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HOUTS CARNAVAL GAAT DOOR! 
BESTUUR: DENKEN IN MOGELIJKHEDEN  
Den Hout – Carnaval in het Kluivenduikersrijk blijft op de 

agenda staan! Het programma staat in de steigers, maar is 

en blijft afhankelijk van de op dat moment geldende regels 

in verband met Corona. Dit is de visie van het bestuur van 

C.S. De Kluivenduikers. Inmiddels zijn het bestuur, de com-

missies en de diverse andere vrijwilligers druk bezig om 

zaken te organiseren. Prins Kluif XIII staat te trappelen om 

weer eens actief de scepter te zwaaien over het Kluiven-

duikersrijk en burgemeester Mark Buijs tijdens de carna-

valsdagen even te ontlasten van zijn verantwoordelijk-

heden tijdens deze ook lastige bestuurlijke periode. De 

prinsenwagen en de kleding van de hofdames zijn her-

nieuwd en de Raad van Elf is compleet bezet. D'n bukkum 

heeft zijn solex gepoetst en de nar stuitert al vrolijk rond. 

Twee activiteiten in de aanloop naar carnaval gaan 

definitief niet door. Dat is de Jeugdprins(es)verkiezing op 

30 januari. Ook gaat het sauwelen dit jaar niet door. Voor 

beide evenementen komt geen alternatief of een nieuwe 

datum. De carnavalsdienst en de Bonte Avond, die norma-

liter op zaterdag- en zondagavond zouden zijn, gaan niet 

door.  
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Vooralsnog gaat de Kluuntocht voor de kinderen op carna-

valszaterdag 26 februari door. Dat geldt ook voor andere 

carnavalsactiviteiten die normaliter in Den Hout plaats-

vinden, al zullen ze misschien anders van opzet zijn en op 

een andere datum of tijdstip plaatsvinden. Wel indachtig 

het principe 'doen wat mogelijk is, met respect naar elkaar 

toe en de oproep om zich te gedragen vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid in deze tijd'. 

Grote vraag is natuurlijk: gaan de grote optocht en de 

kinderoptocht door? Het al dan niet doorgaan hangt 

vooralsnog af van het verlenen van een vergunning door 

gemeente Oosterhout. De organisator van de kinder-

optocht, het Oranje Comité, beslist hierover later.  

Interesse om deel te nemen aan de optocht? Mail dan al-

vast naar kluivenduikers@gmail.com. Dit jaar geldt uitdruk-

kelijk de regel dat deelname alleen mogelijk is voor Houte-

naren en Houtse verenigingen om zo een eigen bubbel te 

creëren en een grote toeloop te voorkomen.  

Het traditionele bezoek van Prins Kluif XIII met zijn gevolg 

aan basisschool De Achthoek, live dan wel digitaal, vindt op 

vrijdag 25 februari plaats.  ■ 

 

VOEDSELTUIN OOSTERHOUT BEGINT 

IN DE ORANJEPOLDER 
Heel binnenkort gaat de Voedseltuin Oosterhout (niet te 

verwarren met het Houtse initiatief voor de aanleg van een 

voedselbos) aan de slag met het telen van groenten op een 

locatie aan de Domeinweg in de Oranjepolder (tussen de 

Statendamweg en de A27 ten noordoosten van Ooster-

hout). De voedseltuin van één hectare groot gaat beheerd 

worden door vrijwilligers. De geteelde 'robuuste' groenten, 

als sla, andijvie, boeren- en spruitkool, bonen en aard-

appelen zijn bestemd voor de Goederenbank De Baronie. 

De Oosterhoutse locatie van de goederenbank zal de 

groenten distribueren onder Oosterhouters met een kleine 

beurs.  

Aanvankelijk zou de voedseltuin op een perceel aan de 

Houtse Steeg in Den Hout komen. Wethouder Willemse 

noemt de Domeinweg een betere locatie, omdat de grond 

(klei) daar vruchtbaarder is dan op de locatie in Den Hout. 

Ook is de Domeinweg beter bereikbaar. 

