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KERMIS DIT JAAR ALS VANOUDS. 

WEL ZORGEN OM DE TOEKOMST. 
Den Hout – De Kermiswerkgroep is er opnieuw in geslaagd 

om de jaarlijkse kermis een volwaardige inhoud te geven. 

Deels door de voor het dorp bekende kermisattracties te 

contracteren en deels door een aantrekkelijk neven-

programma in elkaar te steken. Miranda van Bragt en 

Erald Plasman, allebei al jaren lid van de Kermiswerkgroep 

lichten het programma toe. Ze vragen eveneens aandacht 

voor de toekomst van de werkgroep en de direct daaraan 

gelieerde kermis. "Het wordt steeds lastiger mensen te vin-

den voor onze werkgroep," zeggen Van Bragt en Plasman.   

"Dit jaar kostte het extra inspanning om voldoende kermis-

attracties te vinden die naar Den Hout wilden komen. In de 

coronatijd zijn mensen met hun bedrijf gestopt. Ook zijn er 

ondernemers, die al jaren naar Den Hout kwamen, over-

leden. Maar we zijn rond," zegt Plasman. "Dat geldt ook 

voor de activiteiten rondom de kermis," vult Van Bragt aan. 

Die activiteiten worden georganiseerd om extra publiek 

naar de kermis te krijgen. 
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Kermisgames: In 2018 nieuw element om de Houtse kermis (nog) aantrekkelijker te maken. 
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"Er zijn nogal wat inschrijvingen voor de kofferbakverkoop, 

de kleedjesmarkt voor de kinderen gaat door en we heb-

ben extra muziek binnen kunnen halen." 

Al snel gaat het gesprek over de toekomst van de werk-

groep en daarmee die van de kermis. Plasman: "Binnen 

onze werkgroep hebben verschillende leden om move-

rende redenen afscheid genomen. Het opvullen van de 

vacatures is lastig. Niet veel jongeren staan te springen om 

zich in te zetten voor de kermis. Dat vinden ze niet cool. We 

zoeken mensen die schoolgaande kinderen hebben. Omdat 

ik destijds de kermis voor ook mijn kinderen veilig wilde 

stellen, ben ik in de werkgroep gegaan. Met veel plezier 

overigens." Van Bragt is dezelfde mening toegedaan: "We 

moeten een nieuwe generatie jonge ouders weten aan te 

boren. De samenstelling van de werkgroep is altijd een 

mooie mix van oud en jong geweest. Daar willen we naar 

terug." Van Bragt en Plasman beseffen de gevolgen voor de 

continuiteit van de kermis bij het uitblijven van nieuwe 

werkgroepleden. "Een keer houdt het op." Toch zijn ze niet 

al te pessimistisch. Plasman: "Dat is ook Den Hout. Als het 

nodig is zetten we er de schouders onder en dan lukt het 

weer." Hij is van plan om tijdens de aanstaande kermis 

mensen op de man af te benaderen. "Dat levert de meeste 

kansen op," aldus Plasman.  ■ 

 

 

PROGRAMMA HOUTSE KERMIS 
Vrijdag 16 september 

Start Houtse kermis. Opening 14.00 uur door wijkwet-

houder Arnoud Kastelijns in het bijzijn van kinderen, ouders 

en opa's en oma's. Voorafgaand aan de opening wordt op 

De Achthoek aandacht besteed aan de kermis door ge-

sprekken met ouderen over de kermis, het maken van 

versieringen en het kijken naar een film over de Houtse 

kermis. 

Zaterdag 17 september 

'De verdwenen Houtse verenigingen' is het onderwerp van 

de tentoonstelling van de Werkgroep Heemkunde Den Hout 

dit jaar. Op zaterdag te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur 

in de zijsacristie van de Corneliuskerk, ingang via Kerkpad. 

Kleedjesmarkt voor de kinderen van 14.00 tot 17.00 uur. 

Kinderen kunnen gratis speelgoed en andere zaken ver-

kopen aan de voet van de Corneliuskerk. Aanmelden hoeft 

niet; de kinderen kunnen zich rond 14.00 uur melden bij 

de kerk. 

Kofferbakverkoop van 14.00 tot 17.00 uur op de Houtse 

Heuvel. Vanuit de kofferbak van de auto kunnen allerlei 

spulletjes te koop aangeboden worden. Deelname kost 

€ 10,-; toegang gratis. Meer informatie en inschrijven: Piet 

Joosen, 06-34299800 of kermisdenhout@gmail.com.  

De kofferbakverkoop zal muzikaal opgeluisterd worden 

door Catch!! The Band met Top 2000-nummers. 

De kermis is open vanaf 14.00 uur. 

De Kermisgames staan voor de derde keer 's avonds op 

het programma. Aanvang 20.00 uur. Teams bestaande uit 

minimaal vier personen strijden tegen elkaar op onder-

delen als botsautovoetbal, het onder bijzondere omstandig-

heden schieten, grijpen en oliebolhappen na een wed-

strijdje op de lange latten. Hiervoor hebben zich inmiddels 

teams van de plaatselijke brandweer, vriendengroepen en 

een enkele carnavalsvereniging ingeschreven. 

Zondag 18 september 

Wielertoertocht Den Hout – Den Hout (B) – Den Hout. Om 

9.00 uur – na de zegen voor de deelnemers van pastoor 

Jochem van Velthoven – valt op de Houtse Heuvel het start-

schot voor de 4de editie van de wielertoertocht Den Hout-

Den Hout(B)-Den Hout. De tocht telt 120 kilometer en kent 

onderweg enkele stops. Rond 15.00 uur worden de eerste 

deelnemers weer terug verwacht op de Houtse Heuvel. 

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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Corneliusviering 10.00 uur. 16 september is de naamdag 

van de H. Cornelius, de patroon van Den Hout. De eucha-

ristieviering ter gelegenheid van de feestdag van Cornelius 

is om 10.00 uur in Den Brink, bij mooi weer buiten op het 

plein. Voorganger is pastoor Jochem van Velthoven; het 

parochiële dames- en herenkoor luistert de viering 

muzikaal op. 

Concert Muziekvereniging Amicitia (aanvang 11.00 uur). 

Na de kerkdienst volgt een optreden van Het Houts Orkest 

van de muziekvereniging Amicitia op de Houtse Heuvel ter 

hoogte van 't Klosterke. Onder het genot van een kopje 

koffie en taart (zie hieronder: 'Heel Den Hout bakt') kan 

genoten worden van de muziek. Het concert wordt besloten 

met het zingen van het Houtse volkslied. 

'Heel Den Hout bakt'. Tijdens het concert van Amicitia 

zullen de taarten aangesneden en geproefd worden van de 

deelnemers aan de taartbakwedstrijd 'Heel Den Hout bakt.' 

Ook worden de winnaars – op aangeven van een deskun-

dige jury – bekend gemaakt. Wie deel wil nemen aan de 

bakwedstrijd kan zich t/m 16 september aanmelden via: 

kermisdenhout@gmail.com  

Streekproducten worden voor en na het Amicitiaconcert op 

het kermisterrein verkocht. Hiervoor tekent Zorgboerderij 

Levensvreugde. 

'De verdwenen Houtse verenigingen' de tentoonstelling van 

de Werkgroep Heemkunde Den Hout is zondag te bezoe-

ken van 11.00 tot 17.00 uur in de zijsacristie van de Cor-

neliuskerk, ingang via Kerkpad. 

De kermis is open vanaf 12.00 uur. 

Muziekprogramma vanaf 15.30 uur. Vanaf genoemd tijd-

stip zal er live muziek klinken. De band Vijftakt zal er een 

gezellig feest van maken. 

