag 31 maart. U kunt uw bijdragen t/m 20 

maart zenden of mailen naar het redactieadres. 

Donderdag 25 februari 
Laatste dag om te reageren op 

conceptzienswijze Omgevingsvisie van 

Dorpsbelang Den Hout via 

dorpsvisie@denhout.eu 

Woensdag 17 maart 

Verkiezingen voor de Tweede Kamer  

Donderdag 18 maart  

Laatste dag inleveren zienswijzen op 

Omgevingsvisie bij de gemeente  

Zaterdag 20 maart  

Sluitingsdatum inleveren kopij voor dorpsblad 

van 31 maart 

Maandag 29 maart 

Online Dorpsvergadering Dorpbelang Den Hout 

Woensdag 31 maart   

Verschijnen maartnummer van Dorpsblad Den 

Hout 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 