Voedselbos Den Hout 
Desgevraagd laat Yvonne van de Gevel, voorzitter van de 

Stichting Voedselbos Den Hout weten weinig nieuws te 

kunnen melden. De stichting is nog steeds in overleg met 

de gemeente. Van de Gevel verwacht daar binnenkort meer 

over te kunnen vertellen.  ■ 

 

'DE VERENIGING…' NIEUWE 

RUBRIEK IN DORPSBLAD DEN HOUT 
'De Vereniging…' is een nieuwe rubriek in Dorpsblad Den 

Hout waarin Houtse verenigingen, stichtingen, comités, 

werkgroepen en andere organisaties kort iets over zichzelf 

kunnen vertellen, hun vacatures bekend kunnen maken of 

hun ledenwerving kunnen promoten. Dorpsblad Den Hout 

wil hiermee het verenigingsleven – waar Den Hout toch om 

bekend staat – ondersteunen.  

Verenigingen, stichtingen etc. die van de nieuwe rubriek 

gebruik willen maken, worden verzocht een mail naar de 

redactie te sturen ( redactiedorpsblad@denhout.info ) met 

antwoorden op de vragen: 

1) Naam (graag met logo) van de vereniging. 2) Wie is 

contactpersoon? Vermeld ook of de organisatie via social 

media (welke?) te volgen is 3) Wat is het doel van de 

vereniging, stichting etc. 4) Wat doet de vereniging, 

stichting etc. om dat doel te bereiken? 5) De vereniging, 

stichting etc. is op zoek naar …………… (bijvoorbeeld nieuwe 

leden, vrijwilligers of bestuursleden). Enkele foto's mee-

sturen kan natuurlijk ook. 

 

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 



Jaargang 18 nummer 1 DORPSBLAD den hout 3 

 

De redactie beslist – mede afhankelijk van de ruimte in het 

blad – over welke foto en het aantal dat geplaatst wordt.  

Per editie van het dorpsblad is er ruimte voor één of maxi-

maal twee presentaties. Een presentatie mag maximaal 

250 woorden bevatten. Omdat er nogal wat verenigingen in 

Den Hout zijn, kan het even duren voordat een presentatie 

in het dorpsblad komt. De redactie behoudt zich het recht 

voor de volgorde van de presentaties te bepalen.  

 

Naam: Werkgroep Verkeersregelaars Den Hout  

Contactpersoon: Cees Joosen; mail: ceesjoosen@planet.nl; 

tel.: 06-20977830. 

Doel van de werkgroep? 

Het regelen van het verkeer tijdens activiteiten/evene-

menten in Den Hout.  

Wat doet de werkgroep? 

De Werkgroep Verkeersregelaars Den Hout telt tien vrij-

willige personen en ziet Den Hout als haar werkgebied. 

Formeel is de groep onderdeel van de Verkeersregelaars-

groep Oosterhout, maar functioneert onafhankelijk. Steeds 

vaker hangt het verkrijgen van een vergunning voor een 

activiteit af van het kunnen inzetten van verkeersregelaars. 

De werkgroep is op zoek naar? 

Nieuwe verkeersregelaars. Door verhuizing van enkele 

leden is de groep onderbezet geraakt, waardoor – na de 

coronatijd!  – mogelijk niet alle verzoeken voor verkeers-

regelaars bij activiteiten ingewilligd kunnen worden. 

Personen vanaf 18 jaar kunnen verkeersregelaar worden; 

personen van 16 tot 18 jaar mogen het verkeer regelen 

onder toezicht van een regelaar van 18 jaar of ouder. Een 

korte cursus verkeersregelaar moet met succes gevolgd 

worden en daarna jaarlijks worden herhaald.  ■ 

 

Stagiaires 'Interior design & styling' 

PRESENTATIE PLANNEN CORNELIUS 

DOOR STUDENTEN JAN DES 

BOUVRIE ACADEMY 
Eind deze maand geven vijf stagiaires van de Jan des 

Bouvrie Academy in Deventer hun eindpresentatie van hun 

bouwkundige invulling voor de herbestemming van de 

Corneliuskerk. Een klein half jaar geleden startten zij hier-

toe, in opdracht van de stichting D'Houtse Kerk, met een 

bevolkings- en omgevingsonderzoek; wat leeft er onder de 

Houtse mensen en waar is behoefte aan? Maar ook, om 

niet te concurreren: wat is er al? Vanwege corona moest er 

veel online gebeuren maar de studenten brachten ook een 

bezoek aan het Dorpshuis en aan basisschool de Acht-

hoek. Zij kwamen tot de conclusie dat er voor ouderen al 

veel georganiseerd wordt, maar dat er voor het jonge kind 

nog best veel te bieden is. Daarom werd gekozen voor een 

 

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

telefoon: 422292).

