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Dankzij succesvolle deelname aan verduurzamingsactie Rabobank 

ZONNEPANELEN OP DEN BRINK  
Den Hout – Dankzij de succesvolle deelname aan de Amer-

streek Rabobankactie 'Verduurzaming maatschappelijke 

(openbare) gebouwen' krijgt Dorpshuis Den Brink zonne-

panelen. Het project van Den Brink kreeg zoveel stemmen 

van het publiek dat het daardoor verkozen werd voor uit-

voering. Hoeveel zonnepanelen of hoeveel geld het dorps-

huis krijgt, wordt op dit moment uitgezocht aan de hand 

van de door Den Brink ingestuurde offerte.  

Corné van Loon, lid van het stichtingsbestuur van Den 

Brink en lid van de onderhoudscommissie is blij met de 

uitslag van de actie. Van Loon: "Het versnelt onze plannen 

om Den Brink te verduurzamen. Met verduurzaming zijn we 

al langer bezig. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

isolatie in het toch wel oude gebouw uit 1913 en het aan-

brengen van ledverlichting. Op de grote zaal na is dat ver-

vangingsproject voltooid. Met het aanbrengen van zonne-

panelen gaan we de hoge elektriciteitsrekening fors terug-

dringen." 

Eind vorig jaar werd Van Loon op de Rabobankactie attent 

gemaakt. Daarop volgde de aanmelding en werd de stem-

menwervingscampagne gestart. De zonnepanelen komen – 

rekening houdend met het monumentale karakter van 
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zowel het gebouw als de Houtse Heuvel - aan de achter-

zijde op het gebouw te liggen. Niet zichtbaar vanaf de 

straat. 

Den Brink stuurde een offerte in voor de panelen. "Die 

wordt nu bekeken op haalbaarheid. Het aantal panelen 

hangt ook af van wat de dakconstructie aankan. Wij heb-

ben het bedrijf dat door de Rabobank is uitgekozen voor de 

aanleg, uitgenodigd om de situatie hier te komen bekijken. 

We kijken dan ook of we door zelfwerkzaamheid de 

arbeidskosten kunnen beperken ten voordele van meer 

materialen." 

De Rabobank vergoedt de helft van de aanlegkosten tot 

een maximum van € 13.000,--.  ■ 

 

OOK ANNE VAN DEN WIJNGAARD VER-

ZORGT DAGBESTEDING IN DEN BRINK 
De dagbesteding in Den Brink voor mensen met een 

beperking is per 11 mei uitgebreid. Tot die datum werd op 

woensdag t/m vrijdag de dagbesteding verzorgd door 

Miriam van Loon. Per 11 mei heeft Anne van den 

Wijngaard de woensdag overgenomen van Miriam en is zij 

er ook op maandag en dinsdag. Op donderdag en vrijdag is 

Miriam er met haar cliënten. Via het Dorpsblad stelt Anne 

zich graag aan Den Hout voor.  

Met eigen dagbesteding droom in vervulling 

gegaan 
Voor Anne van den Wijngaard (41) uit Oosterhout is er met 

de dagbesteding in Den Brink een droom van jaren in ver-

vulling gegaan. "Ik heb HBO-V gedaan en ruim 20 jaar met 

veel plezier bij Amarant gewerkt met mensen met een ver-

standelijke beperking.Wat ik heel belangrijk vind is zinvolle 

dagbesteding, dat het ertoe doet wat je doet. Ik kwam er 

achter dat ik aan die dagbesteding veel meer een eigen 

invulling zou willen geven, er meer mijn eigen creativiteit in 

kwijt wilde. Ik was me daarom al zo'n twee jaar aan het 

oriënteren en aan het onderzoeken wat er voor nodig was 

om zelf dagbesteding op te starten. Ik ben op heel veel 

plekken gaan kijken tot ik, via een oud-collega, bij Miriam 

in Den Brink terecht kwam. Zij heeft mij veel verteld, ook 

over hoe zij destijds gestart is. Ik hoorde dat ze zo'n twee 

tot tweeëneenhalve dag per week in Den Brink werkzaam 

was. Mijn man opperde toen het idee om te proberen of ik 

die andere dagen in zou kunnen vullen. Ik ben in gesprek 

gegaan met het Brinkbestuur; dat stond er voor open en 

vond het een goed idee." 

En zo kon Anne haar plan uit gaan voeren. Sinds 11 mei 

werkt ze op woensdag met cliënt Sylvia, die ze over-

genomen heeft van Miriam. Vanaf 28 juni komen er op 

dinsdag twee dames. Op maandag is ze tijdelijk beheerder 

van Den Brink, totdat deze vacature opnieuw ingevuld is.  

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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www.dagbijanne.nl 
De doelgroep waar Anne's hart ligt, zijn matig tot licht ver-

standelijk beperkten, mensen met autisme of gedrags-

problematiek. "Ik werk nu ook als onderaannemer van Pris-

ma. Ik heb twee cliënten van Prisma en één vanuit Zorg-

boerderij Levensvreugde. Toevallig heb ik vandaag bericht 

gekregen van de gemeente Dongemond dat het contract 

goedgekeurd is om cliënten met een WMO indicatie te 

mogen ontvangen; dat gaat per 1 juli in. Mensen kunnen 

zich via www.dagbijanne.nl bij mij aanmelden en waar-

schijnlijk dus straks ook via de gemeente." 

Meerwaarde voor bezoekers en Houtenaren 
Alle activiteiten die Anne met haar cliënten doet gebeuren 

in het Dorpshuis. "Ze doen het echt ergens voor. De 

activiteiten van Sylvia en mij op de woensdag bestaan nu 

bijvoorbeeld uit afdrogen, dingen aanvullen, met een 

sodabadje aanslag uit de theeglazen en -kannen halen. We 

halen bloemen en schikken die in vaasjes. We maken elke 

week soep of salade, die we nu nog zelf opeten. Maar 

mogelijk kunnen we dat in de toekomst voor Houtenaren 

gaan doen…" 

Want Anne heeft nog plannen en ideeën genoeg. Ze wil met 

haar cliënten in de toekomst veel meer betekenen, een 

meerwaarde zijn voor bezoekers en mensen uit het dorp: 

"De dames die op dinsdag komen vinden het leuk vinden 

om te poetsen, wassen en strijken. Eventueel kunnen we 

dat voor de oudere mensen gaan doen: was ophalen, 

wassen, strijken. Achter in de tuin hebben we een stukje 

moestuin, daar kunnen we zelf een en ander gaan ver-

bouwen. We kunnen cake of taart bakken voor bezoekers. 

We kunnen hier op verzoek kleine klusjes doen, bijvoor-

beeld kaartjes of brieven vouwen, dingen inpakken. Leuke 

dingen maken die in een vitrinekastje kunnen liggen. 

Natuurlijk altijd rekening houdend met de zwaartezorg, 

voldoende aandacht en zelfstandigheid van de cliënten." 

Elkaar aanvullen 
Wat betreft de samenwerking met Miriam: "We doen allebei 

ons eigen ding maar hebben wel veel contact. We willen 

elkaar niet in de weg zitten maar juist aanvullen. Als we 

samen dingen weg kunnen zetten is dat alleen maar 

leuk!"  ■ 

 

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

Foto: Sylvia en Anne 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 
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CONTACTADRESSEN 

Wijkverpleegster 
Voor Den Hout is nog geen vaste wijkverpleegster be-

schikbaar. Inwoners van Den Hout kunnen bellen naar 

0165-546613 en vragen naar de waarnemend wijk-

zuster voor Den Hout. 