Maandag 19 september 

Op deze laatste kermisdag zijn de attracties geopend vanaf 

14.30 uur.  ■ 

Zondag 9 oktober 

BOEKEN- EN ROMMELMARKT 

ORANJE COMITE IN DEN BRINK 
Het publiek heeft er – om wel bekende redenen – even op 

moeten wachten, maar zondag 9 oktober zal Den Brink 

weer het toneel zijn van de traditionele tweejaarlijkse 

Boeken- en Rommelmarkt van het Oranje Comité. In de 

afgelopen jaren is het verzamelen van nog goed bruikbare 

spullen en boeken gewoon doorgegaan. De opslagplaats 

puilt letterlijk uit! Dat betekent in ieder geval dat er een 

ruim aanbod is in een breed scala aan spullen waaronder 

kleinmeubelen, huishoudelijke artikelen, glaswerk en na-

tuurlijk boeken. 

De rommelmarkt is 9 oktober te bezoeken van 13.00 tot 

16.00 uur.  

Wie nog spullen beschikbaar wil stellen voor de rommel-

markt kan deze op zaterdag 8 oktober (tussen 9.00 en 

16.00 uur) afgeven in Den Brink. De leden van het Oranje 

Comité zijn op die dag bezig met de inrichting van het 

dorpshuis voor de Boeken- en Rommelmarkt.  ■ 

 

 

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

NOG GEEN CORNELIUS-

KOEK BESTELD? 
Heeft u nog geen Corneliuskoek 

besteld? Geen probleem; we hebben dit 

jaar groot ingekocht! 

Eén berichtje of telefoontje naar Anne Passchier 

(annepasschier@kpnmail.nl of 06-21268275) en we be-

zorgen op 16 september de koek bij u aan huis.  

Met de aankoop van de Corneliuskoek steunt u de activi-

teiten van de Erfgoedstichting Den Hout. Alvast heel erg 

bedankt voor uw bestelling! 
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† OVERLEDEN 
31 juli 2022 overleed Frans Bul. Hij werd 78 

jaar. De afscheidsviering was op 8 augustus 

in het Huis van Brabant te Oosterhout.  

† OVERLEDEN 
Op 9 augustus 2022 overleed oud-Houtenaar 

Jos van Raamsdonk, weduwnaar van Jo van 

Dongen, in de leeftijd van 89 jaar. De af-

scheidsdienst vond plaats op 15 augustus in 

de Heilige Johannes de Doperkerk in Oost-

eind, waarna de crematie volgde in het Huis 

van Brabant. 

GEBOREN 
Op 23 augustus is Faas geboren, zoon van Femke Taks 

en Bram Bul. 

VAN OLST HORSES-AMAZONE 

CHARLOTTE FRY WERELD-

KAMPIOEN DRESSUUR! 
De in Den Hout wonende Engelse dressuuramazone 

Charlotte Fry (26) won met haar paard Glamourdale 

tijdens de wereldkampioenschappen dressuur in Herning 

(Denemarken) twee gouden en één zilveren medaille. 

Goud won ze bij de individuele dressuur en bij de free-

style dressuur. Bij freestyle dressuur wordt een kür op 

muziek gereden. Fry had voor nieuwe muziek gekozen 

met als titel 'Best of Britain', waarin de grootste hits uit de 

Britse geschiedenis (o.a. God save the Queen en Another 

one bytes the Dust van Queen), samenkwamen tot een 

waanzinnige choreografie. 

Als Engelse was Fry in het Britse dressuurteam opge-

nomen om aan het kampioenschap deel te nemen. Met 

de Britse ploeg won ze zilver op de teamdressuur. 

WIM MULDERS JEU DE BOULES-

KAMPIOEN VAN DIMBO (ZWEDEN) 
Houtenaar Wim Mulders is dit jaar jeu de bouleskam-

pioen van Dimbo geworden. Dimbo in Zweden is de 

plaats waar de familie Mulders alweer een aantal jaar 

een tweede woning heeft. In de dorpscompetitie met veel 

talentvolle spelers behaalde Wim de meeste punten in 

drie achtereenvolgende wedstrijden. "De strijd om de top 

dit jaar was lastig", meldde de lokale krant.Västgöta-

Bladet. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan de 

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

telefoon: 422292). 
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ALLE ZEGEN KOMT VAN BOVEN 
Het weer heeft ons deze zomer weer eens verrast. De 

één was er helemaal happy onder, terwijl de ander er 

zijn of haar beklag over deed. De weerman had een 

makkie met wekenlang een stabiele zomer. Zelfs een 

blinde kon zien dat er geen vuiltje aan de lucht was. 

De opbrengst van zonnepanelen steeg tot record-

hoogte evenals de opwarming van de aarde. De gras-

groene landschappen en zelfs de maïs op onze akkers 

zijn hierdoor inmiddels als sneeuw voor de zon ge-

smolten. 

Voor niets gaat de zon op. Dat kan niet gezegd worden 

van het levensonderhoud. Dat kost nu eenmaal geld 

en sinds enkele maanden zelfs fors meer. De super-

marktrekening, de gasprijs, de grondstofkosten en ook 

de lokale bierprijs zijn de vele tekenen van een sky 

high inflatiepeil. Premier Rutte was met zijn bood-

schappen zeker niet het zonnetje in huis de afgelopen 

tijd. Hopelijk komt in economisch perspectief na regen 

daar ook opnieuw zonneschijn.  

Altijd zonneschijn mag dan wel een woestijn scheppen, 

maar laten we vooral het leven van de zonnige kant 

(blijven) bekijken. Er valt immers altijd meer regen 

naast je dan op je. 

Kortom: ook lekker gebruind? Geen last gehad van een 

coronacrisis? Weer fris en fruitig? En kunnen genieten 

van een feestje deze zomer? Zo niet, besef dan dat 

achter de wolken altijd de zon schijnt. Dit maakt eens 

te meer duidelijk dat het weer ons dagelijks leven blijft 

bepalen en ons doet zorgen voor de nodige 

gespreksstof!   

Oant moarn (tot morgen)  

Alowieke 

 

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 

Wijkboa's 
Emily de Groot en Ismet Savma zijn de wijkboa's van 

onder andere Den Hout. Te bereiken via: 14 0162 of via 

Instagram @handhaving_oosterhout. Er kan ook een 

melding gemaakt worden via de Mijngemeenteapp.  

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

Beheerder: John van Gils 

Aanwezig maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 

17.30 uur. Contact met het dorpshuis kan opgenomen 

worden via 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  

Kijk voor een doorlopende activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 
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Op kermiszondag 

VOOR VIJFDE KEER FIETS-

TOERTOCHT DEN HOUT – 

DEN HOUT(B) – DEN HOUT 
Zondag 18 september wordt na een onderbreking van twee 

jaar vanwege corona de fietstoertocht Den Hout – Den 

Hout – Den Hout weer verreden. De toertocht – op de 

zondag van de Houtse kermis - is toe aan zijn vijfde editie. 

Na de zegen door pastoor Jochem van Velthoven zullen de 

renners en rensters om ongeveer 9.00 uur vanaf de Houtse 

Heuvel vertrekken voor een tocht van zo'n 120 kilometer. 

Een 'bananenstop' is er in de Kolonie-Wortel (B); daarna 

wordt het nieuwe naambordje van Den Hout in België op-

gezocht. Vervolgens gaat het via Merksplas naar Ulicoten, 

waar de koffie bij Eetcafé De Kluis lonkt. 