De vereniging… 
stichting, werkgroep, comité of  
andere organisatie 
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herbestemming van de kerk als praktisch leercentrum voor 

het kind; de kerk als aanvulling op de school. Elke student 

afzonderlijk maakte een bouwkundige tekening van de 

kerk. Dorpsblad Den Hout mocht op 22 december alvast 

meekijken naar de indrukwekkende en ambitieuze  ont-

werpen die met veel enthousiasme en overtuiging gebracht 

werden. In elk van de vijf ontwerpen bleek er ruimte voor 

workshops zoals theater, drama en muziek, voor ZZP-ers, 

mensen van de Zorgboerderijen, om te studeren en te ver-

gaderen en voor horeca voor de gebruikers. Ook was er 

steeds sprake van een bovenverdieping of vide, waarbij 

rekening is gehouden met mindervaliden. Maar elk van de 

studenten gaf ook een unieke, eigen draai aan de verdere 

uitvoering: 

Jannie Dircks ging bij haar ontwerp uit van een blokken-

doos, want "daar begint het praktisch leren van een kind." 

Haar idee is om de entree van de kerk te vergroten en voor 

de inrichting een totaalconstructie te maken die los staat 

van de huidige, dus altijd weggehaald kan worden. Ze pleit 

voor een speels geheel met twee vides in een open 

constructie met zicht op de plafondgewelven. Haar kleuren 

zijn gebaseerd op die van de kapel en het glas in lood.  

Joost van der Maas ziet het praktisch leercentrum als een 

verticale school waarbij het gebouw een leermiddel is. Het 

draait bij hem om de architectuur, waarbij hij een volume 

heeft ontworpen in het middenschip tot aan de zijbeuken, 

dat het gebouw niet aantast. Hij heeft gekozen voor intens 

oranje omdat de kleuren van de kerk zelf neutraal zijn en 

dit goed een contrast weergeeft tussen oud en nieuw. 

Belangrijk vindt hij de duurzaamheid van het gebouw, de 

akoestiek, dat het rolstoeltoegankelijk is en CO2 neutraal. 

Lisa Strik heeft haar ontwerp de naam van Ajuin mee-

gegeven: door in lagen te werken kom je, via verrijking, uit 

bij de kern. Haar ontwerp, in oranje lagen, is semi trans-

parant zodat de indrukwekkende koepel te zien blijft. In 

haar optiek mag het aanzicht van de kerk een nieuw dorps-

gezicht worden waarbij buiten, op het kerkplein, exposities 

gegeven kunnen worden.  Duurzaamheid en akoestiek zijn 

wat haar betreft belangrijk.  

Mathilde van Vuren heeft ervoor gekozen om de paden van 

de Houtse Heuvel, het hart van het dorp, te reconstrueren 

in de kerk. "Zodat elk kind zijn eigen pad kan bewandelen, 

omdat het pad wat kinderen via schoolboeken volgen niet 

perse voor iedereen het juiste pad is." Zij gebruikt de kleur 

wit voor de paden en hout voor de restvormen. Geïnspi-

reerd door de Houtse Heuvel kiest ze voor duurzame 

materialen.  

Sterre van der Velden heeft gekozen voor een spiegelwand 

over de lengte van de kerk, waarbij één helft leeg blijft en 

zo toch nog het complete gebouw laat zien zoals het was. 

De spiegels bieden tevens ruimte tot fysieke en mentale 

reflectie. De lege helft van de kerk kan gebruikt worden 

voor exposities en horeca waarbij het zonlicht, door het 

glas in lood op de spiegels, voor extra sfeer zorgt. De wand 

heeft een doorgang naar de andere helft van het gebouw 

waar ruimte is voor de diverse workshops.  

Alles op alles zetten voor overname 
Op 27 januari presenteren de studenten hun plannen op 

de Academy in Deventer. Zodra het kan zal er in Den Hout 

ook nog een presentatie zijn voor belangstellenden. 

