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SAM VAN DER PUT RUNT TROMMELEN TWEEWIELERS 
Den Hout - Op 1 januari van dit jaar nam Sam van der Put 

(26) uit Den Hout Trommelen Tweewielers over, het bedrijf 

dat tot dan toebehoorde aan zijn Houtse buurman Harald 

Trommelen.  Na 9 maanden coronaperikelen, hard werken, 

schilderen en verbouwen vertelt hij, samen met vader Jack 

die ook in de zaak is gekomen, hoe hij zover gekomen is.  

Sam: “Ik werkte als 14-jarige in het weekend bij Albert 

Vermeulen in de kassen. Mijn hobby’s waren wielrennen en 

mountainbiken. Op zaterdag ging ik wedstrijden rijden, 

daarom kon ik het sporten en werken in de kas niet meer 

combineren. In 2009 startte ik toen op vrijdagavond en op 

de zaterdagen dat ik geen wedstrijden had, als 

weekendhulp als monteur bij Trommelen. Ook 

doordeweeks in m’n vrije uurtjes was ik daar. Ik vond het 

zo leuk dat ik de opleiding rijwieltechniek op het Koning 

Willem I College in Den Bosch ben gaan doen. Ik ging één 

dag in de week naar school en liep vier dagen in de week 

stage. Dat was dus hier, bij Trommelen. Ik ben nooit meer 

weggegaan!”  

Ja tegen overname 
Sam had er al gauw een fulltimebaan en leerde alle 

facetten binnen het bedrijf kennen. Zo’n vijf jaar geleden 

vroeg Harald hem of hij belangstelling had om het bedrijf 

over te nemen. Omdat hij pas 21 was, betrok hij er zijn 

vader Jack bij. Samen kwamen ze al snel tot de ontdekking 

dat Sam dat wel wilde en dat Jack dan ook in het bedrijf 

betrokken zou worden. Jack legt uit wat daar bij kwam 

kijken: “De vraag was: Hoe pak je dit aan, wat is ervoor 

nodig? Dat konden we natuurlijk niet met z’n tweeën af. We 
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hebben een accountant geraadpleegd en iemand vanuit 

het klantenbestand van Trommelen, die er tevens 

leverancier van schoenen is. Toen we een goed plan 

hadden heeft Sam de knoop doorgehakt. In goed overleg 

met Harald hebben we besloten de naam Trommelen aan 

te houden: vanwege de goede naamsbekendheid al meer 

dan 100 jaar in Oosterhout en omstreken en de link met 

het ‘kruispunt Trommelen’.” Ook al het personeel ging mee 

over, voor Sam al jaren fijne collega’s, en daar kwam Jack 

dus bij.  

Jongens worden overal bij betrokken 
Hoe Sam deze eerste maanden heeft ervaren? “Het is hard 

gegaan. We hebben veel geklust, dat kon goed vanwege de 

coronaperiode. We hebben er een moderne, hippe tent van 

proberen te maken. Met de werkplaats als een soort van 

open keuken, zodat de klanten ons ook bezig zien, zien wat 

er met hun fiets gebeurt. We hadden al zo lang ideeën in 

ons hoofd, we hebben ze nu uit kunnen voeren. Dat is heel 

gaaf, zeker als het uitpakt zoals je gedacht had.”  

Over de taakverdeling is Jack duidelijk: “Sam is de baas. Hij 

weet hoe de markt in elkaar zit. Ik doe de verkoop van e-

bikes en stadsfietsen, de administratie en ben manusje 

van alles.” Sam, enthousiast in  zijn nieuwe rol: “Ik vind alle 

facetten even leuk. Eerst was dat de werkplaats, 

tegenwoordig vind ik de verkoop ook erg leuk. Op een 

werkdag ben ik met van alles bezig. Misschien iets meer 

met administratie, maar ook met de in- en verkoop van 

fietsen en ook met reparatie. Maar we doen het met z’n 

allen, het voelt als één familie. Ideeën en veranderingen 

worden gedeeld, met elkaar bedacht en besproken. De 

inspanningen worden samen geleverd, iedereen helpt 

elkaar. Of het nu gaat over de administratie, wat wel en 

niet kan, de inrichting van de winkel en werkplaats; we 

halen de jongens er bij. Die betrokkenheid leidt tot 

loyaliteit.”  

Sam en Jack concluderen samen: “Het gaat volgens 

verwachting, we hebben er zelfs nog een extra 

personeelslid bij gekregen. Het klantenbestand is gebleven 

maar er zijn ook nieuwe klanten bijgekomen. Het voelt 

vertrouwd en het loopt lekker.” 

Familiebedrijf van der Put; de cirkel rond 
Dat Sam en Jack zo opgaan in deze tak van sport is 

eigenlijk niet verwonderlijk, gezien hun familieverleden. In 

1925 namelijk startte Janus van der Put, de opa van Jack, 

ergens in een schuurtje in de buurt van het Houtse kerkhof, 

een bedrijf in reparatie van fietsen en motoren. Later 

vestigde Janus zich samen met zijn vrouw aan de Houtse 

Heuvel 48. Hij heeft dan inmiddels ook de vrachtauto van 

de zuivelfabriek van Oomen in onderhoud. De zaken gaan 

zo voorspoedig dat er in 1935 een garage gebouwd kan 

worden aan de Houtse Heuvel 50, waar later ook een 

woonhuis bij komt. Inmiddels is de oudste zoon van Janus, 

Wim van der Put, ook actief in het bedrijf. Door de 

groeiende welvaart komen er steeds meer auto’s in 

onderhoud. In 1967 neemt Wim, samen met zijn vrouw 

Mientje, het bedrijf over. Zij krijgen het dealerschap van de 

Engelse merken Morris, Thriumph en MG. In 1957 wordt 

zoon Jack geboren. In Den Hout en omstreken wemelt het 

intussen van de Mini’s en Allegro’s. Als Wim van der Put in 

1978 plotseling op jonge leeftijd overlijdt is Jack 22. 