Wijkagent 
Nikky Kuis, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond. 

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

Beheerder: de functie van beheerder is momenteel va-

cant. 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  

† OVERLEDEN 
Op 18 juni is Richard de Wit, woonachtig op 

de Vrachelsedijk in Oosterhout, op 51-jarige 

leeftijd overleden. Richard was de man van 

Marlies Kuijpers en de vader van Stan en 

Niek. 

GETROUWD 
Op zaterdag 25 juni zijn Chandini Gadjadar 

en Sander Mulders getrouwd. 

GEBOREN 
Op 5 april zijn Nine en Mae geboren, 

dochters van Nick en Renske Bakker-

Halters, zusjes van Liv en Flynn. 

GEBOREN 
Op 7 juni is Nora geboren, dochter van Wim Nelemans 

en Laura Hagebols en zusje van Sam, Hoge Akker 32. 

JUBILEA BIJ ORANJE COMITÉ 
Op 10 juli 2020 was Wilma Caron 12 ½ jaar lid van het 

Oranje Comité; Theo van Groesen was dat op 1 mei 

2021. Vanwege corona werd hier pas begin juni van dit 

jaar door het Houtse Oranje Comité bij stilgestaan. 

 

 
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan de 

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

telefoon: 422292). 

BEDEVAART KEVELAER  
De Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer Breda en 

omstreken organiseert een tweedaagse bedevaart naar 

Kevelaar op dinsdag 9 en woensdag 10 augustus. Twee 

dagen van bezinning, gebed, vieren, processies en veel 

gezelligheid onder de bescherming van Maria, Troosteres 

van de bedroefden.  

Voor meer informatie zijn belangstellenden welkom op 

woensdag 29 juni na de viering om 19.00 uur in de 

Basiliek St. Jan, Markt Oosterhout.  
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Zaterdag 2 juli: 'Music on Wheels' 

ZOMERS CONCERT VAN AMICITIA 
Zaterdag 2 juli verzorgt muziekvereniging Amicitia op de 

Houtse Heuvel een zomerse muzikale middag en avond 

onder de naam Music on Wheels. Vanaf 16.00 uur zullen 

de drie onderdelen van Amicitia, te weten Het Houts 

Orkest, slagwerkgroep Percussâo en coverband Bonuz, 

vrolijke muziek ten gehore brengen. De benaming Music on 

Wheels is niet zo maar gekozen. Op de Houtse Heuvel 

zullen diverse foodtrucks staan om iedereen te voorzien 

van een hapje en een drankje. Van pizza tot ijs, van burgers 

tot frites; er is van alles te eten en te drinken. De toegang 

tot dit concert is gratis, iedereen is welkom, toegangs-

kaarten zijn niet nodig. Muntjes voor eten en drinken zijn 

ter plekke te koop bij de speciaal daarvoor ingerichte kar. 

Er kan zowel met pin als cash betaald worden. 

Rond 20.00 uur zullen de laatste muzikale klanken te 

horen zijn, daarna is er nog alle tijd om na te genieten en 

nog wat te eten en te drinken. Amicitia heet iedereen van 

harte welkom om het begin van de zomer met de Houtse 

Muziekvereniging mee te vieren.  ■ 

 

Bezwaren omwonenden 

VOEDSELBOS TOCH NIET AAN 

VRACHELSESTRAAT 
Het bestuur van de Stichting Voedselbos Den Hout is zwaar 

teleurgesteld in de gemeente Oosterhout nu de voedsel-

bosplannen niet door kunnen gaan op de door de ge-

meente aangeboden locatie aan de Vrachelsestraat. Na 

gesprekken met omwonenden is de gemeente tot de 

conclusie gekomen dat de locatie niet de meest ideale is. 

Er wordt nu naar een meer geschikte locatie gezocht. 

Als reden voor het besluit zegt de gemeente dat het 

voedselbos ook een recreatieve functie zal hebben en dat 

dat schuurt met de agrarische bestemming van het gebied. 

Het recreatieve aspect vormt de basis van de bezwaren uit 

de buurt. Voedselbosvoorzitter Yvonne van de Gevel: 

"Natuurlijk komen er mensen naar het voedselbos om te 

wandelen en kennis te maken met de natuur. De angst van 

omwonenden dat dat gepaard gaat met hangjongeren en 

intensief verkeer is erg voorbarig. Voor ons als stichting is 

het besluit van de gemeente een behoorlijke streep door 

de rekening. Het zaaien en planten zoals we dat hadden 

gepland voor het najaar kunnen we wel vergeten. Als er al 

en andere locatie gevonden wordt, vertraagt het onze 

plannen weer met minimaal een jaar." 

Veranderde mening is vraagteken 
De gemeente sprak onlangs met omwonenden. Ook de 

Stichting Voedselbos heeft in het kader van de omgevings-

dialoog met omwonenden gesproken. Dat was in maart van 

dit jaar. Van de Gevel: "De mensen die wij gesproken heb-

ben, hadden geen overwegende bezwaren. Wel vragen over 

vallend blad van de bomen en de aantrekkingskracht voor 

allerlei dieren. Waarom de mening van de bewoners nu 

veranderd is, weten wij niet." 

Forse kater 
In een mail biedt wethouder Kastelijns de Houtse stichting 

zijn excuses aan voor de duur en de inhoud het proces. Zo 

laat hij het voedselbosbestuur weten: "Ergens in het proces 

hebben we als gemeente niet snel genoeg gereageerd op 

de onrust die is ontstaan." 

Kastelijns geeft zichzelf (en het college) drie maanden om 

te zoeken naar gronden die in aanmerking komen voor een 

voedselbos. Het bestuur van de Voedselbosstichting blijft 

zitten met een forse kater. Van de Gevel: "We zijn al enkele 

jaren bezig om een voedselbos te realiseren. Na de afwij-

zing van de beoogde eerste locatie aan de Houtse Steeg, 

was het aanbod aan de Vrachelsestraat een flinke op-

steker, maar dat blijkt dus nu een illusie te zijn. Natuurlijk 

begrijpen ook wij dat een goede relatie met je buren erg 

belangrijk is. Maar toch …."  ■ 

 

 

OUDE BRILLEN GEVRAAGD 
Eind vorig jaar heeft de Catharinaparochie een groot 

aantal gebruikte brillen naar het vluchtelingenkamp 

Nakivale in Oeganda gestuurd. (Sinds enkele jaren onder-

houdt de parochie een band met Nakivale-red.) Deze bril-

len waren dusdanig snel uitgegeven en in gebruik geno-

men, dat besloten is om weer een hoeveelheid brillen te 

sturen.  

Wie brillen heeft, en die niet meer gebruikt, kan ze vanaf 

18 juni t/m eind juli in een speciaal daarvoor bestemde 

doos doen, die daarvoor in Den Brink zal staan. Alvast 

hartelijk dank voor de moeite voor het zoeken namens de 

Werkgroep Vastenactie van de Catharinaparochie.  
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Op pinksterzondag 

NIE MÁÁUWE WINT 1E PRIJS KAAIEN-

DONKSDE CARANAVALSOPTOCHT 
In Oosterhout werd dit jaar carnaval gevierd tijdens Pink-

steren. De O.C.S. (Oosterhoutse Carnavalsstichting Smul-

narren) organiseerde op pinksterzondag de grote optocht. 