Miranda van Bragt van stichting D'Houtse Kerk: "Om 

mensen een beeld te geven van wat er met de kerk kan 

Wat niet persé wil zeggen dat het ook één van deze ontwer-

pen wordt, maar ze laten wel zien wat er mogelijk is en hoe 

we e.e.a. eventueel uit kunnen gaan voeren. Een volgende 

groep studenten van Avans staat al klaar om mee te 

denken over het kostenplaatje en crowdfunding." Miranda 

wil wel graag toegevoegd hebben dat zij officieel nog geen 

eigenaar is van de kerk: "Het voorlopige koopcontract is 

getekend, maar sinds er in september door het college van 

B&W een omgevingsvergunning verleend is aan de 

Catharinaparochie voor het verwijderen van de doopvont 

en de kruisweg uit de kerk, een absolute voorwaarde van 
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het bisdom voor de verkoop, heeft stichting D'Houtse kerk 

niets meer vernomen. We zijn nu al twee jaar bezig met de 

overname en laten ons die niet zomaar afpakken. Zolang 

we geen nee hebben is het dus een ja; bij een nee leggen 

we ons trouwens niet neer. We gaan echt alles op alles 

zetten!"  ■ 

 

HOUTSE DUIM VOOR  

LINDA VERSTRAATEN 
Linda Verstraaten (23) woont bij haar ouders op de 

Hespelaar en geeft wiskunde op het Mgr. Frenckencollege 

in Oosterhout, wat ze superleuk vindt. Op zondag 9 januari 

werd zij thuis verrast door een feestelijk gezelschap. In het 

bijzijn van haar familie kreeg zij de Houtse Duim over-

handigd; een aanmoedigingsprijs voor een jonge Houtse 

vrijwilliger (onder de 25), die zich belangeloos inzet voor 

Houtse activiteiten. Smeuïg detail is dat Linda zelf deel 

uitmaakt van het Nieuwjaarscafé, de organisatie die de 

Houtse Duim uitreikt. Hoe het dan toch een geheim kon 

blijven dat de Duim dit jaar voor Linda was? vroeg de 

redactie van het Dorpsblad zich af. 

Geen nominaties 
Linda: "Ja, dat hebben ze inderdaad heel goed geheim ge-

houden. Tijdens de vergaderingen kreeg ik te horen dat er 

dit jaar helemaal geen nominaties waren, dus dat we ook 

geen Houtse Duim uit zouden gaan reiken. Maar toen ze 

met z'n allen bij mij op de stoep stonden wist ik het wel 

meteen: dit is de dag van het Nieuwjaarscafé! Er stonden 

zoveel mensen! De organisatie van het Nieuwjaarscafé, de 

rest van het gezin, nog familie en andere belangstellenden. 

Ik ben niet zo van de aandacht, maar deze waardering 

vond ik wel superleuk!" 

Hoe Linda zo in het vrijwilligerswerk is gerold? 

"Ik denk dat het bij de carnaval is begonnen. Papa zit 

natuurlijk in het bestuur van de Kluivenduikers en vanaf 

groep 8 ging ik mee met het rondbrengen van de carna-

valskrant omdat dat leuk was. Een aantal jaren later werd 

ik gevraagd om ook echt mee te helpen met het rond-

brengen van de krant en het verkopen van loten. Omdat ik 

toch altijd al mee ging, heb ik dat gedaan. Bij de afterparty 

kwam ik erachter dat het ook leuk is om achter de bar te 

staan."  

Van het een kwam het ander; het Oranje Comité vroeg 

Linda om mee te jureren bij de kinderoptocht met carnaval 

en te helpen met de spelletjes op Koningsdag. En zo kan ze 

 

 

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 (tijdelijk) 
Aad van Wensen, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond. 

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

Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandag-

dinsdag-vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 

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

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

beeld over verenigingen, activiteiten, Dorpsbelang of 

algemene informatie, kan terecht op www.denhout.eu  
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nog wel een paar dingen opnoemen: "Bij de Jaarmarkt op 

Hemelvaartsdag schmink ik mee in de kinderhoek en help 

ik backstage bij de verkiezing van de Talent of the Hill. Bij 

Paaspop ben ik begonnen in de bus, bij het ophalen van 

mensen uit de omliggende dorpen. Ik deelde bandjes mee 

uit en controleerde de toegangsbewijzen. Op een keer zat 

ik te eten in de tent en hadden ze acuut mensen nodig voor 

achter de bar. Ik ben ter plekke weggeplukt van mijn eten 

en zo dus achter de bar geëindigd. Dat doe ik al weer een 

aantal jaren. En dan zit ik dus ook in de organisatie van het 

Nieuwjaarscafé. En nu ben ik in de kerstvakantie gevraagd 

voor het bestuur van Stichting Dorpshuis Den Hout, de 

beheerder van Den Brink." Een indrukwekkende waslijst 

dus voor iemand die pas 23 is. 