Samen met zijn moeder zet hij het bedrijf voort en maakt 

ondertussen zijn opleiding autotechniek af. In 1986 trekt 

Mientje zich terug uit het bedrijf en zet Jack dat, samen 

met zijn vrouw Ans, voort. Het bedrijf is inmiddels 

overgegaan op het merk Opel. Omdat het bedrijfspand aan 

de Houtse Heuvel steeds minder voldoet aan de eisen van 

de tijd werd het bedrijf in 2000 verplaatst naar Dongen. In 

2006 besluit Jack het bedrijf over te doen aan Opel 

Centrum en als vestigingsmanager door te gaan. In 2009 

trekt hij zich terug uit het bedrijf en komt er een einde aan 

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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het 85-jarige familiebedrijf van Van der Put… Om het 

verhaal compleet te maken: Jack en Ans bouwden een 

nieuw huis op de plek waar voorheen de showroom stond 

op Houtse Heuvel 50. Op Houtse Heuvel 50 zelf woont 

tegenwoordig Harald Trommelen, die in zijn vrije tijd klust 

aan auto’s in de voormalige werkplaats van garagebedrijf 

van der Put. Sam van der Put op zijn beurt staat aan het 

hoofd van het voormalige bedrijf van Harald Trommelen en 

is, net als zijn overgrootopa destijds, gelukkig tussen de 

fietsen. Hoe mooi rond kan de cirkel toch zijn..!  ■ 
 

INSTALLATIE NIEUWE PASTOOR 

JOCHEM VAN VELTHOVEN 
De installatie van Jochem van Velthoven als nieuwe pastoor 

van de Catharinaparochie zal plaatsvinden op zondag 24 

oktober tijdens de eucharistieviering om 10.00 uur in de 

basiliek Sint Jan in Oosterhout. Bisschop mgr. J. Liesen zal 

dan hoofdcelebrant zijn. ■ 
 

HERHALING HARTREANIMATIE EN 

AED BIJ VROUWEN VAN NU 
Op maandagavond 25 oktober verzorgt Vrouwen Van Nu 

een herhalingsavond Reanimatie en AED. De avond wordt 

verzorgd door instructeurs van EHBO Oosterhout. De 

Hartstichting adviseert om jaarlijks een herhalingscursus te 

volgen om zo de reanimatievaardigheden en kennis op peil 

te houden. De herhalingsles is korter dan de basiscursus en 

bestaat vooral uit het oefenen van de reanimatievaardig-

heden. Samen met andere cursisten oefent men alle 

reanimatiestappen op oefenpoppen en leert men een AED 

bedienen. 

De avond start om 20.00 uur in Den Brink, de kosten 

bedrag 17,50 euro. Aanmelden kan t/m 18 oktober per 

email: VrouwenVanNu@denhout.eu  

Wie interesse heeft voor de basiscursus kan een mail 

sturen voor cursussen in de regio. ■ 

 

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

GEBOREN 
Op 23 augustus is Lili Mae geboren. Lili Mae is 

het zusje van Morris en Lennon en dochter 

van Sebastiaan en Els Boer.  

 

 
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven 

aan de redactie (telefoon: 422292 of 

e-mail: redactiedorpsblad@denhout.info). 

 

CONTACTADRESSEN 

Wijkverpleegster 
Voor Den Hout is nog geen vaste wijkverpleegster be-

schikbaar. Inwoners van Den Hout kunnen bellen naar 

0165-546613 en vragen naar de waarnemend wijk-

zuster voor Den Hout. 

Wijkagent 
Daphne van den Beuken, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond.   

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

Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandag-

dinsdag-vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 

19.00 tot 24.00 uur. Mail: info@dorpshuisdenbrink.nl 
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WETHOUDERSWISSEL 
7 september jongst leden stopte Robin van der Helm (VVD) 

als wethouder van de Gemeente Oosterhout. Daarmee 

kwam ook een einde aan zijn wijkwethouderschap van Den 

Hout. Zijn opvolger is Dees Melsen (VVD). Van der Helm 

schreef onderstaande brief aan Melsen en aan de 

inwoners van Den Hout. 

 

Beste Dees, 

Op 7 september draag ik het wethoudersstokje aan je over. 

Je krijgt een uitdagend pakket met de meest 

uiteenlopende taken en projecten in je handen gelegd. De 

meesten ervan vragen constant om je aandacht. Tussen al 

die taken ligt echter ook iets heel moois verscholen. Iets 

dat niet schreeuwt om aandacht, maar het juist wel 

verdient. Iets prachtigs dat je pas echt begrijpt en 

waardeert als je er goed naar kijkt; Den Hout! Als 

wijkwethouder ben jij de bestuurlijke schakel tussen de 

bredere belangen van Oosterhout en het belang van dit 

unieke kerkdorp.  

De mensen in Den Hout regelen het zelf. Of het nu gaat om 

het organiseren van een van de mooiste evenementen die 

we kennen, of de meest uiteenlopende activiteiten voor 

jong en oud, ze doen het gewoon. Ze doen het samen. 

De glans die dit kerkdorp heeft lijkt men met volle 

overtuiging vooral naar binnen te richten. Trots deelt men 

met elkaar, maar niet met de rest van de wereld.  

Aan jou de eer (en zo voelt dat ook echt), om de unieke 

waarde van Den Hout te beschermen. Sta ze bij in de 

zoektocht naar een toekomst met aandacht voor het 

verleden, nieuwe ontwikkelingen die de karakteristieke 

ruimtelijke kwaliteit weten aan te vullen. Help ze in het 

vasthouden van de sterke sociale samenhang, het plezier 

om met elkaar al dat moois te organiseren en realiseren. 

Deel hun verhaal en neem er zelf deel aan….  

 

Beste Houtenaren, 

 Dank voor de (te korte) periode waarin ik jullie en jullie 

prachtige kerkdorp heb mogen leren kennen. Ik zal voor 

altijd met een andere blik door Den Hout rijden. Wie weet 

ooit nog wel meer dan enkel rijden…..  

 Warme groet, 

Robin van der Helm ■ 

 

IN TWEEDE GESPREKSRONDE 

VERDIEPING DORPSVISIE 
Er wordt hard gewerkt aan de (nieuwe) dorpsvisie voor Den 

Hout. De fase van de thematafelgesprekken nadert zijn 

einde en de vervolgstappen worden voorbereid. Verwacht 

wordt dat de dorpsvisie in een dorpsvergadering van eind 

dit jaar of begin volgend jaar definitief vastgesteld kan 

worden. De stand van zaken nu. 

Medio dit jaar startte het traject om tot een nieuwe 

dorpsvisie te komen. Het bestaande iDOP was aan 

herziening toe. Ad van den Biggelaar, voorzitter van de 

werkgroep Dorpsvisie van Dorpsbelang, legde bij de start 

het belang van de dorpsvisie uit. "In en rond het dorp 
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gebeurt er van alles wat invloed heeft op Den Hout. We 

moeten vanuit het dorp een standpunt hebben over wat wij 

vinden van allerlei ontwikkelingen als verkeer, 

woningbouw, voedselbos en meer van dat soort zaken. Als 

we daar als Den Hout geen standpunt in innemen, 

overkomt het ons allemaal. Vanuit het dorp moeten we 

kunnen zeggen: zo kijken wij er tegenaan. Het is zaak om 

dat met zoveel mogelijk Houtenaren samen vast te stellen.” 