Na de koffie gaat de toertocht over meer bekende wegen 

richting Den Hout om daar uiteindelijk te eindigen op de 

Houtse Heuvel. Naar verwachting kan in Den Hout rond 

15.00 uur een herstelbiertje gedronken worden op het 

kermisterrein. 

Dit jaar nog mee doen zal lastig zijn zonder training, maar 

volgend jaar met de kermis staat de zesde editie op de 

kalender!  ■ 

 

TENTOONSTELLING 'DE VERWENEN 

HOUTSE VERENIGINGEN' 
De werkgroep Heemkunde Den Hout is momenteel druk 

bezig om de tentoonstelling De Verdwenen Houtse Vereni-

gingen in te richten. Ook voor deze tentoonstelling is er 

door veel (oud-)Houtenaren in albums, schoenendozen en 

op zolders gesnuffeld. Met deze ingeleverde materialen 

kan de werkgroep de verdwenen verenigingen weer even 

laten herleven. Het inrichten van de tentoonstelling is voor 

de leden van de werkgroep al een feest van herkenning; 

herinneringen aan speciale momenten die de verenigingen 

met zich mee brachten. De tentoonstelling geeft een kijkje 

in het bloeiend Houtse verenigingsleven waar Den Hout 

bekend om stond en nog steeds staat: het organiseren, 

samen vieren en beleven van evenementen. En niet 

onbelangrijk: hij laat de onmisbare vrijwilligers van toen 

nog eens mooi in beeld komen! 

Bij speurtocht putten uit eigen geheugen 
Den Hout staat sinds jaar en dag bekend om haar bloeiend 

en actief verenigingsleven. Wat betreft de speurtocht naar 

de verdwenen verenigingen heeft, volgens bestuurslid Jan 

Verhoeven van de Heemkundekring, het bestuur puur uit 

eigen geheugen geput. "Want", zo zegt Jan, "een aantal van 

ons heeft toch wel de leeftijd dat zij zich een en ander 

kunnen herinneren. Zo was er ooit een Houtse Ruiterver-

eniging Prinses Margriet, daar konden we wat informatie 

van achterhalen. Lastiger was het met een toneel-

vereniging, die waarschijnlijk vanuit de kerk ooit bestaan 

heeft. Er is een foto van, maar van wanneer die is weet 

niemand meer." 

 

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 

Groep deelnemers aan Den Hout-Den Hout (B)-Den Hout in 2019. 
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Verschillende redenen waarom verenigingen 

verdwenen 
Het verdwijnen of ophouden van verenigingen in de loop 

der jaren had verschillende redenen; zo veranderde bijvoor-

beeld de samenstelling van de bewoners van het dorp in de 

loop van de jaren. Veel agrariërs hebben plaatsgemaakt 

voor nieuwe bewoners. Jan Verhoeven: "Het agrarische 

leven van toen, wat je terugzag in bijvoorbeeld de sportclub 

van de Jonge Boerenstand en de Katholieke Plattelands-

vrouwen, zie je nu toch zeker niet meer weerspiegeld in het 

verenigingsleven. Hoewel die laatste wel onder de nieuwe 

naam Vrouwen Van Nu is blijven bestaan, met dezelfde 

doelstellingen maar in een modern jasje." 

Ook was men vroeger in Den Hout standaard lid van een 

buurtvereniging, omdat men in die betreffende straat of 

buurt woonde. Voor de meeste mensen hoorde het ver-

enigingsleven er ook gewoon bij. Dat is nu niet meer zo van-

zelfsprekend. En dan zijn er ook verenigingen die uitdun-

nen omdat de vergrijzing er toe slaat en er niet genoeg 

nieuwe aanwas is.  

Maar Jan Verhoeven is optimistisch wat betreft de toe-

komst van het Houtse verenigingsleven: "De maatschappij 

is helemaal veranderd. Maar als verenigingen met hun tijd 

meegegaan en naar de toekomst blijven kijken, zie ik dat 

hoopvol tegemoet." 

De werkgroep Heemkunde dankt eenieder die bereid was 

om het nodige fotomateriaal of andere attributen in bruik-

leen af te staan en nodigt iedereen van harte uit een 

bezoekje aan de tentoonstelling te komen brengen. Dat 

kan op zaterdag 17 september van 13.00 tot 17.00 uur en 

op zondag 18 september van 11.00 tot 17.00 uur, in de bij-

sacristie van de Corneliuskerk.  ■ 

 

De cast van het toneelstuk 'Zwarte kunst op De Dageraad',  

opgevoerd in 1979. 

Maandag 3 oktober 

HERHALINGSAVOND 

HARTREANIMATIE MET AED 
3 oktober – 20.00 uur in Den Brink – is er bij Vrouwen 

van Nu een herhalingscursus hartreanimatie met AED 

voor leden en niet leden, die hun aantekening willen 

behouden. De kosten bedragen € 17,50 per persoon. 

Aanmelden kan via email: VrouwenVanNu@DenHout.eu 
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PHILIP EN KIRSTEN VIJF JAAR IN 

HERBERG 'T KLOSTERKE  
Sinds vijf jaar bestieren Philip en Kirsten Herberg 't Kloster-

ke. Bij het eerste lustrum kijken ze terug, maar vooral ook 

vooruit. 

"Paaspop 2017 was onze eerste kennismaking met Den 

Hout. Paul en Lucy waren gestopt en gaven ons de eer om 

de afterparty voor Paaspop te draaien. We wisten niet wat 

ons te wachten stond, maar hebben ons goed weten te 

presenteren. Het gezellige feestje duurde tot in de vroege 

uurtjes…. 

Toen we een jaar open waren geweest, was het tijd om de 

balans op te maken. Eén van de conclusies was dat we het 

pand van het 't Klosterke zouden gaan opknappen ofwel 

restaureren. We begonnen met het aanpakken van de ge-

vels (rondom) van het gebouw. De aanblik van het pand is 

toch het visitekaartje. Daarna is de keuken geheel ver-

bouwd en voorzien van een nieuwe inrichting. Tot slot heb-

ben we achter de zaak een hele mooie binnenplaats weten 

te creëren. Het is een fijne locatie geworden voor allerlei 

feestjes of een gezellige BBQ. 

Maar toen kwam corona….! 
Stilzitten was voor ons geen optie. We besloten een koffie-

kraam voor de deur neer te zetten met 'koffie to go', met 

een worstenbroodje of iets anders erbij. Ook gingen we 

takeaway maaltijden verzorgen. Daar werd veel gebruik van 

gemaakt. Wij zijn daar de afhalers dan ook bijzonder dank-

baar voor. 

Ondanks de crisis ontstond in die tijd het beeld dat wij voor 

ogen hadden van wat we van de herberg wilden maken: 

een café met keuken. 

Inmiddels zijn we zover. 

Van woensdag t/m zon-

dag zijn wij dagelijks van-

af 10.30 uur geopend 

voor koffie met wat lek-

kers en rond de middag 

een lekkere lunch. Van 

17.00 tot 20.00 uur kan men bij ons terecht voor een lek-

kere avondmaaltijd. Wij serveren bijvoorbeeld bierstoof, 

biefstukpuntjes, de steak van de week en diverse andere 

gerechten. Het menu wisselt per seizoen."  

Uitnodigend zeggen Philip en Kirsten: "Kijk eens op onze 

website (www.herbergtklosterke.com) en kom eens gezellig 

aan!"  