Helaas viel deze enigszins in het water door de langdurige 

regenbuien. Voor Nie Mááuwe kreeg deze carnavalseditie 

echter een onverwacht happy end. Na al vele jaren de Joop 

Zoetemelk te zijn geweest van de wagenbouwers, werd 

deze Houtse carnavalsclub dit jaar uitgeroepen tot winnaar 

van de optocht.  

"Een complete verrassing maar daarom juist zo leuk", zei 

Eric van den Boogaard na afloop van deze unieke carna-

valsdagen. "Wel ontzettend jammer dat we deze grootse, 

unieke prijs niet hebben kunnen vieren in Den Hout na 

afloop van de prijsuitreiking, hoewel we zelf tot in de kleine 

uurtjes onze prestatie wel hebben gevierd in Kaaiendonk." 

Een carnavalswagen bouwen kost tijd maar deze keer was 

het vertonen van hun kunststuk het probleem. In 2020 was 

het een storm die roet in het eten gooide. In 2021 deed het 

coronavirus de Kaaiendonkse optocht afgelasten. Vanwege 

de onzekere tijden voorafgaand aan carnaval 2022 werden 

ook de Kaaiendonkse traditionele activiteiten onder aus-

piciën van de O.C.S., zoals de optochten, doorgeschoven 

naar Pinksteren.  

De ogen van Eric twinkelen nog na als hij terugdenkt aan 

het rijden van de grote optocht. "In de Sint Vincentiusstraat 

hadden we onze sponsors en hulpkrachten/medewerkers 

bedankt met een fraaie buitenbar met tent waar ze onder 

het genot van een drankje en een hapje de optocht konden 

aanschouwen. Toen wij met onze creatie daar langs kwa-

men, leek het wel of heel Den Hout was uitgelopen. Een 

mooi moment en het gaf nog maar eens aan dat we kun-

nen bogen op een gezamenlijke prestatie, los van onze 

vaste leden."  

Door het doorschuiven van de grote optocht werd nog een 

complete loopgroep met zelfbewegende kamelen in stijl 

van de kermisattractie 'de Kamelenrace' gebouwd in de 

laatste bouwperiode voor dit carnaval. Juist dit element 

 

R. KUIJPERS v.o.f. 
 

Grondverzet & graafmachine verhuur 
 

Allerlei soorten graafwerkzaamheden voor 
particulieren en bedrijven: 

✓ Levering van ophoogzand 

✓ Afvoeren van grond 

✓ Spitten van tuinen 

✓ Bestratingen 
 
Uitgraven van: 

✓ Bouwkavel 

✓ Funderingen 

✓ Zwembaden 

✓ Vijvers 

✓ Opritten 

✓ Terrassen 

✓ Rioleringen 

✓ Leidingen 

✓ Rooien van struiken en  
plantsoenen 

Achterstraat 28, 4911 AZ Den Hout 
Telefoon mobiel: 06-18346328 
Email: info@rkuijpersgrondverzet.nl 
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bleek een gouden greep en oogstte veel lof van het publiek 

en van de jury. Dit bleek ook wel uit het grote verschil met 

de nummer twee in de einduitslag; 90 punten op een totaal 

score van 743 punten. 

Na 20 jaar Nie Mááuwe is nu eindelijk het hoogst treetje 

beklommen door deze groep fanatieke carnavalswagen-

bouwers. Eric wil nogmaals benadrukken dat dit niet alleen 

dankzij henzelf is bereikt: hij wil ook de vele vrijwilligers 

bedanken die op een of andere manier hebben mee-

geholpen aan deze prachtige wagen. De Grote Optocht in 

Kaaiendonk was dit jaar anders dan anders maar het 

resultaat ook. Na vele jaren werd nu immers door Nie 

Mááuwe de wisselbeker mee naar het Kluivenduikersrijk 

genomen.  ■ 

 

CPO-Vereniging Den Hout kan stappen gaan maken 

GEMEENTERAAD AKKOORD MET 

BOUWPLANNEN OP VOETBALVELD 
Nu de gemeenteraad (in de raadsvergadering van eind 

mei) akkoord is gegaan met de bouwplannen op het voet-

balveld van VV Irene '58 kan de CPO-vereniging (Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap) Den Hout verder met de 

voorbereidingen. De CPO-vereniging wil 25 tot 28 woningen 

op het voetbalveld bouwen.  

Over de randvoorwaarden voor de bouw is overleg met de 

gemeente gaande. Bijvoorbeeld over wat onder de verant-

woordelijkheid van de gemeente valt en wat onder die van 

de vereniging, maar ook over een ontsluitingsweg. De 

gemeente gaat ook de waarde van het toekomstige bouw-

terrein taxeren. Voorzitter Joep Damen van CPO-Den Hout: 

"Erg belangrijk voor ons, want die taxatie bepaalt de grond-

prijs." Hij hoopt dat de taxatiewaarde voor de zomer-

vakantie bekend is. 

Inmiddels is het bestuur van de CPO-vereniging Den Hout 

bezig met de verdere oprichting van haar organisatie. Zo 

worden de statuten voor toetsing voorgelegd aan de no-

taris. "Als er definitief groen licht komt, willen we meteen 

kunnen doorpakken," zegt Joep. 

Omgevingsdialoog positief 
Een andere verplichte stap in het proces was het voeren 

van een omgevingsdialoog. Daarvoor werd op 20 april voor 

omwonenden een inloopavond in de kantine van de voet-

balvereniging gehouden. "Verschillende omwonenden had-

den aan onze oproep gehoor gegeven en kwamen die 

avond langs. Over het algemeen reageerden de omwonen-

den positief. Ze begrepen dat dit een goede kans was om 

woningbouw in Den Hout mogelijk te maken. Natuurlijk 

waren er vragen – over bijvoorbeeld de ontsluiting van het 

nieuwe wijkje – en wensen – voor een pad vanuit de wijk 

naar de Houtse Heuvel en de buurtspeeltuin. Concrete 

antwoorden konden we niet geven. Veel hangt af van de 

verdere procedure. Het idee was dan ook dit soort ge-

gevens te verzamelen om er later mee aan de slag te 

kunnen. Als de plannen concreter zijn gaan we een tweede 

avond organiseren om in te gaan op alle vragen en sug-

gesties, " aldus Joep. 

Inschrijven kan nog steeds 
De lijst van belangstellenden voor een woning in het plan 

telt nu zo'n veertig namen uit de doelgroepen ouderen en 

jongeren. Het merendeel is afkomstig uit Den Hout of heeft 

er een relatie mee qua werk of het verenigingsleven. Ook 

een aantal vertrekkers (omdat er geen woning in Den Hout 

voorhanden was) wil terugkeren. "Inschrijven kan nog 

steeds," zegt Joep. Het adres daarvoor is 

info@cpodenhout.nl 

Het betreft een voorinschrijving. Wanneer meer bekend is 

over de bouwplannen en de bouwprijs, start de officiële 

inschrijving. Alle voorinschrijvers krijgen daar persoonlijk 

bericht van. Via bovengenoemd mailadres is ook de terug-

koppeling van de eerste avond van de omgevingsdialoog 

verkrijgbaar.  ■ 
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ANNELIEKE VAN GENK IS 

UITVOEREND MUSICAL ACTRICE  
Officieel is het pas op 7 juli een feit, dan tekent Annelieke 

van Genk (22) haar diploma. Maar haar afstudeervoor-

stelling in theater DeLaMar in Amsterdam zit erop, dus 

officieus is ze inmiddels geslaagd voor de Frank Sanders 

Akademie. Aan Dorpsblad Den Hout vertelt Annelieke hoe 

de weg naar deze droom is verlopen. 