Heeft ze eigenlijk nog wel tijd voor hobby's en wat is 

haar drijfveer voor al dit vrijwilligerswerk?  

"Ik vind het gewoon leuk met veel mensen. Het is altijd 

gezellig! En het vraagt niet allemaal super veel tijd; soms is 

het een paar keer bij elkaar komen en dan is het klaar. Bij 

veel clubs hoor ik bij de jongsten, maar dan neem ik zelf 

weer mensen mee, da's leuk, dan wordt het allemaal wat 

jonger. 

Wat ze het allerleukste heeft gevonden tot nu toe? 

"Het Nieuwjaarscafé heb ik pas één keer echt meege-

maakt. De kluuntocht met carnaval vond ik echt heel tof. 

Paaspop en de Jaarmarkt zijn al twee jaar geleden, maar 

wel heel leuk. Bij Paaspop help ik één dag en kan ik de 

andere dag mee feesten; bij de Jaarmarkt heb ik daar 

's avonds tijd voor. Eigenlijk vind ik alles wel leuk," 

concludeert Linda.  ■ 

 

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 

Linda Verstraaten kreeg Houtse Duim 

KUNST MET DE GROTE K… 
C.S. De Kluivenduikers nodigt u uit om 

samen het dorp te versieren. Om het goede 

voorbeeld te geven heeft de carnavals-

stichting zelf al de handen uit de mouwen gestoken. 

Hopelijk volgt iedere inwoner – oud en jong, rijk of arm, 

dik dan wel dun – dit initiatief. Samen versterken we 

elkaar. Benieuwd geworden? 

Kom vanaf zondag 6 februari langs op de Houtse Heuvel, 

laat je aandenken achter en laat vervolgens je creatieve 

brein en handjes los op je eigen stukje grond. Geen 

kerststal, Ons Jaas of een stukske muziek, maar maak 

vooral je eigen leutige kunstwerk en laat zien waartoe 

Den Hout weer in staat is.  

Volg ook social media en de site van De Kluivenduikers. 
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VERDUURZAMING INTENSIEVE 

VEEHOUDERIJ 
Aan de Schransmansdreef 8 is een pluimveebedrijf ge-

vestigd. Het voornemen bestaat om deze bestaande inten-

sieve vleeskuikenhouderij te veranderen. In juni 2020 is dit 

plan ter inzage gelegd. Naar aanleiding van reacties daarop 

vanuit de omgeving zijn door de ondernemer extra over-

leggen gevoerd met de omgeving en de gemeente. Naar 

aanleiding daarvan is het plan aangepast met een nieuwe 

opzet waarin extra maatregelen zouden worden getroffen 

om de emissie van geur, ammoniak en fijn stof te vermin-

deren. Ook in het kader van diervriendelijkheid zijn voor-

zieningen getroffen zoals overdekte uitlopen.  

Aanvraag omgevingsvergunning 
Dit initiatief is inmiddels uitgewerkt in een aanvraag om-

gevingsvergunning waarbij ook een aanmeldnotitie milieu-

effectbeoordeling is gevoegd. 

GEMEENTE NIEUWS 

WAT VAN VER KOMT, IS LEKKER 
Het onbekende boeit ons al eeuwenlang. Toch had ik 

liever niet gezien dat het coronavirus uit China letterlijk 

en figuurlijk naar ons was komen overwaaien. Vol-

gende week ben ik echter met zekerheid geveld door 

een voor veel mensen bekend verschijnsel dat daar in 

die regio heerst: het sportvirus. Na PyeongChang en 

Tokio zal Peking de derde Aziatische stad op rij zijn 

waar de Olympische Spelen worden gehouden. Onze 

lock down kan ik dus goed benutten met het WK-voor-

de-buis-hangen. 

Dit keer echter geen Houtenaar die gaat strijden om 

medailles. Wat onze inwoonsters Anne van Olst en 

Charlotte Fry presteerden is toch wel uniek te noemen. 

Ze hebben Den Hout bij dit evenement toch maar mooi 

op de kaart gezet. Waar een klein dorp, groot in kan 

zijn!  

Bewegen en sport zijn overigens sowieso goed voor je. 