 

 

IN BEDRIJF 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 

Ook voor bijzondere gelegenheden kan men bij 't Klosterke 

terecht. 
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WIE PLAATSTE HERDENKINGSTEKEN 

CRASH ENGELSE BOMMENWERPER 

OP STELVENSEWEG? 
De Stelvenseweg – het betreft hier het deel over het 

viaduct over de Maasroute dicht bij Made – was in de 

Tweede Wereldoorlog één van de plaatsen waar een vlieg-

tuig neerstortte. In dit geval gaat het om een Engelse 

Lancasterbommenwerper die hier in de vroege ochtend van 

21 juli 1944 neerkwam na geraakt te zijn door een Duitse 

nachtjager. Van de zevenkoppige bemanning kwamen er 

zes om bij de crash. Alleen navigator Alan Hayden over-

leefde het neerstorten en werd door de Duitsers krijgs-

gevangen gemaakt. Hij overleefde de oorlog en stierf op 24 

januari 2014 op 92-jarige leeftijd. 

Grote verbazing  
De crashplaats, aan de westelijke kant van de Stelvense-

weg, is niet aangegeven met een monumentje of her-

denkingsplaatje. Dat is nog wel een wens van de auteurs 

Jan Jolie en Cees Joosen die het boek 'Vliegtuigcrashes in 

de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Oosterhout', uit-

gegeven in 2019, schreven. Groot was hun verbazing toen 

onlangs bleek dat enkele tientallen meters voorbij de 

crashplaats ter hoogte van huisnummer 19 een (be-

scheiden) herdenkingsteken was geplaatst. Het gedenk-

teken bestaat uit een koperkleurig metalen plaatje met 

erop de namen van de slachtoffers en de krijgsgevangen 

gemaakte Hayden. Naast het plaatje staan een Engels en 

een Canadees vlaggetje (zie foto). 

Groep motorrijders 
Niemand in de buurt weet waar het gedenkteken vandaan 

komt en wie het heeft geplaatst. Een in de buurt wonende 

Poolse arbeider vertelde dat er eind mei, begin juni van dit 

jaar een groepje motorrijders was gekomen dat het ge-

dachtenisplaatje aan de voet van de boom had gezet. 

Daarna had de groep zijn weg vervolgd. 

 

Jolie en Joosen zijn nieuwsgierig naar wie de motorrijders 

zijn geweest en wat hen heeft doen besluiten het eer-

betoon te plaatsen. Zij vragen eventuele getuigen of per-

sonen die er meer van weten hierover met hen contact op 

te willen nemen. Dat kan via email: ceesjoosen@planet.nl 

of telefoon: 06-20977830.  ■ 

 

GEVONDEN! 
Een envelop met een aantal consumptiebonnen voor het 

feest ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van jonge-

renkoor Hojoko in 1992. 

De envelop staat op naam van Chris Laurijsse. Chris kan 

zijn consumptiebonnen afhalen bij de penningmeester 

van Hojoko of tijdens de tentoonstelling 'De verdwenen 

Houtse verenigingen' op 17 en 18 september a.s. 

Legitimatie vereist. 

Onlangs geplaatste gedenkteken aan de Stelvenseweg. 
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Zaterdag 24 september jubileumfeest  

AL ZESTIG JAAR MOTORCROSS IN 

DEN HOUT! 
Om mee te kunnen doen aan de officiële wedstrijden van 

de Nederlandse Motorsport Bond (NMB) werd in 1962 in 

Den Hout de Motorcrossclub Oosterhout (MCCO) opgericht. 

Co Caron (64), telg van de bekende Houtse motorsport-

familie Caron, licht toe: "In die tijd werd in Den Hout en om-

streken veel aan crossen gedaan, maar dat was – zoals we 

het nu noemen – wildcrossen. Er was behoefte om mee te 

kunnen doen aan officiële wedstrijden. Enkele mannen uit 

Den Hout en Oosterhout richtten toen MCCO op."  

De rode verenigingsvlag met daarop de naam van de club 

en het oprichtingsjaartal 1962 is nog steeds in het bezit 

van de motorcrossclub. 

Verhalen ophalen  
Op zaterdag 24 september besteedt de huidige MCCO aan-

dacht aan het zestigjarig bestaan met een expositie (vanaf 

11.00 uur te bezoeken), een ontmoeting met kampioenen 

van weleer en een feestelijke avond. Plaats van handeling 

is Café De Vier Linden in Den Hout. Co Caron, één van de 

organisatoren van de jubileumdag hoopt de 24ste zoveel 

mogelijk (oud)rijders van de MCCO te mogen begroeten. 

"Samen met hen willen we de verhalen van vroeger op-

halen." Want verhalen zijn er genoeg! Over gewone weg-

motoren in de beginperiode waar de koplampen vanaf ge-

haald werden, waarna ze als crossmotor dienst gingen 

doen. De eenvoudige racekleding die gedragen werd, maar 

ook over de ervaringen op het crossterrein tegenover toen 

café Verweijmeren (nu pannenkoekenhuis De Koeckers) en 

de legendarische zijspanrijders die de club heeft voort-

gebracht. Enkelen van hen zullen op het jubileumfeest 

aanwezig zijn, zoals het bekende zijspanduo Cor van de 

Biggelaar en Cor van der Bijl en als oud (Europese) kam-

pioenen zijspanrijders zijn ook Frans Dirven en Lolleke van 

Vliet te gast. Maar ook oud Europees kampioen Martin van 

de Boer, René van de Made en Heikki van den Berg komen 

langs.  

Speaker Jan de Rooij zal het programma aan elkaar praten. 

De Rooij – de stem van de TT-Assen – zal in de Vier Linden 

de gasten introduceren. De Rooij stopte dit jaar na 47 jaar 

als spreekstalmeester in Assen. Hij maakte zijn debuut in 

Den Hout bij de eerste crossen van MCCO! 

Greeves motorfiets 
De expositie zal tientallen foto's bevatten uit de periode 

1962-2022. Verschillende oud-crossers en familieleden 

van overleden crossers stelden daar hun fotoboeken voor 

Eén van de eerste motorcrossen van MCCO in Den Hout. 'Heel het 

dorp liep uit!' Rechts vooraan (met nummer 10) rijdt de talentvolle 

crosser Jan Caron uit Den Hout. Op de achtergrond zijn de Houtse 

kerk en de molen te zien! 
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beschikbaar. Ook oude programmaboekjes van de vroegste 

crossen, dito affiches en kampioenslijsten van diverse ver-

enigingsjaren zullen tentoongesteld worden. Motoren uit de 

beginjaren en van later staan ook tentoon. Denk aan 

bekende merken uit die tijd en de favoriet van Co: Maico. 

Aan de rij van merken hoopt Co ook nog een Greeves-motor 

te kunnen toevoegen. "Dat was de eerste productiemotor, 

een standaardmodel dat in ons oprichtingsjaar 1962 voor 

het eerst verscheen en toen door veel crossers werd ge-

kocht."    

Tienduizend man publiek 
Uit de historie van MCCO blijkt dat de club op verschillende 

plaatsen in en om Den Hout heeft gecrost. Na het terrein 

bij Verweijmeren volgde een plek in de bossen van Dorst, 

langs de snelweg onder Oosterhout, het industrieterrein 

Weststad, het terrein van de afgraving van wat nu de Put 

van Caron heet en vanaf het jaar 2000 op een veld aan de 

Hespelaar. Nu vinden de crossen jaarlijks plaats op een 

terrein aan het Ruiterspoor. Nog steeds trekt de motor-

cross veel publiek, maar zo druk als zo'n zestig jaar ge-

leden wordt het niet meer. Co: "Op de crossen in de begin-

tijd van MCCO kwamen zomaar tienduizend man af. Ze 

kwamen uit de hele regio vandaan. Het dorp Den Hout liep 

compleet uit. Iedereen wilde naar de cross. Voor de men-

sen van toen was zo'n cross een uitje. Nu is er elk weekend 

overal wat te doen."  ■ 

 

Europark 11  

4904 SX Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

Zaterdag 15 oktober 

OUD IJZER ACTIE 

MUZIEKVERENIGING AMICITIA  
Op zaterdag 15 oktober komen vrijwilligers en leden van 

muziekvereniging Amicitia bij u langs om uw overtollig 

oud ijzer op te halen. Met tractoren en aanhangwagens 

zullen zij alle straten binnen de dorpsgemeenschap Den 

Hout bezoeken. 