Heel graag naar de Frank Sanders Akademie 
"Op mijn vierde ongeveer ben ik begonnen met danslessen 

bij dansstudio Renee in Oosterhout. Alle dansstijlen heb ik 

gedaan en ik heb ook in wedstrijdgroepen gezeten. Toen 

Renee een musicalklasje begon moest ik daar natuurlijk 

bij, daar was geen houden aan! Na de Achthoek ging ik 

naar het Effent in Oosterhout. Toen ik 13 of 14 was begon 

ik met wedstrijddansen. Op zondag reed ik met mijn ouders 

heel het land door om wedstrijden te dansen; in Castricum, 

in Dronten, het was altijd ver weg. 

Na het Effent ben ik gestart op de Theaterschool in Rotter-

dam, ik was toen net 16 en reisde op en neer. De Theater-

school was niet precies wat ik wilde, ik zag het meer als een 

opstap naar de Frank Sanders Akademie waar ik heel graag 

naar toe wilde. Ik ben dan ook de vooropleiding erbij gaan 

doen: dat betekende vijf dagen Theaterschool en een jaar 

lang op zondag in Amsterdam de vooropleiding. Toen volgde 

de selectie, die was heel streng. De eerste ronde was een 

zang & spel auditie waarbij je een nummer moest zingen en 

een monoloog laten horen. De tweede ronde was de 

dansauditie: een balletles, jazzdance en musicaldans waarbij 

je de tekst van het nummer die je op de auditiedag zelf kreeg 

uit je hoofd moest kennen. De derde ronde was de 

oriëntatiecursus: ik moest drie zondagen aan de slag om te 

laten zien of ik paste binnen de opleiding. Uit alle kandidaten 

werd uiteindelijk een klas samengesteld van 15 mensen en 

daar zat ik bij! Ik ben gestopt op de Theaterschool en in 

2018 begonnen op de Frank Sanders Akademie." 

Afstudeervoorstelling in DeLaMar Theater  
Inmiddels zit, na vier jaar, de afstudeervoorstelling met de 

hele klas er op. "Een bekende musicalregisseur heeft voor 

ons een stuk geschreven wat we in het DeLaMar hebben 

opgevoerd. Dat was wel heel speciaal! Normaal gesproken 

hadden we al eerder in een echt theater gespeeld, maar 

vanwege corona hebben we twee jaar voorstellingen op 

school gespeeld. Nu speelden we in het centrum van 

Amsterdam twee avonden voor meer dan 350 mensen. 

Wauw!" 

Bestemming bereikt?  
Als Annelieke op 7 juli haar diploma ondertekend heeft is 

ze officieel uitvoerend musical actrice. Wat zijn haar 

toekomstplannen? "Ik heb dromen en wensen, ben ook 

audities aan het doen. Ik sta open voor alles wat op mijn 

pad komt maar komend jaar ga ik eerst genieten van de 

rust. Ik heb me bijna zes jaar gefocust op het vak en dat is 

gelukt, van dat feit wil ik ook even genieten." 

Maar eerst gaat ze nog haar eerste echte eigen voorstelling 

spelen, samen met Rick van Stalle. "Rick zat een jaar 

boven mij en komt uit Etten-Leur. We hadden, als Bra-

banders, meteen een connectie en zijn bevriend geraakt. 

We hebben alleen nooit samen een project kunnen doen 

vanwege dat andere leerjaar en corona. Tijdens de eerste 

lockdown besloten we: we gaan het gewoon zelf doen! 

Vanwege onze gedeelde liefde voor theater en onze roots 

kwamen we automatisch in Brabant terecht. In eerste 

instantie dachten we... we spelen achter op het weiland! 

Maar dan heb je te maken met vergunningen. Dan in de 

boerenschuur bij Rovers… ook vergunningen. Toen schoot 

de Schelleboom ons te binnen: we verstuurden op vrijdag 

een mail en op dinsdag zaten we daar alles al te regelen! 

'Bestemming bereikt' is puur een passieproject. Het gaat 

over mijn verhuizing terug naar Brabant. Ik zit daar momen-

teel midden in, in het stuk ben ik al verhuisd. Op de 

Akademie kregen we ook het vak creatief ondernemer-

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 



Jaargang 18 nummer 6 DORPSBLAD den hout 9 

schap, daarom doen we nu ook alles zelf: het produceren 

en alles eromheen op poten zetten. Heel leuk dat we het 

nu meteen echt gaan doen! 

Geen plankenkoorts 
Op de vraag of ze geen last heeft van plankenkoorts zegt 

Annelieke heel beslist: "Nee, daar heb ik geen last van. 

Maar…, ik moet wel zeggen… gisteren had ik ineens het 

besef dat het publiek nu echt kaartjes koopt voor ons, voor 

mij, ze kennen mij. Dat is wel spannend en anders. Maar 

plankenkoorts, nee." 

De laatste kaartjes voor de voorstelling 'Bestemming 

bereikt' zijn te koop via www.deschelleboom.nl.  

Speeldata: zaterdag 9 juli om 20.00 uur en zondag 10 juli 

om 14.00 uur.  ■ 

 

BERICHTEN UIT DEN BRINK 

Afscheid Casper 
Op 7 juni is er samen met de gebruikers, vrijwilligers en 

het bestuur van Den Brink afscheid genomen van 

Casper van Aggelen. Via deze weg willen we hem 

nogmaals danken voor zijn inzet binnen Den Brink! 

Nieuwe beheerder 
Inmiddels is de sollicitatieprocedure van start gegaan en 

zal er binnenkort een nieuwe beheerder worden 

aangesteld. Bij vragen kunt u contact opnemen via 

Info@dorpshuisdenbrink.nl. 

Zomersluiting Dorpshuis Den Brink 
Tijdens de zomervakantie is het dorpshuis gesloten van 

8 augustus t/m 4 september. 

 

Wij wensen jullie een fijne zomer toe en hopen jullie 

daarna snel weer te zien! 
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WERKGROEP HEEMKUNDE GING OP EXCURSIE 

Jos Verhoef leidt de excursie van de Werkgroep Heemkunde Den Hout naar de Linie van Den Hout in. 

Donderdagmiddag 2 juni ging de Werkgroep Heemkunde 

Den Hout op excursie naar 't Eind van Den Hout waarin De 

Linie van Den Hout en het agrarisch museum van de 

familie De Jong centraal stonden. Jos Verhoef, kenner van 

De Linie van Den Hout, leidde de excursie naar het 

liniegebied in. (Zie voor de geschiedenis van de Linie van 

Den Hout elders in dit blad). Na de excursie werd het 

agrarisch museum van Annie en Cees de Jong aangedaan. 