Thematafelgesprekken positief” 
Om zoveel mogelijk dorpsgenoten bij de ontwikkeling van 

de dorpsvisie te betrekken, werden in de afgelopen maand 

thematafelgesprekken gevoerd. Zes thema’s werden aan 

evenzoveel tafels besproken: Dorpsinrichting & Verkeer, 

Wonen & Werken, Cultuur & Historie, Natuur & Buiten-

gebied, Sociaal Welzijn en Duurzaamheid & Innovatie. 

Patrick de Rooij, interim voorzitter Dorpsbelang, is positief 

over de gesprekken. “De opkomst van de aangemelde ruim 

tachtig deelnemers was prima. Bij een enkele groep was 

dat wat minder, maar dat lag, denk ik, aan de 

vakantieperiode. Wat mij opviel was de kwaliteit van de 

gesprekken. Er werd veel oplossingsgericht gedacht en 

gesproken. Soms in detail, maar vooral het totale belang 

van het dorp in het oog houdend. Bijvoorbeeld over het 

beschermd dorpsgezicht. Is de omvang van dat gebied niet 

te beperkend en zou daar ook niet het buitengebied in 

meegenomen moeten worden, vroegen deelnemers zich 

af.” 

Gezamenlijk uitgangspunt 
In de discussies ontmoetten de bewoners van de kern van 

het dorp en van het buitengebied elkaar. Beide groepen 

zien het belang van het geheel in voor de toekomstige 

leefbaarheid van Den Hout. De Rooij: “In rust en ruimte 

vinden mensen elkaar. Vanuit dit gezamenlijk uitgangspunt 

zijn alle thema’s voor een dorpsvisie bespreekbaar.” 

 

Tweede ronde 
Op dit moment beraadt Dorpsbelang zich over de tweede 

ronde van het traject. De Rooij: “We bekijken de 

uitkomsten van de gesprekken met de vraag of die nog 

aangevuld of uitgebreid moeten worden. Bijvoorbeeld door 

ze voor te leggen aan specifieke doelgroepen.” 

De opzet van de tweede ronde wordt nog bekend gemaakt. 

Daarvoor nodigt de Houtse belangengroepering opnieuw 

zoveel mogelijk Houtenaren uit. Ook de dorpsgenoten die 

niet hebben deelnomen aan de eerste ronde. “Met name 

de Houtenaren die al lang(er) in Den Hout wonen. Ik begrijp 

hun scepsis soms wel, gezien hun ervaringen met de 

gemeente, maar ik heb het idee dat we qua 

gemeentepolitiek in een ander klimaat zitten en reacties uit 

het dorp er bij de gemeente toe doen.” 

Concept 
Na de tweede gespreksronde wordt een concept dorpsvisie 

geschreven, dat aan het dorp wordt teruggekoppeld. Nadat 

opmerkingen en suggesties zijn verwerkt, wordt het 

aangepaste stuk in een dorpsvergadering bediscussieerd. 

In een dorpsvergadering daarna zal het stuk worden 

vastgesteld. Dorpsbelang hoopt dat dit uiterlijk in het 

vroege voorjaar van 2022 zal zijn. ■ 

 

Stemmen in oktober 

RABO CLUBSUPPORT 
Ook dit jaar organiseert Rabobank Amerstreek in deze 

regio de landelijke actie Rabo Clubsupport. Tot 27 

september konden clubs en verenigingen zich inschrijven. 

Zij kregen daarvoor van de bank een uitnodiging. In de 

periode van 4 tot 25 oktober kunnen leden van de bank 

stemmen op hun favoriete sport-, muziek- of andere club of 

vereniging. Van 1 tot en met 14  november zijn de finale 

uitreikingen en horen alle clubs welke financiële 

ondersteuning zij zullen krijgen. ■ 
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OMGEVINGSVERGUNNING 

CORNELIUSKERK DEN HOUT 
Het college verleent de omgevingsvergunning voor het 

verwijderen van het doopvont en de kruisweg in de 

Corneliuskerk in Den Hout. Het college heeft de afweging 

gemaakt tussen het bewaren van de kerk als cultureel 

erfgoed en het verwijderen van deze religieuze onderdelen 

uit de kerk. Het bisdom vindt het verwijderen van het 

doopvont en de kruisweg een voorwaarde voor de verkoop 

en herbestemming van de kerk. Daarom heeft het college 

besloten de omgevingsvergunning toe te kennen. Hierdoor 

kan de kerk een andere bestemming krijgen en blijft het 

gebouw bewaard voor Den Hout. 

Zie besluitenlijst van het college van deze week (21 

september) via: https://bit.ly/3ztqQ8p. ■ 

 

VACATURE VV IRENE ‘58 
Vind jij het leuk om in de kantine van voetbalvereniging 

Irene '58 een steentje bij te dragen? Wij zijn opzoek naar 

barpersoneel! 

Wat verwachten we van jou: 

• dat je minimaal 1 dagdeel beschikbaar bent in het 

weekend 

• zelfstandigheid 

• minimaal 16 jaar oud 

• een gezellige, enthousiaste houding om al onze leden net 

dat beetje extra te geven dat ze verdienen. 

Wat kun je van ons verwachten: 

• een gezellige werkplek waar het elk weekend weer een 

feestje kan zijn! 

• een leuk salaris 

• altijd meedenkend mocht je zelf moeten voetballen 

Mocht je meer informatie willen over dit toffe bijbaantje 

neem dan contact op met Joey Hendrickx 06-50563950.  

Hopelijk tot snel!  ■ 

GEMEENTE OOSTERHOUT GAAT 

DUIDELIJKER SCHRIJVEN 
Burgemeester Mark Buijs heeft met Monique Koot (Direct 

Duidelijk) de landelijke Direct Duidelijk Deal ondertekend. 