We zijn blij met alles wat voor het grootse deel uit ijzer 

bestaat: stroomkabels, zonneschermen, strijkijzers. Wat 

we niet innemen zijn koelkasten, vriezers en was-

machines; deze producten kunt u afgeven bij de milieu-

straat te Oosterhout. 

Vanaf 08.30 uur gaan we rijden. Om te voorkomen dat 

andere geïnteresseerden uw spullen meenemen vragen 

we u het ijzer 's morgens tussen 08.00 en 09.00 uur aan 

straat te leggen.  

Heeft u zware stukken die moeilijk of niet te tillen zijn, 

bel dan liefst enkele dagen van te voren met Jan 

Berende (06-52398191).  

Hartelijk dank vast voor uw bijdrage en medewerking!

Muziekvereniging Amicitia 

Houtse jeugd is fan van plaatsgenoot crosser Jan Caron. 
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Rabo ClubSupport 2022 

'GOED VOOR JOUW CLUB EN 

GEWELDIG VOOR DE SAMENLEVING' 
Met deze slagzin organiseert de Coöperatieve Rabobank 

ook in 2022 de actie om lokale verenigingen te steunen, 

financieel en met kennis. Voor de zomervakantie konden 

belangstellende verenigingen zich aanmelden voor 

deelname; nu is het de tijd van stemmen.  

Stemmen 
In de periode van 5 t/m 27 september kunnen leden van 

de Rabobank stemmen op hun favoriete club. Hoe meer 

stemmen een club of vereniging krijgt, hoe hoger de 

financiële steun zal zijn. 

Uit Den Hout hebben zich elf verenigingen gemeld: De 

Katholieke Bond van Ouderen (KBO), CV Nie Mááuwe, Voet-

balclub Irene '58, Stichting Dorpshuis Den Hout, Muziek-

vereniging Amicitia, Dorpsblad Den Hout, CV de Kluiven-

duikers, Vrouwen van Nu, afdeling Den Hout, Buurt-

vereniging Den Hout Zuid, Erfgoedstichting Den Hout en 

het Oranje Comité Den Hout. Al deze verenigingen hopen 

op een goed resultaat van de actie. Zij roepen dan ook alle 

Rabobankleden op hun stemrecht te gebruiken en de 

keuze op hun vereniging te laten vallen! 

Tot 27 september kan er gestemd worden; vanaf 3 oktober 

worden de gewonnen geldbedragen aan de verenigingen 

uitgereikt. Vorig jaar kregen twaalf Houtse clubs en ver-

enigingen een bedrag van in totaal €4.546,84 uitgekeerd.  

■ 

 

DEN HOUT WAS ÉÉN DAG 

LANDELIJK NIEUWS! 
Vorige week was Den Hout één dag landelijk nieuws. Meer 

bepaald de Heilige Eik van Den Hout. De boom op de hoek 

van de Achterstraat en de Vrachelsestraat haalde zelfs het 

NOS Journaal van 20.00 uur. Alles draaide om de leeftijd 

van de legendarische boom. Volgens de Utrechtse bos-

wachter Joris Hellevoort zou de boom veel en veel ouder 

zijn dan algemeen werd aangenomen. Misschien was de 

Heilige Eik van Den Hout wel de oudste boom van heel 

Nederland! Tot nu toe namen deskundigen aan dat de holle 

eik 250 tot 300 jaar oud moest zijn. Geplant dus tussen 

1722 en 1772. Hellevoort acht het – na een grondige 

studie – waarschijnlijker dat de boom er al sinds 1250 

staat en dus 772 jaar zou zijn! De Utrechtse boswachter 

schreef zijn bevindingen over de leeftijd van de Houtse eik  

- en die van twintig andere monumentale bomen – in zijn 

boek De wortels van ons land, cultuurgeschiedenis van 21 

beroemde bomen. Een publicatie hierover in dagblad Trouw 

veroorzaakte een ware mediahype! 

Kranten en verschillende omroepen – waaronder Omroep 

Brabant en zoals gezegd het NOS Journaal – namen het 

nieuws over.  

Laconieke reacties 
In Den Hout werd tamelijk laconiek gereageerd op de 

nieuwe leeftijdsindicatie. "Wij wisten eigenlijk al lang dat de 

H. Eik ouder zou zijn dan 300 jaar," werd van verschillende 

zijden gehoord. De Stichting Dorpsfeest (organisator van de 

Houtse Jaarmarkt) plaatste in 1989 een informatiebordje 

bij de boom met als afsluitende tekst: "Geschatte leeftijd 

750 jaar".  

Speculatie 
Die schatting is naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op 

onderzoek van de Houtse historicus Jan Verhulst die daar 

in 1980 over repte in Dagblad De Stem. Verhulst had in 

een uit 1353 daterende koopacte de omschrijving 

"Ghelegen Ten Hout aen den heyligen eick" gevonden. Of 

het de huidige Heilige Eik betreft wordt betwijfeld. Maar na 

het jongste onderzoek van Hellevoort zou het zomaar eens 

waar kunnen zijn. De Utrechtse boswachter zegt hoe oud 

de Heilige Eik nu precies is, niet zo relevant te vinden. Een 

beetje speculatie is wat hem betreft niet erg!  ■ 
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Gemeente werkt aan crisisfonds voor energie en 

inflatie 

LAGERE INKOMENS NIET IN DE KOU 

LATEN WONEN 
De gemeente Oosterhout laat haar inwoners deze winter 

niet in de kou wonen. Burgemeester en wethouders stellen 

de gemeenteraad voor om een crisisfonds in te richten, 

waarmee de gevolgen van de hoge energiekosten en 

inflatie voor een groot deel verzacht kunnen worden. 

Inwoners met een laag inkomen, verenigingen, stichtingen 

en kleine ondernemers die in de financiële problemen ko-

men door deze stijgingen, kunnen straks een beroep doen 

op dat fonds. De gemeenteraad besluit in de vergadering 

van 27 september over het crisisfonds. 

Het fonds borduurt voort op het coronaherstelfonds dat de 

gemeente al eerder had ingericht om de gevolgen van de 

coronacrisis te bestrijden. De gelden die nu nog in het co-

ronaherstelfonds zitten (ruim € 900.000) vormen de basis 

voor dit breder inzetbare crisisfonds. Als de gemeenteraad 

akkoord gaat met de inrichting van het fonds gaan 

burgemeester en wethouders de nadere voorwaarden voor 

het gebruik opstellen. 

Energietoeslag 
Het crisisfonds is niet het enige wapen in de strijd om de 

inwoners met lage inkomens bij te staan. Op dit moment 

ondersteunt de gemeente deze inwoners via de eenmalige 

energietoeslag van € 1.300 die het Rijk beschikbaar stelt. 