De voorwerpen die er te zien zijn, hebben een relatie met 

het agrarische verleden van de regio.  ■ 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE LINIE 

VAN DEN HOUT 

Deel 1: VAN DE AANLEG IN 1701 TOT 

HET GRONDIG HERSTEL IN 1745  
Een bijzonder stukje groen in Den Hout wordt gevormd 

door de Linie van Den Hout, gelegen naast de A59 (Maas-

route) ten zuiden van Made. Aangelegd als onderdeel van 

een verdedigingswerk is het nu een natuurreservaat. In de 

loop der jaren is het gebied qua vorm flink aangetast, maar 

heeft nog altijd aanwijsbare vormen van redoutes (of ran-

doeten, waaraan het Madese zwembad zijn naam heeft 

ontleend) en lunetten. In twee delen – deze maand deel 1 

– duiken we in de geschiedenis van dit unieke deel van het 

Houtse buitengebied. 

De Linie van Den Hout werd ontworpen door Menno van 

Coehoorn en dateert uit 1701. Hij diende ter afsluiting van 

een smalle strook hoge zandgrond tussen de Brieltjens-

polder in het oosten en de Zeggepolder in het westen. De 

polders konden onder water gezet worden; de zandgronden 

niet. 

Linie van Den Hout deel Zuiderwaterlinie 
Het Brabantse landschap zag er vroeger veel anders uit. 

Het uitgestrekte woeste gebied van oost- en midden-

Brabant bood weinig kansen voor een offensief op de 

zuidelijke grenzen van de Republiek (Holland). Het westelijk 

deel van Brabant was hiervoor wel bruikbaar. Het uiterste 

westen en noordwesten kon overigens wel onder water ge-

zet worden. Daardoor restte voor oprukkende legers alleen 

de opmarsroute over de as Antwerpen, Bergen op Zoom, 

Breda en Geertruidenberg. In de as hadden de steden 

Breda en Geertruidenberg een belangrijk taak. Zij moesten 

de weg naar het noorden afsluiten. Dat de steden belang-

rijk waren mag blijken uit het feit dat ze in de Tachtigjarige 

Oorlog meer keer van bezetting wisselden.  

Later maakte de Linie van Den Hout deel uit van de Zuider-

waterlinie die van Grave tot Bergen op Zoom loopt. De lage 

stukken van de linie konden bij dreigend gevaar van de 

vijand onder water gezet worden. In de stukken die daar-

voor te hoog lagen, zoals bij Made en Den Hout, werden 

linies aangelegd om de vijand te stoppen." 

Spaanse Successieoorlog 
Rond 1700 was de erfopvolging van de Spaanse troon 

aanleiding voor onrust in ons deel van Brabant, dat gold als 

zuidelijk grensgebied van de Republiek. Die onrust leidde 

tot de aanleg van de Linie van Den Hout. 

Hoe het zat: De Spaanse koning zou spoedig sterven. Zowel 

de Franse koning als de Duitse keizer waren verwant aan 

het Spaanse koningshuis. Stadhouder Willem III was voor-

stander van de verdeling van het Spaanse rijk. De belangen 

van de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden waren groot 

en door een Franse bezetting zouden de Zuidelijke Neder-

landen voor de handel als afzetgebied verloren gaan. De 

Spaanse koning gooide echter roet in het eten. Om het 

grote Spaanse rijk bijeen te houden, wees hij Filips van 

 

Europark 11  

4904 SX Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

Afbeelding: Kopie van het 'Plan van de Linie van Den Hout buijten 

Breda', zoals opgenomen in het Algemeen Rijksarchief. 
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Anjou aan als zijn opvolger. Na de dood van de Spaanse 

koning kregen Franse troepen het bevel om de Zuidelijke 

Nederlanden te zuiveren van de Staatse (Hollandse) 

garnizoenen. Willem III wilde dit voorkomen. Een oorlog 

tussen Frankrijk en Holland was niet meer te voorkomen. 

Maatregelen 
Er werden meteen maatregelen getroffen. In het gebied 

tussen Breda en Oosterhout werden troepen verzameld. 

Het ging om grote hoeveelheden soldaten en 'krijgs-

benden'. In het gebied rond Made en Oosterhout waren ook 

13.000 Engelsen gelegerd. In 1701 werden de plannen 

van Menno van Coehoorn voor het ontwerpen van twee 

linies tussen Breda en Geertruidenberg waar de grond niet 

onder water gezet kon worden goedgekeurd door de Raad 

van State. In een razend tempo werd de Linie van Den Hout 

aangelegd, compleet met randoeten en lunetten. Het werk 

duurde amper enkele weken! 

In het voorjaar van 1702 verklaarden de Republiek en 

Engeland aan Frankrijk de oorlog, die als de Spaanse 

Successie de boeken in zou gaan. De vestingen Breda en 

Geertruidenberg werden in staat van verdediging gebracht 

en de polders om de steden onder water gezet. Tot een 

daadwerkelijk gebruik van de Linie van Den Hout is het in 

die tijd echter niet gekomen! 

Staat failliet  
Door de oorlogslasten van 1672 tot 1713 was de Staat 

nagenoeg failliet en werden verdedigingswerken, zoals de 

Linie van Den Hout, verwaarloosd. Vanaf 1745 kwam daar 

noodgedwongen verandering in, toen opnieuw door troon-

opvolgingsproblemen – nu in de Oostenrijkse erflanden – 

oorlog in de Republiek dreigde. Opnieuw was Frankrijk de 

vijand. De bondgenoten van de Republiek stuurden een 

hulpleger dat op 23 mei 1746 de stellingen in de Vucht-

polder (bij Breda), van het Munnikenhof (bij Terheijden) en 

van Den Hout betrok. De bevelhebber van dat hulpleger, de 

prins van Waldeck vroeg aan de Raad van State wanneer 

hij met de herstelwerkzaamheden van de linies kon begin-

nen, want Oostenrijkers in zijn leger hadden zich schuldig 

gemaakt aan berovingen in de omgeving. Dat soort onge-

wenst gedrag kon voorkomen worden door de soldaten aan 

het werk te zetten! Er werd spoed achter het verzoek gezet 

en al snel kon worden begonnen. Op 4 juni waren de borst-

weringen en het grootste deel van de 'platte forme voor de 

batterijen' (de ruimte voor het geschut) zo ver klaar dat er 

redelijk gebruik van kon worden gemaakt.  

MET METAALDETECTOR OP ZOEK 

IN HOUTSE LINIE 
Jos Verhoef trekt regelmatig met zijn metaaldetector de 

Linie van Den Hout in. Op zoek naar  historisch materiaal 

in de bodem. 

Jos Verhoef: "Toen ik zo'n 25 jaar geleden mensen met 

een metaaldetector over een akker aan de Liniestraat 

zag lopen, vroeg ik hen wat ze zoal vonden. Dat varieerde 

van munten, knopen van militaire uniformen, gespen van 

riemen en lege hulzen. Mijn interesse was gewekt! Met 

een eigen detector ben ik toen de Linie van Den Hout 

ingegaan. In het begin waren de vondsten niet groot, 

totdat ik een munt met het jaartal 1705 vond. Het bewijs 

dat er dat jaar activiteiten in de linie waren. Sindsdien 

heb ik er van alles gevonden: musketkogels, gespen, 

uniformknopen, muntjes, een medaille en kogelhulzen. 

Die laatsten zijn waarschijnlijk uit de Tweede Wereld-

oorlog afkomstig. Niet dat ik erop uit ben, maar het 

vinden van een gouden munt zou ik geweldig vinden. Als 

ik met mijn detector door de Linies loop, raap ik ook 

scherven van aardewerk en glas op. Het liefst met iets 

van een naam erop, want dan heb je een aanwijzing om 

op het internet naar de oorsprong te zoeken." 