De gemeentelijke organisatie spreekt hiermee af dat alle 

medewerkers duidelijker gaan schrijven en spreken. Buijs: 

“Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn. We maken 

 

R. KUIJPERS v.o.f. 
 

Grondverzet & graafmachine verhuur 
 

Allerlei soorten graafwerkzaamheden voor 
particulieren en bedrijven: 

✓ Levering van ophoogzand 

✓ Afvoeren van grond 

✓ Spitten van tuinen 

✓ Bestratingen 
 
Uitgraven van: 

✓ Bouwkavel 

✓ Funderingen 

✓ Zwembaden 

✓ Vijvers 

✓ Opritten 

✓ Terrassen 

✓ Rioleringen 

✓ Leidingen 

✓ Rooien van struiken en  
plantsoenen 

Achterstraat 28, 4911 AZ Den Hout 
Telefoon mobiel: 06-18346328 
Email: info@rkuijpersgrondverzet.nl 

GEMEENTE NIEUWS 

 HALLOWEEN IN DEN HOUT! 
Heksen.. tovenaars.. spoken.. spinnen & 

skeletten.... Op 5 november mag jij jezelf 

omtoveren tot één griezelig karakter..!! 

Want Den Hout organiseert dit jaar voor 

de eerste keer een spooktocht & een trick 

or treat spelletjes route (deze is niet 

leeftijd gebonden)!! 

Vind jij het leuk… durf je het aan om mee 

te doen met je vrienden of familie... én de 

inwoners van Den Hout lekker bang te 

maken!?! Geef je dan snel op! Dan 

zorgen wij ervoor dat jullie een gezellig 

griezelige avond gaan beleven! 

Voor meer informatie, mail je vragen 

naar : halloweendenhout@kpnmail.nl 

Liefs team halloween   
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brieven, mails of gesprekken vaak veel te ingewikkeld. Dat 

gaan we beter doen.” 

Iedereen moet mee kunnen doen 
Mark Buijs: “Dit is een nieuwe stap om de relatie en 

betrokkenheid met inwoners te versterken. De gemeente is 

van de inwoners. Iedereen moet mee kunnen doen in 

Oosterhout. Dan is het belangrijk om duidelijk te schrijven 

en praten. Zo kunnen we elkaar beter begrijpen. Ook weet 

iedereen dan beter wat je als inwoner mag, kan of moet 

doen. Dat voorkomt een hoop verwarring, vragen en soms 

ook ellende.’” 

Wat is direct duidelijk communiceren?  
Direct duidelijk communiceren betekent: je lezer of 

luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke 

benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je 

gebruikt begrijpelijk is. De komende jaren gaat de 

gemeente aan de slag om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld 

door taalcoaches op te leiden, taaltips te delen en 

laaggeletterden tips te laten geven om teksten te 

verbeteren. 

Campagne Direct Duidelijk  
De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt onder 

andere gemeenten bij het verbeteren van hun 

communicatie. De campagne Direct Duidelijk is een 

initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse 

Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken 

de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties samen met meer dan zeventig andere 

organisaties uit Nederland en België. Samen pakken zij het 

probleem van onduidelijke overheidstaal aan.  

Betrokkenheid vergroten 
De gemeente zette eerder stappen om de betrokkenheid 

met inwoners te vergroten. Bijvoorbeeld met de lancering 

van ideeënplatform doemee.oosterhout.nl en de inzet van 

wijkmakelaars en wijkwethouders.  

 

STEUNOUDER(S) VAN START IN 

GEMEENTE OOSTERHOUT 
Soms hebben ouders behoefte aan steun en kunnen zij 

niet terugvallen op hun eigen familie, vrienden of 

kennissen voor ondersteuning. Hier kunnen uiteenlopende 

redenen voor zijn. Zo kunnen stressvolle situaties ontstaan 

waar ouders én kinderen last van hebben. Via het project 

Steunouder ondersteunen vrijwilligers deze gezinnen door 

één tot twee dagdelen een fijne plek te bieden aan de 

kinderen. Surplus Welzijn ontvangt subsidie van de 

gemeente Oosterhout om dit initiatief vanaf september 

2021 uit te voeren. 

Wethouder Clèmens Piena: “Steunouders kunnen echt iets 

betekenen voor ouders die het thuis lastig hebben. Door 

een steuntje in de rug voorkomen zij dat er grotere 

problemen in een gezin ontstaan. Dit is een uitkomst voor 

mensen die geen familie, vrienden of kennissen in de buurt 

hebben.” 

Wat zijn steunouders? 
Natalie van Ferneij is projectcoördinator Steunouder bij 

Surplus Welzijn: “Steunouders zijn vrijwilligers die kinderen 

één tot twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden. 

Zo helpen zij ouders die vanwege de thuissituatie wat extra 

hulp kunnen gebruiken. Iedereen wordt er beter van: 

ouders kunnen even op adem komen en kinderen hebben 

een plek waar ze onbevangen kind kunnen zijn.” 

Meer steunouders gezocht 
Surplus Welzijn zoekt vrijwilligers die steunouder willen zijn. 

Natalie: “Wil je als steunouder andere ouders helpen en 

vind je het leuk om met kinderen om  te gaan, neem dan 

contact met ons op.” 

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over steunouder 

op www.steunouder.nl. Of neem contact op met Natalie van 

Ferneij, projectcoördinator steunouder van Surplus Welzijn.  

Stuur een e-mail naar oosterhout@steunouder.nl of bel 

0162 -  748 600. ■ 
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Donderdag 4 november 

KLEDINGACTIE BASISSCHOOL DE 

ACHTHOEK 
Donderdag 4 november 2021 is het weer tijd voor de 

jaarlijkse kledingactie van basisschool De Achthoek. De 

ingezamelde spullen worden gewogen door Bag 2 School. 

Hiervoor krijgt de oudervereniging (OV) vervolgens een 

bedrag. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de 

leerlingen. Zij gaan in een later stadium bepalen wat zij 

ervan willen kopen. 

 

Alleen goede schone kleding, lakens, gordijnen, 

handdoeken, handschoenen, pluche beesten, riemen, 

schoenen, laarzen en sokken per paar, dassen, tafellakens, 

tassen, theedoeken en vitrage mogen ingezameld worden. 

Dit alles mag ingeleverd worden in de gymzaal bij de school 

tussen: 08.30 - 09.00 uur, 14.00 - 14.30 uur en 18.30 - 

19.30 uur. 

Dus wie nog wat spullen heeft  waar ie niets meer mee 

doet? De oudervereniging is er erg blij mee! Zij hoopt dit 

jaar weer een mooi geldbedrag voor de kinderen bij elkaar 

te krijgen. 