In Oosterhout betekent dit dat er aan ongeveer drieduizend 

huishoudens een dergelijke toeslag wordt verstrekt. Inmid-

dels zetten de prijsstijgingen verder door en staat de winter 

voor de deur. Inwoners met een laag inkomen, al dan niet 

in een schuldhulptraject, kunnen ondanks de extra bijdrage 

toch voor lastige momenten komen te staan. 

Wethouder Willem-Jan van der Zanden 

(minimabeleid):  
"Mensen kunnen bijvoorbeeld in de problemen komen als 

de energieleverancier tussentijds de tarieven verhoogt. 

Dan kunnen ze de eindafrekening niet meer betalen en 

kunnen er schulden ontstaan. Mocht je al in een schuld-

hulptraject zitten, kom je dan echt in de problemen. Het 

kan zo veel stress met zich meebrengen dat er gezond-

heidsproblemen kunnen ontstaan."  

Goederenbank 
Het zijn niet alleen gezinnen die in de problemen komen. 

Ook kleine ondernemers, verenigingen en stichtingen kun-

nen flink geraakt worden door de stijging van hun energie-

kosten. Ter indicatie geeft de Goederenbank nu al aan dat 

het aanbod aan goede spullen kleiner aan het worden is, 

maar dat de vraag al toeneemt.  

Bestrijding samen met partners 
De gemeente kan en wil in de bestrijding van financiële 

problemen bij inwoners niet alleen opereren. Ook andere 

maatschappelijke organisaties in de gemeente hebben 

daarin hun rol. Samen met de inwoners en organisaties als 

de Goederenbank en Surplus wil de gemeente breder kij-

ken naar de bestrijding van deze problemen. Waar het no-

dig is, kan de gemeente bijspringen vanuit het crisisfonds.  

Hard getroffen 
De gemeente kiest bewust voor ondersteuning van de 

lagere inkomensgroepen, die het hardst getroffen worden, 

omdat het ondersteunen van inwoners op grote schaal 

financieel gewoonweg niet haalbaar is.  ■ 

 

GEZOCHT 
Paddock/weide voor een grote D pony 

merrie. In de zomermaanden dag en nacht 

buiten, in de winter buiten of eventueel 

's avonds op stal. Graag in een gemengde 

kudde, dus niet met alleen merries. Een 

rijbak zou fijn zijn. 

Reacties naar Mariska Mathon,  

Ruiterspoor 39, 06-17344484.  

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 

GEMEENTE NIEUWS 
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SARENA VAN DE CORPUT IS 

HONDENGEDRAGSDESKUNDIGE 
Sarena van de Corput runt een bedrijf in hondengedrag. Ze 

verzorgt haar cursussen momenteel vanaf Zorgboerderij 

Gewoon Anders aan de Hespelaar in Den Hout. 

Sarena van de Corput is hondengedragsdeskundige en 

verdiept zich in de problemen van de hond en helpt zo het 

baasje om het gedrag om te buigen naar een positief 

resultaat. "Dat doe ik steeds bij de mensen thuis of op 

locatie. Honden met problemen zoals uitvallen aan de lijn 

kunnen immers vaak de drukte van een traditionele hon-

denschool niet aan. Toch kreeg ik van mijn klanten steeds 

vaker de vraag of ik ook andere lessen kon aanbieden". 

In september starten nieuwe groepen 
"Al eerder heb ik verschillende lessen, lezingen en work-

shops bij andere hondenscholen en voor mezelf gegeven 

dus de ervaring was al aanwezig", klinkt het. 

De speciale lessen in Detectie en Rally-O vindt Sarena leuk 

om te geven. Ze zijn ontwikkeld voor kleine groepen, zodat 

er voldoende ruimte is om op het niveau van de hond en 

eigenaar te trainen. De groepslessen zijn volgens Sarena 

bedoeld voor iedereen met een hond die de band met zijn 

of haar dier door middel van een leuke activiteit wil ver-

sterken.   

In september starten de nieuwe groepen met Detectie en 

er is ook een workshop Rally-O. 

Voor meer informatie: www.hondengedrag-svdc.nl  of neem 

contact op via 06-34435789  ■ 

 

OPROEP! 
In het weekend van 6 en 7 november 1976 zijn door 

leden van het jongerenkoor Hojoko vele blauwe Hojoko-

balpennen uitgedeeld aan alle kerkgangers ter gelegen-

heid van het vijfjarig bestaan van het jongerenkoor. 

Aangezien het aantal kerkgangers in die dagen nog een 

stuk hoger lag dan tegenwoordig, zijn geen exemplaren 

bewaard gebleven in het archief van het koor. 

Heeft u nog een dergelijk fraai exemplaar van dit oud-

hollands schrijfgerei in uw bezit? U kunt deze ter hand 

stellen aan de Werkgroep Heemkunde Den Hout tijdens 

de tentoonstelling over de verdwenen Houtse vereni-

gingen op 17 en 18 september a.s. 

BERICHTEN UIT DEN BRINK 

Nieuwe datum Halloween Moorddiner 
In tegenstelling tot een eerdere aankondiging zal het 

Halloween Moorddiner niet op zaterdag 5, maar op 

zondag 6 november in Den Brink plaatsvinden. Aanvang 

17.00 uur.  

Het initiatief voor het moorddiner werd al voor corona 

geboren, maar kon vanwege de crisis niet doorgaan. De 

initiatiefnemers, een activiteitengroep van Den Brink 

gaat het interactieve diner vormgeven. Enkele Houte-

naren met (min of meer) een toneelachtergrond zijn be-

reid gevonden hun medewerking te verlenen. Belangstel-

lenden voor het moorddiner kunnen zich aanmelden via 

info@dorpshuisdenbrink.nl Na aanmelding volgt alle 

informatie die nodig is. 

Kookworkshops  
De kookworkshops in de keuken van Den Brink, die wor-

den gegeven door onze hobbykoks, worden weer opge-

start. Op de planning staan: 

Woensdag 14 september om 18:00,  

pizza's uit de houtoven  

Leer hoe je het perfecte pizzadeeg maakt, je eigen toma-

tensaus en verschillende soorten beleg en bak je pizza 

vervolgens af in een houtoven. Kosten € 20,- inclusief 

twee drankjes.  

Donderdag 20 oktober om 18:00, amuses maken  

Een amuse maakt je diner nóg feestelijker! Leer zelf de 

lekkerste amuses maken tijdens deze workshop. Kosten 

€ 20,- inclusief twee drankjes. 

Aanmelden kan bij Dorpshuis Den Brink via mailadres 

info@dorpshuisdenbrink.nl of telefoonnummer 0162-

422971. 
Sarena van de Corput is hondengedragsdeskundige 

OPPAS GEZOCHT 
Louelle, een ondernemende dame van 2 jaar, 

zoekt een oppas die af en toe met haar wil 

spelen als papa en mama een avondje 

uitgaan. Interesse? Stuur mama een appje: 

06 511567667. 
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In deze rubriek worden foto's van mooie of bijzondere plekjes in Den Hout, gemaakt door lezers, gepubliceerd. Houd er 

rekening mee dat de meeste nummers in zwart/wit worden uitgegeven. Foto's graag digitaal aanleveren via: 

redactiedorpsblad@denhout.info of app via 

06-27540297. Graag een korte toelichting op de foto 

bijvoegen. De foto's worden geplaatst met uw naam 

als fotograaf erbij.  