Door Jos Verhoef gevonden beeldje van een paard in de Linie 

van Den Hout (4 cm). 

Grenssteen in De Linie van Den Hout 
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In de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) speelde 

de Linie van Den Hout slechts een bescheiden rol. Er is 

nooit een rechtstreekse aanval op de linie gedaan. De 

Franse vijand kwam niet verder dan tot Leur en Ouden-

bosch. 

Wordt vervolgd in het dorpsblad van juli. 

 

BEWEGEN OP MUZIEK 
Voor senioren vrouwen is er iedere maandag gelegenheid 

om met elkaar aan de nodige lichaamsbeweging te doen, 

bewegen is immers gezond voor lichaam en geest. De les-

sen vinden plaats op maandagmiddag van half 2 tot half 3 

in Den Brink, dit geeft een goede invulling van het begin 

van de week. Na afloop wordt er met de groep koffie of 

thee gedronken als nazit/coolingdown.  

Na de zomerperiode/vakantie worden de lessen op maan-

dag 5 september  weer opgestart. Een proefles vanaf sep-

tember is natuurlijk ook mogelijk, binnenlopen voor aan-

vang van de lessen is dan voldoende.  

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of informatie 

inwinnen bij Jet Baars, instructrice/trainster, Ruiterspoor 

13 in Den Hout.  ■ 

 

Een week vol avontuur en gezelligheid 

REIZEND FESTIVAL ONDER DE 

BOMEN 
Van 29 augustus t/m 2 september wordt het Reizend 

Festival Onder De Bomen georganiseerd met als thema 

Fiesta Flamenco. De festivalweek start op maandag om 

10.00 uur op het veldje achter Den Brink. Van maandag tot 

en met donderdag is iedereen welkom, voor kinderen t/m 

15 jaar is inschrijven verplicht. Op vrijdag 2 september reist 

de karavaan naar de Houtse Heuvel voor het Dorpsdiner en 

het gipsyfeest Fiesta Flamenco. Om 18.00 uur opent het 

Houts Orkest de avond. Mee-eten kan maar hoeft niet; 

iedereen is van harte welkom ook voor alleen een drankje. 

Informatie over deze festivalweek en inschrijfformulieren 

vallen bij iedereen eind juni/begin juli in de bus.  ■ 

 

ROOKMELDERS VANAF 1 JULI 

2022 WETTELIJK VERPLICHT 
Dit is het moment om rookmelders te plaatsen, want 

vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op iedere verdieping 

verplicht. 

Rookmelder detecteert en informeert 
Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders op iedere verdie-

ping wettelijk verplicht. Gelukkig is het plaatsen zo 

gedaan. Het mag dan wel de wetgeving zijn, maar je 

hangt rookmelders écht op voor eigen veiligheid en 

voor die van de ander.  

Brand kan iedereen overkomen. Je hebt het simpelweg 

vaak niet door en brand- en rookontwikkeling gaat 

enorm snel. Binnen een paar minuten kunnen er al 

flinke vlammen zijn. Je blijft je verbazen over de oor-

zaken. Soms komt het door roken in bed, koken of het 

niet onderhouden van de cv-installatie. Maar het kan 

ook plots ontstaan door oververhitte laptops, brand in 

elektrische apparaten zoals telefoonopladers, fiets-

accu's of wasdrogers. Daarom is het zo belangrijk dat 

iedereen op elke verdieping een werkende rookmelder 

heeft hangen. 

Check, koop, plak 
Een rookmelder voorkomt geen 

brand, maar detecteert en waar-

schuwt je heel snel dat je weg moet gaan en de 

brandweer moet bellen. Vaak denken mensen dat ze 

brand vanzelf wel merken en ruiken, maar dat is niet 

waar. Als je slaapt, slaapt je neus ook. Je wordt niet 

wakker van rook, wel van de rookmelder. 

Uit onderzoek blijkt dat 75% van de huiseigenaren al 

rookmelders heeft. Iedereen kan zelf rookmelders op-

hangen. Het is zo gepiept. Rookmelders kun je zelfs 

plakken. Kijk voor meer info op: www.rookmelders.nl 

Bronnen: Jos Verhoef en 'Monumentaal Groen', Monumentenklap-

per van Open Monumentendag Oosterhout, 1997. 
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GESLAAGD!  
Eindelijk weer een beetje 'normale' examenstress, knal-

feesten en examenreizen dit jaar! Op donderdag 9 juni 

hoorden de examenkandidaten of ze geslaagd waren. 

Gelukkig wapperden er in Den Hout weer veel vlaggen 

met daaraan schooltassen… Feest dus! 

De redactie van Dorpsblad Den Hout feliciteert jullie 

allemaal met jullie behaalde diploma en wenst jullie veel 

succes met jullie verdere studie!  

Voor hen die dat wilden is er een plekje in onze gebruike-

lijke geslaagden-eregalerij.  

Krijg je nog een herkansing of zijn we je onverhoopt ver-

geten en wil je alsnog een eervolle vermelding, laat het 

ons weten. Mocht het dit jaar niet gelukt zijn: Kop op! 

Volgend jaar maken we een plekje voor jou. 

Een hele fijne vakantie allemaal, geniet ervan! Jullie 

hebben het verdiend! 

Ik ben Jan de Jong, 17 jaar 

(geworden op laatste dag 

van het examen). Ik ben 

geslaagd voor het Oelbert-

gymnasium in Oosterhout, 

profiel economie & maat-

schappij. Ik ga economie 

studeren op de Erasmus 

Universiteit van Rotter-

dam.  

In de zomer ga ik eerst wer-

ken bij het Klosterke en 

dan met vrienden van 

school naar Valencia, daar-

na met Houtse vrienden 

naar Renesse, ook nog met mijn ouders op vakantie en als 

afsluiter het Festival onder de Bomen.  

Ik ben Jossie van Meel, 18 

jaar oud en net geslaagd 

voor mijn gymnasium diplo-

ma op het Oelbert. Hier deed 

ik profiel economie & maat-

schappij.  

Na de zomer wil ik Internatio-

nal Business gaan studeren 

in Maastricht, maar eerst ga ik genieten van het lekkere weer 

en vakantie vieren. 
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Mijn naam is Niels van der Schriek 

en ik ben 17 jaar oud. Ik heb mijn 

gemengd theoretisch diploma ge-

haald op het Hanze College in Oos-

terhout. 

Hierna ga ik naar de Bouwschool in 

Breda en ga daar de timmeroplei-

ding doen in drie jaar;  dat is één 

dag naar school en vier dagen wer-

ken. 

Van de zomer ga ik veel werken, 

zowel thuis als bij mijn oom en nog 

genoeg leuke dingen doen met 

vrienden. 

Mijn naam is Elske den Braven, ik ben 

15 jaar oud en ik ben geslaagd voor 

gemengde leerweg groen, op Curio 

prinsentuin van cooth. Hierna ga ik 

naar het mbo Prinsentuin in Breda. Ik 

ga dan een BOL opleiding doen, dus 

vier dagen naar school en een dag sta-

ge lopen. Ik ga de richting in met bloem 

en styling dus ik ga bij een bloemiste 

stage lopen.  

En in de vakantie ga ik leuke dingen doen met familie en vrien-

den en natuurlijk veel werken.  