Niet actief, dan moet passief ernaar kijken een posi-

tieve invloed hebben op lijf en humeur. Genieten dus 

maar van het gebeuren in China en anders gewoon 

zelf bezig zijn wanneer de tv en olympische winter-

spelen je niet boeien. In een bubbel of je eigen gestel 

op peil houden, daar scoor je streepjes mee op de 

meetlat van onze ministers Mark en Ernst en je houdt  

het virus op afstand. En da's ook wel lekker! 

 

Alowieke 
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Daaraan voorafgaand heeft de initiatiefnemer verzocht om 

toepassing van de Coördinatieverordening ruimtelijke plan-

nen van de gemeente Oosterhout op de behandeling van 

dit nieuw ingediende wijzigingsplan en de aanvraag om een 

omgevingsvergunning. Ook is daarbij verzocht om bij posi-

tieve besluitvorming het eerste wijzigingsplan als ingetrok-

ken te beschouwen. Het college heeft dat verzoek gehono-

reerd, maar daarbij wel bepaald dat de ingediende ziens-

wijzen en andere bekende reacties op dat eerste plan zou-

den worden verwerkt bij de besluitvorming in de nieuwe 

procedure.  

Inmiddels liggen het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning ter inzage in het stadhuis 

(Slotjesveld 1 te Oosterhout).  

Het ontwerpwijzigingsplan kan ook worden ingezien 

via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is 

NL.IMRO.0826.WYZ2BG2013-ON02. 

Zienswijzen  
Tot en met woensdag 26 januari 2022 kunnen schriftelijke 

of mondelinge zienswijzen worden ingediend. Omdat de 

terinzagelegging deels in de vakantieperiode valt, is het 

voldoende om binnen de termijn van 6 weken aan te geven 

dat er bezwaren zijn zonder aan te geven waarom (een 

zogenaamde "pro-forma zienswijze). In overleg met de 

gemeente wordt in dat geval een datum bepaald waarop de 

redenen van dit bezwaar moeten zijn ingediend. Ook kan er 

in die periode een reactie worden gegeven op het feit dat 

gemeente Oosterhout heeft besloten dat voor de omge-

vingsvergunning geen milieueffectrapport hoeft te worden 

opgesteld. Het vormvrije m.e.r.- beoordelingsbesluit met de 

daarbij behorende stukken ligt gelijktijdig met de hiervoor 

genoemde ontwerpbesluiten ter inzage. Tegen dat besluit 

kunnen geen zienswijzen worden gericht. Een eventuele 

reactie op dit besluit kan worden ingebracht als zienswijze 

tegen het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning.  ■ 

 

OOK IN 2022 WEER RUIMTE VOOR 

BUURTINITIATIEVEN  
Inwoners die een goed idee hebben voor hun buurt kunnen 

dat in 2022 weer indienen bij de gemeente. Het college 

ondersteunt ook in 2022 weer initiatieven van inwoners en 

heeft hiervoor 300.000 euro beschikbaar gesteld. Wet-

houder Clèmens Piena: "Het uitgangpunt is dat bewoners 

zelf actief aan de slag gaan met hun idee. In 2021 heeft 

dat geleid tot mooie resultaten en een fijne samenwerking 

tussen inwoners, gemeente en andere partners. We hopen 

ook dit jaar weer samen met bewoners en andere betrok-

ken partijen mooie ideeën tot uitvoer te kunnen brengen. 

Want samen krijgen we meer voor elkaar".    

'Verbinding tussen inwoners' 
In 2020 is de gemeente Oosterhout gestart met wijkgericht 

werken, waarbij de verbinding tussen bewoners, gemeente 

en andere partners wordt versterkt en ideeën en plannen 

sneller gerealiseerd kunnen worden. Inwoners uit de hele 

stad en de kerkdorpen hebben verschillende succesvolle 

bewonersinitiatieven ingediend of al gerealiseerd. Bijvoor-

beeld de geveltuinen, bloemweides, speeltuinen, honden-

speelvelden, beweegroutes, de sociale mozaïek sofa (het 

bankske) en de ontwikkeling van een multifunctioneel 

sportveld in Oosterheide. "Oosterhouters weten zelf heel 

goed wat ze kunnen doen om hun buurt, wijk of straat te 

verbeteren, een boost te geven. Het gaat daarbij niet alleen 

om het uiteindelijke resultaat, maar ook om de verbinding 

tussen inwoners. Juist dat laatste is een belangrijke meer-

waarde van wijkgericht werken", aldus wethouder Piena. 