Namens de OV en alle kinderen alvast hartelijk bedankt 

voor ieders hulp!  ■ 

 

Donderdag 30 september 

HERNIEUWDE BROMTOLROTONDE 

WORDT IN GEBRUIK GENOMEN 
Morgen, donderdag 30 september, wordt de vernieuwde 

Bromtolrotonde officieel in gebruik genomen. Wethouder 

Clèmens Piena zal de heropening verrichten. In verband 

met de coronamaatregelen zal de bijeenkomst een 

kleinschalig karakter kennen.  

Met de openstelling van de rotonde komt een einde aan de 

werkzaamheden die midden vorig jaar begonnen. Tot en 

met de afgelopen nacht is aan de rotonde gewerkt. De 

laatste klus vannacht was het terugplaatsen van de 

opgeknapte reuzenbromtol, een kunstwerk van Piet 

Hohmann uit Oosterhout.  

De vernieuwde turborotonde moet een snellere afvoer van 

vooral het verkeer van industrieterrein Weststad mogelijk 

maken. ■ 

Kijk voor een doorlopende activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 

Van 28 november tot en met 4 december 

COLLECTE LEGER DES HEILS 
In week 48 wordt er weer gecollecteerd voor het Leger 

des Heils. Het Leger des Heils is voor het Centraal 

Bureau Fondsenwerving een Erkend Goed Doel. Door 

gebrek aan collectanten is er de laatste jaren in een 

aantal delen van ons dorp niet meer gecollecteerd voor 

dit Goede Doel. Om toch alle Houtenaren in de 

gelegenheid te stellen om te kunnen doneren aan deze 

collecte is de vraag of er vrijwilligers zijn die zich als 

collectant willen aanmelden. Kijk op de website 

www.legerdesheils.nl  wat zij doen met het gedoneerde 

geld.Voelt u zich geroepen te collecteren, meldt u zich 

dan per e-mail of telefonisch aan bij Jos van Bavel, 

j.vanbavel@casema.nl of 06 23394539. Graag snel 

reageren zodat afgesproken kan worden wie waar gaat 

collecteren en dit afgestemd kan worden met de 

collecte-coördinator. 

Als u dit leest wilt u hopelijk ook kennis nemen van 

waar het Leger des Heils voor staat en uit u tijdens de 

collecte uw waardering hiervoor. Bij voorbaat dank! 
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STAGIAIRES CORNELIUSKERK 
Als derdejaars studenten ‘Interior design & styling’ van de Jan 

des Bouvrie Academy in Deventer gaan wij het komende half 

jaar aan de slag met de herbestemming van de Corneliuskerk in 

Den Hout. Om een goed ontwerp te kunnen maken voor deze 

kerk zullen wij ons gaan verdiepen in jullie, wensen en 

behoeftes, maar ook zoeken naar kansen voor zowel dit 

gebouw, als dit dorp. Deze ideeën zullen we uitwerken tot 

verschillende ontwerpen. Op deze manier gaan wij jullie laten 

zien welke kansen een gebouw als dit biedt.  

Hopelijk zien we jullie snel! 

Jannie Dircks, Joost van der Maas, Lisa Strik, Evi Uijttewaal, 

Sterre van der Velden en Mathilde van Vuren. ■ 

 

VERDWIJNEN DOOPVONT EN 

KRUISWEG DOET VERDRIET 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 

Oosterhout zal een omgevingsvergunning verlenen aan de 

Catharinaparochie voor het verwijderen van de doopvont en de 

kruisweg uit de Corneliuskerk. Het weghalen van deze twee 

religieuze voorwerpen is de absolute voorwaarde die het bisdom 

stelt voor de verkoop van het gebouw. Door het verlenen van de 

omgevingsvergunning wordt dit mogelijk en kan de kerk, met 

een nieuwe bestemming, voor Den Hout behouden worden.   

Miranda van Bragt, mede-koper van de kerk, begrijpt het besluit 

van het college. “Met pijn in het hart vernam ik het besluit”, zegt 

Miranda. “Het doet me verdriet dat de doopvont en de kruisweg 

uit de kerk van Den Hout moeten verdwijnen.” 

Met het besluit komt er duidelijkheid over de toekomst van het 

gebouw en het behoud ervan voor Den Hout. “De kerk kan 

hierdoor aan ons verkocht worden en kunnen we, samen met 

heel veel mensen, beginnen aan de vormgeving van de 

herbestemming.” Als alles volgens plan verloopt, verwacht 

Miranda dat de overdracht van de kerk in november 

gerealiseerd kan worden. ■ 
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E-BIKE POPULAIR BIJ 

FIETSENDIEVEN 
Met een stijging van 30% was 2020 hét jaar 

voor de e-bikemarkt. De verwachting is dat deze 

trend ook in 2021 vanwege corona aanhoudt 

met een verkoopstijging van 25% ten opzichte 

van 2020. De e-bike is niet alleen populair onder 

de consument, maar inmiddels ook onder 

fietsendieven. Het aantal aangiftes van gestolen 

e-bikes steeg in 2020 met maar liefst 37% ten 

opzichte van het jaar ervoor.  

Door corona stijgt e-bikeverkoop 
Nederlanders reizen liever niet (meer) met het 

openbaar vervoer vanwege het besmettings-

gevaar. De weg naar het werk is voor velen ook 

goed af te leggen met een e-bike én in veel 

gevallen is de reisduur bijna gelijk aan die met 

het openbaar vervoer. Daarnaast werkten de 

beperkt geopende sportscholen de stijging van 

de verkoop van e-bikes in de hand. Om in 

beweging te blijven biedt een e-bike uitkomst. 

De e-bike wordt ook steeds vaker gebruikt als 

stadsfiets, er is een verschuiving van recreatief 

naar dagelijks gebruik te zien. Daarnaast is de e-

bike niet meer alleen populair onder ouderen, er 

is een flinke stijging te zien in de aanschaf van e-

bikes onder personen tot 35 jaar, zo blijkt uit 

onderzoek van het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat. 

Diefstal elektrische fiets 
E-bikes worden steeds vaker gezien als een goed

(koper) alternatief voor een scooter of auto. En 

doordat veel Nederlanders minder op vakantie 

gingen, werd het vakantiegeld in veel gevallen 

 

GEMEENTE OOSTERHOUT GAAT 

DUIDELIJKER SCHRIJVEN 
Ik las in de krant dat de Gemeente Oosterhout duidelijker gaat 

schrijven. Hoezo duidelijker schrijven?, dacht ik. Betekent dit dat 

de ambtenaren en de collegeleden aan hun handschrift gaan 

werken? Dat ze naar het Catharinadal gaan (of moeten) om bij de 

zusters een cursus kalligrafie te volgen? U weet wel, met een 

mooie pen of vulpen (die bestaan nog!) sierlijke letters en cijfers 

op papier zetten. Dat deze manier van schrijven wat meer tijd kost, 

is onvermijdelijk natuurlijk. Maar dat neemt de gemeente – dacht 

ik nog – voor lief: de beantwoording is dan in elk geval wel duide-

lijker leesbaar! En tijd is – ook voor ambtenaren – een relatief en 

vaak ondefinieerbaar begrip. 