Mijn naam is Jeppe van Empel en ik ben 18 

jaar oud. Ik ben recent geslaagd voor vwo op 

het Mgr. Frencken College. Volgend jaar ga ik 

Automotive Technology studeren aan de Tech-

nische Universiteit Eindhoven.  

Deze zomer ga ik extra werken en voor de rest 

lekker genieten van de vakantie.   
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Hoi, ik ben Samantha Flipsen, 18 jaar. 

Ik heb vwo gedaan op het Mgr. 

Frencken College in Oosterhout. Ik ben 

geslaagd met profiel natuur & gezond-

heid. Na de vakantie ga ik diergenees-

kunde studeren aan de universiteit van 

Antwerpen.  

Deze zomer ga ik genieten van de va-

kantie, misschien nog op vakantie(s) 

en werken bij 't Klosterke en thuis op de boerderij.  

Ik ben Jochem van 

Opzeeland, 16 jaar 

en ik ben geslaagd 

voor het vmbo the-

oretische leerweg 

met het profiel 

natuur & techniek 

op het Effent in 

Oosterhout. In sep-

tember ga ik star-

ten met de opleiding Sport en Bewegen bij het ROC in 

Tilburg, daar heb ik al veel zin in. De komende tijd ga ik 

lekker werken bij de COOP waar ik de afgelopen periode 

na de examens ook al flink gewerkt heb. In de zomer ga 

ik vooral veel leuke dingen doen met mijn vrienden en 

onder andere op vakantie met mijn familie. 

Mijn naam is Lars Peggeman, ik ben 16 jaar. Ik ben geslaagd 

voor de mavo op de Nassau in Breda, met als richting tech-

niek. Ik ga hierna door naar de havo voor speciaal onderwijs, 

het  Brederocollege in Breda.  

Deze zomer heb ik veel op de planning staan: ik ga in juni met 

een groep op klimkamp in Italië en daarna  met mijn familie 

naar Slovenië. Verder heb ik nog eigen projecten om mijn ta-

lenten te ontwikkelen zoals: leren coderen, meer met 3D soft-

ware werken en 

meer hobby's ont-

wikkelen zoals 

sporten en natuur-

lijk games spelen. 
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In deze rubriek worden foto's van mooie plekjes in Den 

Hout, gemaakt door lezers, gepubliceerd.  

Houd er rekening mee dat de meeste nummers van het 

dorpsblad in zwart/wit worden uitgegeven. Foto's graag digi-

taal aanleveren via: redactiedorpsblad@denhout.info of app 

via 06-27540297. Graag een korte toelichtig op de foto bij-

voegen. De foto's worden geplaatst met uw naam als foto-

graaf erbij. 

 

In deze rubriek deze maand een foto van Anton van Meel. 

Anton schoot de foto van de nieuwe fietstunnel bij de 

Bromtolrotonde. Hij was vooral geboeid door de bloeiende 

veldbloemenpracht aan beide zijden van het fietspad. 

MOOI DEN HOUT!   
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(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Het huidige bestuur van Dorpsbelang is inmiddels 
al bijna drie jaar in functie. Twee bestuursleden 
hebben inmiddels al afscheid genomen, waaronder 
de voorzitter. Die rol heb ik als interim-voorzitter nu 
1,5 jaar met plezier op me genomen. Maar ook aan 
een interim rol komt een einde en dat einde is per 
1 juli aanstaande.  

Ondanks eerdere oproepen, hebben we helaas nog 
geen opvolger kunnen vinden, die we als dorp wel 
keihard nodig hebben. Zonder een volledig en goed 
functionerend bestuur hadden we niet voor elkaar 
gekregen o.a. dat: 

• de bouwplannen op het veld van Irene in gang 
gezet zouden worden 

• de woningbouwstrategie door de Raad is goed-
gekeurd 

• Irene een nieuw hoofdveld krijgt binnen afzien-
bare termijn 

• we in gesprek zijn over optimalisatie van de 
Vrachelsestraat 

• de voedseltuin is uitgeweken naar een andere 
locatie 

• een nieuwe dorpsvisie nagenoeg gereed is 

• en misschien wel het belangrijkste, dat de 
gemeente Oosterhout en de politieke partijen 
ons zien als een belangrijke en volwaardige 
belanghebbende 

 

Wat ik wil benadrukken is dat zonder voldoende 
vrijwilligers en uitbreiding van het bestuur we NIET 
datgene voor elkaar kunnen krijgen wat goed is 
voor het dorp. En met de huidige bezetting hebben 
we dat kritieke punt inmiddels bereikt! Als bestuur 
doen we dit voor JULLIE!  

Wie kan ons helpen?  

Dus nogmaals bij deze de oproep voor een voor-
zitter en een bestuurslid voor de portefeuille 
Sociaal Welzijn. Daarnaast zoeken we altijd geïnte-
resseerden voor de verschillende werkgroepen. 

Voor de rol van voorzitter hoef je geen 30 jaar 
ervaring te hebben als bestuurder, maar wel tijd, 
interesse in de politiek en je moet het leuk vinden 
om mensen te verbinden. Tenslotte word je de 
'burgemeester' van Den Hout. Voor degenen die 
wat meer willen weten over deze rol en interesse 
hebben, mail naar communicatie@denhout.eu. 

Maandag 27 juni is de laatste dorpsvergadering 
voor de vakantieperiode en mijn laatste dorpsver-
gadering als voorzitter. Degenen die daar niet bij 
kunnen zijn, wil ik alvast hartelijk danken voor het 
vertrouwen, de laatste 1,5 jaar! 

 

Patrick de Rooij 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Ron Zeeuw (61) en Ans Baijens-

Zeeuw (58) en hun rode kater 

Garfield 

Adres: Molenakker  29  

Beroep:  Ron is sinds oktober vorig jaar Senior 

Servicemanager bij Scania Ooster-

hout en werkt al 44 jaar voor Scania.  

 Ans werkt bij VLM  Hydroculture  in 

Made . 

Hobby's: Rob en Ans houden van fietsen en 

 maken regelmatig mooie tochten. Ook 

de Mont Ventoux en andere grote namen in Europa zijn 

bedwongen. Wandelen behoort zeker ook tot hun grote 

passie. En ze rijden graag een rondje op de Zundapp. Met 

de winterdag rijdt de (model) Fleismann trein heerlijk z'n 

rondjes en draait Ans een bonk klei tot een mooi stukje 

keramiek. Koken vinden ze ook een mooie bezigheid, al 

eten ze ook graag bij 't Klosterke . 

Waar komen jullie vandaan? 

Ron is geboren en getogen in Rotterdam en is een boeren-

zoon. Na onteigening van de boerderij werden de week-

enden en vakanties doorgebracht op camping St. Hubertus-

hoeve in Oosterhout. Ans haar ouders hadden een Land-

bouw mechanisatie bedrijf naast de camping op Vrachelen 

(van 'd'n Baay'). Daar kennen Ron en Ans elkaar van en 

hebben daar hun jeugd samen doorgebracht. 

Na een kleine dertig jaar hebben ze elkaar teruggevonden 

en zijn ze nu alweer bijna 10 jaar samen. Ze hebben eerst 

onder de rook van de Europoort in Spijkenisse gewoond, 

waar Ans als kok werkte. Ron werkte in Hoogvliet bij 

Scania. 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen? 