AANDACHT TIJDENS VUELTA VOOR 

HOUTSE LINIES ALS ONDERDEEL 

ZUIDERWATERLINIE 
In deze rubriek deze maand de foto van Jos Verhoef 

die hij maakte van zijn inspanning om de Houtse 

Linies te promoten tijdens de passage van de Vuelta in 

de regio op 21 augustus. Twee jaar geleden al waren 

er plannen om de Houtse Linies onder de aandacht te 

brengen van de Vuelta. Door corona ging het wieler-

festijn toen niet door. Jos, geholpen door zijn broer 

Frits, wilde er dit jaar ook aandacht aan geven, mede 

door de relatie van de verdedigingswerken in Den Hout 

met Spanje. Na contact met de organisatie bleek dat 

de linies in het speakerbook van de wedstrijd waren 

opgenomen. Jos: "Dat betekent niet dat je dan per 

definitie in beeld komt tijdens de wedstrijd, maar je 

maakt grote kans." Toen dat bekend was, moesten de 

broers Verhoef wel aan de slag. Op zaterdagavond 20 

augustus – het was al tussen licht en donker – 

vormden ze met strobalen de woorden 'Houtse Linies'. 

Naar achteraf bleek, waren hun inspanningen tever-

geefs: ze hebben de tv nooit gehaald! Bijgaande foto 

werd door Jos gemaakt vanaf hun verreiker, een land-

bouwwerktuig met een hefmast tot 7 á 8 meter.  ■ 

MOOI DEN HOUT!   

NB: een kleurenversie van dit dorpsblad, inclusief deze  foto, is altijd terug te vinden op www.denhout.info 
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WEEK VAN DE 

VEILIGHEID 
In de week van 10 t/m 16 oktober 

wordt de Week van de Veiligheid 2022 

gehouden. Het centrale thema is: Gedigitaliseerde Crimina-

liteit. De verschillende aspecten van deze vorm van crimi-

naliteit en hoe ze te voorkomen krijgen extra aandacht.   

Buurtpreventie Den Hout 

 

POLITIE WAARSCHUWT VOOR 

NEPMAILTJES EN SMS'JES OVER 

ENERGIETOESLAG. 
Nepmails en sms'jes over de energietoeslag zijn de 

nieuwste methode van cybercriminelen om mensen op te 

lichten. Het gaat om phishingmails en -sms'jes waarin staat 

dat u recht hebt op een eenmalige tegemoetkoming voor 

uw hoge energierekening. Dat blijkt onder meer uit onder-

zoek van RTL Nieuws. 

Cybercriminelen 
Nu iedereen zich zorgen maakt over de stijgende energie-

kosten, spelen de nepmails en sms'sjes over de energie-

toeslag opnieuw in op een actuele ontwikkeling. Vorige 

zomer probeerden internetcriminelen met eenzelfde soort 

truc een slaatje uit de oververhitte woningmarkt te slaan. 

Eerder gebruikten cybercriminelen onder meer soortgelijke 

oplichtingstrucs rondom de Belastingdienst en het Centraal 

Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 

Neptelefoontjes 
De nepberichten die momenteel rondgaan melden dat je 

energietoeslag kunt aanvragen. Via een 'digitale knop' wor-

den slachtoffers verleid om hun persoonlijke gegevens en 

bankrekeningnummer in te vullen. De nepmails en sms'sjes 

Lees verder op pagina 19 

 

VRIJDAG 16 T/M MAANDAG 19 SEPTEMBER: 

KERMIS MET UITGEBREID NEVENPROGRMMA 

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

We hopen dat u allemaal een goede zomer heeft 
gehad? 
 
Graag nodigen wij u uit voor de komende 
Dorpsvergadering op: maandag 26 september 
om 20.00 uur in Dorpshuis Den Brink. 
 
Tijdens deze vergadering praten wij u bij over de 
verschillende lopende dossiers. 
 
Ook de herinrichting van de Vrachelsestraat komt 
aan de orde, de ontwikkelingen rondom energie-
transitie in ons dorp en er zal een presentatie wor-
den gegeven over de toekomst van de Houtse Kerk 
door een van de bestuursleden. 
 
We zoeken nog steeds betrokken houtenaren om 
ons te ondersteunen, bestuursleden en leden voor 
de werkgroepen dorpsvisie en sociaal welzijn. Alle 
hulp kan gebruikt worden! Dit hoeven geen jaren-
lange commitments te zijn!  
 
Mail naar communicatie@denhout.eu als u vra-
gen heeft aan ons. 
 
Check regelmatig onze site www.denhout.eu voor 
nieuws en informatie. 
Graag zien wij u maandag 26 september! 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Kirill (35),  Vienna (34) en Louelle (2)  

Lomonov  en konijn Willem 

Adres: Vrachelsestraat  85  

Beroep:  Kirill heeft chemische technologie ge-

studeerd aan de TU Eindhoven en is 

zijn carriére begonnen bij ExxonMobil 

en werkt nu in het Performance Exel-

lence team van FrieslandCampina in 

Rotterdam. 

Vienna heeft marketing gestudeerd in Engeland en heeft 

een achtergrond in strategy en innovation. Na enkele jaren 

als consultant voor PWC te hebben gewerkt en daarna in 

het bedrijfsleven in corporate innovatieve teams, kriebelde 

het ondernemerschap en is zij deze maand als zelfstandig 

strategie- en innovatieadviseur gestart. 

Louelle geniet van het spelen bij de opvang Buitengewoon 

in Den Hout. Als zij met een zwart gezicht en een luier vol 

zand thuiskomt, weten we dat ze een goede dag heeft 

gehad. Konijn Willem huppelt vaak los in de tuin en heeft 

het dan ook naar zijn zin. 

Hobby's: Ze houden allebei van zwemmen. Kirill zit op een 

zwemvereniging in Oosterhout. Ze genieten ervan veel naar 

buiten te gaan en te wandelen of te fietsen in de bossen. 

Kirill pakt soms ook de racefiets of de mountainbike.  

Vienna gaat naar Zumba-les om lekker te dansen en houdt 

er van om creatief bezig te zijn door bijvoorbeeld mozaïek 

te maken. Samen houden ze het meest van de wintersport 

en genieten van de Oostenrijkse pistes, de Gemütlichkeit 

en soms de après-ski. 

Waar komen jullie vandaan? 

Vienna is een echte Rotterdamse, aldaar geboren en 

getogen. Kirill is in Rusland geboren en in Eindhoven opge-

groeid. Ze hebben elkaar tijdens een zomercarnaval in 

Rotterdam leren kennen. Na een aantal jaren van deze 

stad te hebben genoten, wilden ze wat meer rust en ruimte. 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen? 

We hadden eerlijk gezegd nog nooit van Den Hout gehoord. 

We wilden een huis met een grotere tuin. De eerste keer 

dat we Den Hout binnenkwamen was dat via de kant van 

de Houtse Heuvel. Wij vonden het zo mooi. Het voelde of je 

ergens in Drenthe was, maar dan dichter bij de 'bescha-

ving'. We hebben binnen een dag moeten beslissen of we 

het huis wilden kopen en hebben eigenlijk geen moment 

getwijfeld. Als echte stedelingen waren we eerst bezorgd of 

we wel zouden kunnen aarden, maar we hebben het heel 

erg naar onze zin en genieten elke dag van ons mooie huis 

en de prachtige omgeving. We gaan ook vaak op 

ontdekkingstocht en voelen ons dan toerist in eigen streek. 

Heel leuk. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen?  

We zijn er in februari 2020 ingetrokken. 

Hoe is het tot nu toe bevallen?  

Het bevalt ons supergoed. Er worden heel veel mooie din-

gen georganiseerd en alles wat we tot nu toe bijwoonden is 

tot in de puntjes verzorgd. Echt een compliment daarvoor! 