Bij het verder lezen werd het mij duidelijk dat het niet ging om het 

verbeteren van handschriften, maar om een duidelijkere 

formulering van wat op het gemeentehuis op schrift wordt gezet in 

de communicatie met de burger. Het streven is erop gericht om 

korter en voor iedereen duidelijker ‘nee’ tegen verzoeken, 

aanvragen, bezwaren, plannen en visies te zeggen. ‘Liever op een 

A5je dan een A4’tje’ luidt nu het devies. 

Na het lezen van het bericht realiseerde ik me dat het niet-

duidelijk-schrijven mogelijk oorzaak is geweest van misvattingen 

m.b.t. de gemeente in het (niet eens zo verre) verleden. Is dat 

bijvoorbeeld het geval geweest bij het verplaatsen van het 

voetbalveld om plaats te maken voor woningbouw voor onder 

meer starters? Dat belangstellende jongeren en Dorpsbelang niet 

begrepen hebben dat zo’n procedure jaren en jaren kan duren? 

Dat Houtenaren de berichten over het handhaven van het 

beschermd dorpsgezicht – nu eens wel en dan weer niet – niet 

snapten? Dat wij niet doorhadden dat het aanleggen van 80-

kilometerwegen in het buitengebied van het grootste belang was? 

Wat goed dat de gemeente nu duidelijker gaat schrijven! 

Groeten   

      Alowieke 
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gebruikt voor het kopen van een elektrische fiets. Het 

diefstalpercentage van e-bikes lag altijd fors lager dan bij 

stadsfietsen, maar ligt inmiddels bijna op hetzelfde niveau. 

De politie spreekt zelfs over een landelijk crimineel 

netwerk. De toename in het aantal gestolen e-bikes is een 

gevolg van de toenemende vraag. Ook stijgt de vraag naar 

tweedehands e-bikes. E-bike-eigenaren kunnen een 

fietsverzekering afsluiten die dekking biedt voor diefstal 

en/of schade. Zo verminderen de financiële risico’s voor 

fietsbezitters. 

Track en traces 
Een gestolen e-bike is door een track & trace-systeem vaak 

terug te vinden. Zo’n 80% van de gestolen e-bikes wordt 

hiermee opgespoord. Niet iedereen heeft een track & trace-

systeem op de e-bike; hier zijn extra kosten aan verbonden. 

Aangifte doen bij een gestolen e-bike blijft nuttig en voor 

een vergoeding vanuit de fietsverzekering zelfs 

noodzakelijk. De verzekeraar vraagt namelijk altijd een 

aangiftebewijs voordat deze een bedrag voor de gestolen 

fiets uitkeert. Aangifte doen bij de politie zorgt ervoor dat 

de e-bike in het fietsdiefstalregister komt te staan. Aan de 

hand van het framenummer kan de fiets dan opgespoord 

worden. Voorafgaand aan de aanschaf van een 

tweedehands e-bike is het verstandig om te controleren of 

de fiets als gestolen geregistreerd staat. 

Buurtpreventie Den Hout ■ 

 

Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Dorpsvergadering 
Helaas kon de dorpsvergadering van 20 september 
niet plaatsvinden, vanwege de nog geldende 
Coronamaatregelen.  
 
De eerstvolgende fysieke dorpsvergadering zal 
gehouden worden op woensdag 6 oktober a.s. om 
20.00 uur in Den Brink. 
We kijken ernaar uit om jullie allemaal weer fysiek te 
kunnen ontmoeten. Denken jullie aan een QR-code 
van je vaccinatie-, herstelbewijs of negatieve test? Dit 
mag ook een papierenversie zijn. Bij de ingang zullen 
we deze even checken, samen met je ID-bewijs zodat 
we allemaal veilig zijn.  
Hou onze website en FB in de gaten voor de 
speerpunten van deze avond. 
 
De agenda en de notulen ontvangen jullie spoedig per 
mail.  
We zijn nog op zoek naar een notulist(e). Vind je het 
leuk om ons te helpen (tegen een kleine vergoeding)? 
Mail dan naar: communicatie@denhout.eu. 

 

Dorpsvisie Den Hout 
De eerste ronde van de thematafels zijn gehouden. 
We hebben goede, waardevolle input mogen 
ontvangen, dank voor jullie bijdrage! Heb je nog input 
op de thema's, maar kon je niet deelnemen aan de 
tafels? Dan ontvangen we deze graag per email: 
Dorpsvisie@denhout.eu. Het vervolg voor de 
dorpsvisie zal na een evaluatie van de tafels, snel 
bekend worden gemaakt. 
 

CPO 
Naar aanleiding van de informatie-avond op 14 juli jl. 
hebben zich inmiddels veel mensen ingeschreven met 
serieuze interesse in CPO. Tijdens onze 
dorpsvergadering zullen we meer informatie hierover 
verstrekken. 
 

Website en Facebook 
Checkt u regelmatig onze site www.denhout.eu en 
onze Facebookpagina voor actuele informatie? 
 

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar: 

communicatie@denhout.eu. 
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HELAAS GEEN KERMIS IN DEN HOUT 
Wat was het een prachtig weer geweest tijdens de kermis 

en wat zou het toch weer leuk en gezellig zijn geweest, met 

allerlei activiteiten er omheen, om elkaar weer eens te 

ontmoeten.  

De kermiswerkgroep - bestaande uit vrijwilligers - had dit 

jaar de intentie om, net als in Oosterhout, een ouderwets 

gezellige kermis te organiseren. 

De geldende maatregelen vanuit de overheid en de eisen 

welke in de vergunning werden gesteld, maakten het voor 

ons haast onmogelijk om er een gezellige kermis van te 

maken. 

Helaas geen draaimolen, botsauto’s, grijpers, schiettent, 

kermisgames, live muziek, kofferbakverkoop, heel Den 

Hout bakt etc etc in Den Hout dus! 

We hopen dat we volgend jaar weer wel een mooie, 

gezellige kermis zonder beperkingen kunnen organiseren!  