Ze hebben hier beiden een heerlijke jeugd gehad; dat was 

zeker een belangrijke reden om terug te keren naar Den 

Hout. De saamhorigheid en gezelligheid hier hebben ze 

best wel gemist.  Na vele bezichtigingen rondom Rotterdam 

gingen ze toch steeds vaker in Brabant kijken. Ze wilden 

graag een gezellige en kleinere woning en toen deze wo-

ning op hun pad kwam was er geen overleg of bedenktijd 

nodig. 

Wanneer zijn jullie hier 
komen wonen?  

Per maart 2021. 

Hoe is het tot nu toe 
bevallen?  

In één woord TOP, maar 

eigenlijk lukt het niet in één 

woord. We zijn hier zo geluk-

kig en voelen ons meer dan 

thuis. Alleen de inburgerings-

cursus valt Ron zwaar; hij 

wist niet dat er zoveel bij-

namen in Den Hout be-

stonden. 

Wat vinden jullie minder 
leuk aan Den Hout?  

Helemaal niets! 
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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 

Zaterdag 9 juli 

Den Brink 19.00 uur: Woord en 

Gebedsviering; voorganger pastor 

Peter Hoefnagels. Koor: Dames- en 

herenkoor St. Caecilia, Den Hout.  

Zaterdag 23 juli  

Den Brink 19.00 uur: Woord en 

Gebedsviering; voorganger pastor Ed 

de Kever. 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 juli is de bijeenkomst op donder-

dag 28 juli. 

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 

ZATERDAG 2 JULI: MUSIC ON WHEELS DOOR MUZIEKVERENIGING 

AMICITIA, VANAF 16.00 UUR OP DE HOUTSE HEUVEL. 
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In de rubriek 'Uit de oude doos' publiceert het dorpsblad 

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

eind mei/begin juni 1990, toen het meisjesorkest van de 

ZSE-school uit de Poolse stad Torun voor de tweede keer 

een bezoek bracht aan Den Hout. 

UITWISSELING 
Tussen 1989 en 1994 vonden enkele uitwisselingen plaats 

met het (meisjes)schoolorkest van de ZSE-school uit Torun, 

Polen en Den Hout. Het ruim negentig leden tellende 

schoolorkest kwam in maart 1989 voor de eerste keer 

naar Den Hout, mede op uitnodiging van fanfare Amicitia. 

De scholieren werden bij gastgezinnen in Den Hout gehuis-

vest. Naast verschillende muzikale optredens was er een 

ontspanningsprogramma met bezoeken aan attracties in 

de regio. In oktober van hetzelfde jaar bracht Den Hout een 

tegenbezoek aan Torun. Drie bussen met gastouders, 

leden van fanfare Amicitia en leden van het jongerenkoor 

Hojoko ondernamen de reis. Het Houtse gezelschap werd 

in Polen deels ondergebracht bij gastgezinnen, maar gro-

tendeels in de kostschoolruimte van de ZSE-school. In 

1990, 1992 en 1994 kwam het schoolorkest eveneens 

naar Den Hout. Aan het begin van de zomervakantie 1991 

reisde Drum- en Lyrakorps Novitas Vitae naar Polen in het 

kader van de uitwisseling. Er werd in verschillende plaat-

sen opgetreden. Het gezelschap kreeg onderdak op een 

militaire luchtmachtbasis.  

Ten behoeve van de uitwisselingen was in Den Hout 

inmiddels de Stichting ZSE-Torun-Den Hout opgericht Tot 

eind jaren negentig werd door voornoemde stichting ver-

schillende keren een kledinginzamelingsactie gehouden. 

Mede door de veranderende situatie in Polen – ingezet 

door de val van de Berlijnse muur op 9 november in 1989 

– verwaterden de contacten met Polen. In 2003 werd de 

Stichting ZSE-Torun-Den Hout opgeheven.  

UIT DE OUDE DOOS 

Foto: Muzikale rondgang Pools meisjesorkest door Den Hout. 
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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 
Petra van Groesen, Ans Baijens, Fay | Timewall 

fotografie, de geslaagden, Anton van Meel, 

Herman van Oosterhout, Anne Passchier, Thijs 

van Den Hout, Cees Joosen, Conny van den 

Boogaard, Kees Bul 

 

Drukken en bezorging 
Harm Rutten en de vele vrijwillige bezorgers 

o.l.v. Tonny Halters 

Advertentieafdeling 
Ellen van Groenewoud (0162-422292) 

Adres: Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Lex Fenstra (076-5210899) 

Adres: Lovensdijkstraat 9 F44, 4818 AJ Breda  

Volgende nummer 
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op 

woensdag 27 juli. U kunt uw bijdragen t/m 16 juli 

zenden of mailen naar het redactieadres. 

Maandag 27 juni t/m zaterdag 2 juli 

Collecte Nationaal MS Fonds 

Vrijdag 1 juli 

Eetpunt Den Brink. Aanvang 12.00 uur 

Vooraf aanmelden: info@dorpshuisdenbrink.nl  

of 0162-422971. 

Donderdag 30 juni 

Woord- en gebedsviering door pastor Ed de Kever, 

10.00 uur, Den Brink. 

Zaterdag 2 juli 

'Music on wheels' door muziekvereniging Amicitia, 

16.00 - 20.00 uur, Houtse Heuvel 

Donderdag 7 juli 

Inloop bij de Werkgroep Heemkunde Den Hout, 

09.30 – 12.00 uur. Zijsacristie Corneliuskerk  

(ingang via kerkpad)  

Zaterdag 9 juli 

Woord- en gebedsviering door pastor P. Hoefnagels, 

19.00 uur, Den Brink. 

Zaterdag 9 juli 

'Bestemming bereikt?', liedjesprogramma door 

Annelieke van Genk en Rick van Stalle, 20.00 uur, 

Theater de Schelleboom in Oosterhout. 

Zondag 10 juli 

'Bestemming bereikt?', liedjesprogramma door 

Annelieke van Genk en Rick van Stalle, 14.00 uur, 

Theater de Schelleboom in Oosterhout. 

Maandag 11 juli 

Verrassingsavond, leden Vrouwen van Nu. 

Donderdag 14 juli 

Katholieke Bond van Ouderen: bingo,  

13.30 – 16.30 uur, Den Brink. 

 

Vrijdag 15 juli 

Eetpunt Den Brink. Aanvang 12.00 uur 

Vooraf aanmelden: info@dorpshuisdenbrink.nl  

of 0162-422971. 

Zaterdag 16 juli 

Deadline inleveren kopij voor het  

Dorpsblad Den Hout van 27 juli. 

Donderdag 21 juli 

Katholieke Bond van Ouderen: fietstocht,  

13.30 – 16.30 uur, vertrek vanaf Den Brink. 

Zaterdag 23 juli 

Woord- en gebedsviering door pastor Ed de Kever, 

19.00 uur, Den Brink. 

Woensdag 27 juli 

Verschijnen van het dorpsblad van deze maand.  

Donderdag 28 juli 

Woord- en gebedsviering door pastor Ed de Kever, 

10.00 uur, Den Brink. 

Maandag 8 augustus t/m zondag 4 september 

Vakantiesluiting Den Brink. 

Dinsdag 9 en woensdag 10 augustus  

2-daagse bedevaart naar Kevelaer. 

Maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september 

Reizend Festival Onder De Bomen,  

veldje achter Den Brink en Houtse Heuvel. 

Kijk voor een doorlopende  

activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 