Louelle heeft het hier ook heel erg naar haar zin en wij zijn 

blij dat ze in zo'n veilige omgeving mag opgroeien. 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout?  

Het zou leuk zijn als er een wandel- of fietsweg naar de 

Vrachelse Heide zou kunnen komen. Verder wordt er soms 

wel hard gereden en dat is oppassen met zo'n kleintje. 
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Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om 

het huis. 
 

• Stucwerk 

• Tegelwerk 

• Timmerwerk 

• Badkamers 

• Aanpassen keukens 

 

Jack Damen 
 

Hespelaar 24a 

4911 AE Den Hout 

tel: 0162 - 428906 

info@damenklusbedrijf.nl  

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 

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 

Zondag 18 september 

Den Brink 10.00 uur: Eucharistievie-

ring ter gelegenheid van de naamdag 

van Cornelius. Voorganger pastoor 

Jochem van Velthoven. Koor: Dames- 

en herenkoor St. Caecilia, Den Hout.  

Vanwege deze viering is er géén 

viering op 24 september. 

Zaterdag 8 oktober  

Den Brink 19.00 uur: Eucharistie-

viering; voorganger pastoor Jochem 

van Velthoven. Koor: Dames- en 

herenkoor St. Caecilia, Den Hout.  

Zaterdag 22 oktober  

Den Brink 19.00 uur: Eucharistie-

viering; voorganger pastoor emeritus 

Han Akkermans. Koor: Dames- en 

herenkoor St. Caecilia, Den Hout.  

 

 

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 voorganger Ed de Kever. 

In september is de bijeenkomst op 

donderdag 22 september en in okto-

ber op donderdag 27 oktober. 

Op de andere dagen wordt er een 

geloofs- of bijbelverhaal voorgelezen, 

samen gezongen en gebeden. Ieder-

een is welkom. 

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

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

uit 1960 van de Houtse kermis. 

DE HOUTSE KERMIS KAN 

BEGINNEN! 
In 1960 is de kermis in en om Den Hout nog een begrip. 

Veel Houtenaren 'houden' kermis en tot ver uit de omtrek 

komen de kermisvierders naar het dorp. Foto's uit die tijd 

laten een overvolle Houtse Heuvel ter hoogte van de kerk 

en de kermis zien. Veel mensen uit de regio combineerden 

de kermisgang met de bedevaartgang naar de Heilige 

Cornelius. Of was het andersom?! Veel volk dus in het dorp. 

Na de kerk naar de kermis en daarna in één van de cafés 

een biertje of een borrel drinken. De foto hierboven toont 

de extra obers die vanwege de drukte werden ingezet in 

Café De Vier Linden vlak voor het kermisgedruis begint. Ze 

zijn er klaar voor! 

Vlnr: Sjaak van Mook, Kees Bul, Jos van Dongen (uitbater 

van de Vier Linden), zijn vrouw Jaaneke van Gils (beter 

bekend als 'Jaaneke van Minusse') en Janus van Oerle.    

UIT DE OUDE DOOS 

worden vaak opgevolgd door neptelefoontjes van 

de bank. Hiermee proberen de criminelen onder 

meer jouw bankgegevens te bemachtigen. In deze 

telefoongesprekken wordt potentiële slachtoffers 

vaak voorgehouden dat er fraude is gepleegd met 

hun bankrekening en dat ze hun geld kunnen 

veiligstellen door het tijdelijk naar een andere 

rekening over te boeken. 

Controleren 
Bij berichten over toeslagen is het altijd belangrijk 

om de informatie te controleren via de officiële 

website van de overheid: rijksoverheid.nl. In 

Oosterhout dient de energietoeslag aangevraagd 

te worden via de website van de gemeente. Een 

digitale knop in een mailtje om de energietoeslag 

aan te vragen bestaat dus niet. Aanvragers 

kunnen ook zelf het adres van de website 

controleren of met de gemeente of overheid 

bellen om te checken of men recht heeft op 

energietoeslag. 

Buurtpreventie Den Hout 

Vervolg van pagina 16 
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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, 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 
Familie Lomonov, familie V/d Elshout, Cees 

Joosen, Ik ben Houtenaar, Sarena vd Corput, 

archief MCCO, Jos Verhoef, Mien Martens, 

Odette Kuijpers, Västgöta-Bladet 

 

Drukken en bezorging 
Harm Rutten en de vele vrijwillige bezorgers 

o.l.v. Tonny Halters 

Advertentieafdeling 
Ellen van Groenewoud (0162-422292) 

Adres: Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Lex Fenstra (076-5210899) 

Adres: Lovensdijkstraat 9 F44, 4818 AJ Breda  

Volgende nummer 
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op 

woensdag 26 oktober. U kunt uw bijdragen t/m 15 

oktober zenden of mailen naar het redactieadres. 

SEPTEMBER 

Vrijdag 16 t/m maandag 19 september 

Houtse Kermis. Zie voor het complete programma 

elders in dit dorpsblad. 

Zaterdag 17 september 

Tentoonstelling 'De Verdwenen Houtse Verenigingen' 

van de Werkgroep Heemkunde. Zijsacristie kerk 

13.00 – 17.00 uur. 

Zondag 18 september 

Tentoonstelling 'De Verdwenen Houtse Verenigingen' 

van de Werkgroep Heemkunde. Zijsacristie kerk 

11.00 – 17.00 uur. 

Zondag 18 september 

Eucharistieviering op de naamdag van de Heilige 

Cornelius. 10.00 uur Den Brink. 

Woensdag 21 september 

Infoavond CPO-bouwen in Den Hout, 

20.30 uur Den Brink. 

Donderdag 22 september 

Dienst van Woord en Gebed. 10.00 uur Den Brink. 

Zaterdag 24 september 

60 Jaar motorcross in Den Hout. Reünie en tentoon-

stelling. Café De Vier Linden. Vanaf 11.00 uur. 

Maandag 26 september 

Dorpsvergadering, Dorpsbelang Den Hout. 20.00 uur 

Den Brink. 

OKTOBER 

Maandag 3 oktober 

Herhalingscursus hartreanimatie en gebruik AED. 

20.00 uur Den Brink. Vooraf aanmelden: 

VrouwenVanNu@DenHout.eu 

 

Donderdag 6 oktober 

Inloop bij de Werkgroep Heemkunde Den Hout, 

09.30 – 12.00 uur. Zijsacristie Corneliuskerk (ingang 

via kerkpad). 

Zaterdag 8 oktober 

Eucharistieviering, 19.00 uur Den Brink. 

Zondag 9 oktober 

Boeken- en Rommelmarkt Oranje Comité, 13.00 – 

16.00 uur. Dorpshuis Den Brink.  

Maandag 10 oktober 

Workshop fotograferen met de mobiele telefoon voor 

leden Vrouwen van Nu. 

Maandag 10 t/m zondag 16 oktober 

Week van de Veiligheid 2022. Buurtpreventie Den 

Hout. 

Zaterdag 15 oktober 

Deadline inleveren kopij voor het Dorpsblad Den Hout 

van 26 oktober.  

Donderdag 20 oktober 

Kookworkshop: het maken van amuses. 18.00 uur 

Den Brink. Aanmelden: tel.: 0162 – 422971 of  

info@dorpshuisdenbrink.nl 

Woensdag 26 oktober 

Verschijnen van het dorpsblad van deze maand.   

Donderdag 27 oktober 

Dienst van Woord en Gebed. 10.00 uur Den Brink. 

Donderdag 27 oktober 

Informatiemiddag Positieve Gezondheid, 14.00 uur 

Den Brink. Katholieke Bond van Ouderen. 