 

LEDENWERVING KBO 
KBO staat voor Katholieke Bond van Ouderen, 

maar nu vragen wij u: Kom Bij Ons! 

Beste Houtenaren, 

De mondkapjes en de 1,5 meter zijn in de meeste 

gevallen niet meer van toepassing. Voorzichtigheid blijft 

geboden, maar er komt weer leven in de brouwerij. Wij 

vinden het daarom een geschikt moment om met dit 

bericht onze KBO Den Hout onder uw aandacht te 

brengen. Bent u 50+,  wilt u er dan eens over nadenken 

of de KBO ook iets voor u zou kunnen betekenen.  

KBO Den Hout is een afdeling van KBO Brabant. KBO 

afdelingen zetten zich in voor senioren door hen actief te 

laten blijven meedoen in de samenleving, het bevorderen 

van de onderlinge sociale contacten en het leveren van 

een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid van 

ouderen. Dit wordt bereikt middels diverse activiteiten en 

het zoeken naar oplossingen voor persoonlijke 

problemen als die zich voordoen.  

In juli is de KBO Den Hout weer gestart met periodieke 

fietstochten op de donderdagmiddag. Vanaf 7 september 

zijn we weer gestart met wekelijkse activiteiten. Zo zijn er 

(met uitzondering van de schoolvakantie) op dinsdag 

kaart-, biljart- en handwerkmiddagen en op donderdag 

willen we het koersbal, in combinatie met sjoelen, meer 

inhoud gaan geven. We gaan ook proberen Jeu de Boule 

op te starten. Onder gediplomeerde leiding kun je ook 

wekelijks aan gymnastiek-oefeningen deelnemen. Er 

worden ook acht à negen bingomiddagen geörganiseerd. 

Hierbij zijn altijd leuke prijzen te winnen en geldt vooral 

het devies: meedoen is belangrijker dan winnen! 

In de zomer wordt er maandelijks een fietstocht geörgani-

seerd. Alle fietstochten starten om 13.30 u. Één keer is 

er een dagfietstocht; dan wordt er om 09.30 uur gestart.  

Onze jaarlijkse busreizen hopen we in 2022 ook weer te 

kunnen organiseren. Met Pasen hebben we een 

Paasviering met aansluitend de ledenvergadering en 

daarna een gezamenlijke lunch. In de middag zijn we dan 

allemaal gezellig samen onder het genot van een drankje 

en een gezellig muziekje of cabaretgezelschap. Zo ook 

met Kerstmis, eerst een dienst, daarna koffie. Na de 

koffie meestal een spreker die hele nuttige informatie 

voor ouderen brengt. ’s Middags eerst weer de 

gezamenlijke lunch en daarna weer amusement. 

Indien u zich nog dit jaar aanmeldt zijn de kosten € 10,- 

per persoon. Het lidmaatschap kost € 20,- per persoon/

per jaar. Bent u 50+, dan bent u allen van harte welkom!! 

Aanmelden kan telefonisch bij: Koos van Arendonk, tel.: 

06 41089040 of Anton van Meel, tel.: 0162-460165 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam:  Mascha Heijmans (47), Richard van 

Steen (46), Anouk van Steen (17), Finn 

Schoutens (15), Sanne van Steen (13). 

Adres: Hoge Akker 30 

Beroep: 

Richard is installatiedeskundige binnen-

Installaties bij de Gemeente Oosterhout. 

Mascha is interim-controller bij haar eigen 

bedrijf Opus5 Finance & Control. Zij is 

voornamelijk werkzaam binnen de culturele 

sector.  

Anouk volgt de opleiding tot doktersassistent 

aan het ROC Tilburg. Finn zit op het Mgr. 

Frencken College en Sanne gaat naar Curio 

Effent.  

Hobby’s: 

Richard houdt van wandelen en veel buiten zijn. In het 

weekend is hij taxichauffeur voor de kinderen.  

Mascha houdt van wandelen, lezen, schrijven, piano spelen 

en ze mist het bezoeken van musea en theaters.  

Samen gaan ze graag wandelen in de Schotse Hooglanden.  

Anouk doet aan hockey en gaat graag op stap met 

vrienden, Finn houdt van gamen, tekenen en speelt graag 

gitaar en Sanne is graag op pad met vriendinnen.  

Waar komen jullie vandaan? 

Richard komt uit Oosterhout. Hij is in totaal al zo’n 15 keer 

verhuisd binnen Oosterhout en kent zo bijna elke wijk. Na 

zijn MBO-opleiding is hij gaan werken in de 

Installatietechniek. Daarna volgde hij in de avonduren 

meerdere opleidingen en heeft hij 10 jaar als zzp-er 

gewerkt. Nu werkt hij voor de Gemeente Oosterhout.  

Mascha komt uit Rosmalen, ook zij heeft de afgelopen 

jaren in veel plaatsten gewoond, maar wel altijd in Brabant. 

Ze heeft gestudeerd aan het conservatorium in Tilburg en 

heeft Accountancy gestudeerd in Breda. In 2016 zijn 

Richard en Mascha gaan samenwonen in Oosterhout, in de 

wijk de Contreie.  

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen? 

We waren al twee jaar op zoek naar een nieuwe woning. 

Voor ons is de locatie het belangrijkste. We zeggen altijd, 

een huis kun je veranderen, de locatie niet. We wilden 

vooral een rustige en betaalbare plek en die hebben we in 

Den Hout gevonden. Mooi gelegen nabij natuur en voor de 

kinderen blijft Oosterhout dichtbij. 

 

 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 

Op 2 november 2020 kregen we de sleutel, daarna hebben 

we gedurende vijf maanden het huis van binnen verbouwd. 

Op 20 maart 2021 zijn we verhuisd.  

Hoe is het tot nu toe bevallen? 

Mascha vindt het heerlijk om ’s ochtends wakker te worden 

met het geluid van vogels en de geur van bossen. Het is 

alsof ik permanent op vakantie ben. 

Onlangs hebben we ons eerste (en helaas waarschijnlijk 

ook meteen laatste van deze zomer) festival in Den Hout 

gehad en dat was een bijzonder leuke en vooral ook 

gezellige kennismaking met andere inwoners van Den 

Hout.  

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout? 

Richard en Mascha kunnen nog geen negatieve punten 

melden. De kinderen vinden het fietsen tegen de wind in 

niet altijd even prettig. Op dagen met slecht weer voelt Den 

Hout dan toch ineens veel verder weg!  
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H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 

Pastoresteam 
Pastoor Vincent Schoenmakers (wn), 

Pastoor Rodrigo Rojas, pastor Peter 

Hoefnagels en pastoraal werker 

Annemiek Buijs, tel.: 432339. 

Opgeven misintenties 
Mevrouw A. Halters tel.: 455070 of 

email: amhalters@casema.nl. 

Vieringen van de geloofs-

gemeenschap Cornelius 
De datum van de Allerzielenviering 

van de geloofsgemeenschap 

Cornelius in Den Brink is op zaterdag 

30 oktober.   

Aanmelden voor bijwonen 

kerkdiensten 

Parochianen die een kerkdienst in 

Den Hout (in Den Brink) willen bij-

wonen dienen zich vooraf aan te mel-

den. Dat kan op maandag- en vrijdag-

ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 

bij Anton van Meel (tel.: 460165; of 

anton.van.meel@ziggo.nl). 

Doordeweekse 

bijeenkomsten in Den Hout  

Elke donderdag is er om 10.00 uur 

een bijeenkomst van de geloofs-

gemeenschap Cornelius in Den 

Brink. Op de laatste donderdag van 

de maand is dat een Woord- en 

Gebedsviering met voorganger Ed de 

Kever. Op de andere dagen wordt er 

een geloofs- of bijbelverhaal voorge-

lezen, samen gezongen en gebeden. 

Iedereen is welkom.   

 

Kosters 
Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra (06-20513740) 

Christ Havermans (06-46176412) 

 

Rechtstreeks contact met de 

Catharinaparochie 

In onderstaande gevallen dient 

rechtstreeks contact opgenomen te 

worden met de Catharinaparochie:  

Markt 17, 4901 EP Oosterhout, 

tel.: 432339: 

• Bespreken van een doop 

• Opgeven van communie / vormsel 

• Huwelijk 

• Overlijden 

Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om 

het huis. 
 

• Stucwerk 

• Tegelwerk 

• Timmerwerk 

• Badkamers 

• Aanpassen keukens 

 

Jack Damen 
 

Hespelaar 24a 

4911 AE Den Hout 

tel: 0162 - 428906 

info@damenklusbedrijf.nl  

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 
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VRACHELSESTRAAT 18 
Bovenstaande foto is gemaakt in september 1966 van de 

boerderij op het adres Vrachelsestraat 18. Eigenaar was 

Bert van den Hout. De boerderij moest plaatsmaken voor 

de nieuwe aansluiting van het Markkanaal met het 

Wilhelminakanaal en de nieuwe (vergrote) Sluis I. Precies 

op de plaats waar de boerderij van Van den Hout stond ligt 

nu het sluispand. In totaal werd een zevental huizen en 

boerderijen gesloopt voor de kanaal- en sluiswerken die 

tussen 1967 en 1970 werden uitgevoerd. De nieuwe 

aansluiting was nodig door de toename van de scheepvaart 

destijds. Het Markkanaal zelf is tussen 1913 en 1915 

gegraven. 

 

(Bronnen: tekst: 100 jaar Markkanaal 1905-2005, M.A. 

Kuijpers; foto: G. J Dukker, Rijksdienst voor het Culturele 

Erfgoed, Amersfoort. Nr.: 109.5000)   

UIT DE OUDE DOOS 

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

1966 van een authentieke boerderij in Vrachelen die plaats moest maken voor de vernieuwde aansluiting van het 

Markkanaal op het Wilhelminakanaal. 

Foto: Verdwenen boerderij aan de Vrachelsestraat 
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Onderhoud  ■  reparatie  ■  verkoop van alle merken  ■  APK 

Eindsepad 12, 4911 AR Den Hout 
Tel.: 0162 - 42 28 58 

COLOFON 
Dorpsblad Den Hout is een uitgave van Stichting 

Dorpsblad Den Hout. Het blad verschijnt op de 

laatste woensdag van de maand en wordt in Den 

Hout huis-aan-huis bezorgd. Buiten Den Hout 

kan men het blad tegen portokosten ontvangen. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om een digitale 

versie van het blad per e-mail te ontvangen. 

Redactie 
Conny van den Boogaard, Cees Joosen, Twan 

van den Heijkant, Arjen van Dijk, Wilma van 

Straten, Diane Scheffers, Odette Kuijpers, Els 

van den Heijkant 

 
 

 
Redactieadres: 

Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Tel.: redactie: 0162-422292 

E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 

Opmaak 
Jack Knipscheer, Adam van der Schriek 

Foto's 
Odette Kuijpers, fam. Van Steen, G. J Dukker; 

Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed te 

Amersfoort, Miranda van Bragt, Annette de 

Koning 

 

 

 

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 oktober. U kunt uw bijdragen t/m 16 

oktober zenden of mailen naar het redactieadres. 

Van 4 tot 25 oktober 

Stemmen Rabo Club Support 

Woensdag 6 oktober 

Dorpsvergadering Dorpsbelang Den Hout, 20.00 uur, 

Den Brink 

Zaterdag 16 oktober   

Sluitingsdatum inleveren kopij voor dorpsblad van 27 

oktober 

Zondag 24 oktober 

Installatie Pastoor Jochem van Velthoven, 10.00 uur, 

Basiliek Sint Jan Oosterhout 

Maandag 25 oktober 

Vrouwen van Nu herhaling hartreanimatie, 20.00 uur, 

Den Brink 

Woensdag 27 oktober  

Verschijnen oktobernummer van Dorpsblad Den Hout 

Zaterdag 30 oktober 

Allerzielenviering Den Brink 

Donderdag 4 november 

Kledinginzamelingsactie basisschool De Achthoek, 

gymzaal de Achthoek 

Kermiswerkgroep Den Hout ■ 

ROSE PANTERS ZOEKEN GEZELLIGE 

MUZIKANTEN  
Na de bijzondere carnaval van het afgelopen jaar staan we te popelen om 

weer gezellig muziek te maken en ons voor te bereiden op carnaval 2022. 

Door het vertrek van enkele leden zijn wij op zoek naar enthousiaste 

mensen die het leuk vinden wekelijks met ons te repeteren en een paar 

keer per jaar samen ergens op te treden en met C 

carnaval zelf een feestje te bouwen met alle Kluivenduikers. We zijn 

voornamelijk op zoek naar mensen die een blaasinstrument bespelen. Heb 

je interesse of wil je er meer over weten dan kunnen je bellen of appen met 

Petra van Groesen (0627464134) of Rieneke Rovers (0628521696) 