Plannen voor 2022 
Voor dit jaar staan enkele grotere projecten op de planning. 

Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of het haalbaar is om een 

nieuw skatepark aan te leggen, waar jongeren kunnen 

skateboarden, inline skaten, stuntsteppen, longboarden en 

BMX-en. In Oosterheide werden in 2020 twee omheinde 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 
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hondenspeelvelden aangelegd. Omdat er behoefte is aan 

meer van zulke velden, wordt dit jaar samen met bewoners 

bekeken of er meer omheinde hondenspeelvelden gereali-

seerd kunnen worden. Daarnaast is er ruimte voor andere 

bewonersinitiatieven, zoals groenprojecten, beweegroutes 

of andere fysieke zaken in de openbare ruimte.  

Initiatieven 
Iedereen die een goed idee heeft voor zijn of haar buurt of 

wijk kan dat idee indienen. Dat idee moet wel aan een 

aantal voorwaarden voldoen: 

• Het is een idee voor buiten (in de openbare ruimte) in 

de straat, buurt of wijk 

• Het is iets 'blijvends' zoals bloemen, bankjes of prullen-

bakken (geen activiteit dus) 

• Het idee is samen met buurtgenoten bedacht 

• De initiatiefnemers (liefst met aangehaakte buurtge-

noten) verzorgen zoveel mogelijk de uitvoering van het 

plan en spelen liefst ook een rol in het gebruik en de 

instandhouding daarvan, de gemeente faciliteert en 

ondersteunt waar nodig of wenselijk 

• Het maakt de straat, buurt of wijk tot een fijne(re) plek 

Bewoners die zelf met hun idee aan de slag willen gaan, 

kunnen hun idee op de website www.doemee.oosterhout.nl 

plaatsen of mailen naar meervoorelkaar@oosterhout.nl. De 

gemeente bekijkt dan samen met de initiatiefnemer of en 

hoe het idee kan worden gerealiseerd. 

Voor vragen over het indienen van een initiatief kunnen 

inwoners contact opnemen met hun wijkmakelaar. Een 

overzicht van de wijkmakelaars per wijk is terug te vinden 

op de website www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/

wijkgericht-werken.  ■ 

 

 

 

Wethouder Willemsen roept Oosterhouters op zich 

aan te melden 

POLITIEK VRAAGT BRABANDERS 

ADVIES OVER BETAALBAARHEID 

DUURZAME WARMTE 
In een reeks bijeenkomsten met de titel 'Brabant Praat 

over betaalbare energie' gaan 200 Brabanders de politiek 

advies geven over de energierekening van de toekomst. 

Ook inwoners van de gemeente Oosterhout zullen hiervoor 

een brief op de mat krijgen. Via loting wordt de groep men-

sen samengesteld. Brabant Praat is een initiatief van de 

Energieregio West-Brabant: één van de 30 energieregio's in 

Nederland die werken aan de Regionale Energiestrategie 

(RES).  

Betaalbaarheid en keuzevrijheid 
Voor het advies komen de inwoners eenmalig bij elkaar. Zij 

horen wat de plannen zijn in de regio rondom de energie-

transitie. De overheid wil dat er in 2050 geen aardgas 

meer gebruikt wordt in Nederland. Waar onze warmte 

vandaan komt, gaat dus de komende jaren veranderen. 

Het credo 'haalbaar, betaalbaar en keuzevrijheid' komt in 

veel energieplannen terug. Maar wat is betaalbaarheid? 

Welke keuzes willen mensen eigenlijk hebben? En wat mag 

keuzevrijheid kosten? Daarover gaan de inwoners met 

elkaar in gesprek en formuleren een advies richting de 

politiek. 

Désirée Brummans is voorzitter van de stuurgroep RES 

West-Brabant en wethouder bij gemeente Moerdijk. Ze licht 

toe: "Het is belangrijk dat de nieuwe warmte te betalen 

blijft. En dat mensen vrij kunnen kiezen tussen de verschil-

lende soorten nieuwe warmte. Daarover willen wij graag 

met mensen uit de regio in gesprek. Dat doen we een 

diverse groep mensen. Zo horen we de stemmen die 

anders zachter klinken of niet gehoord worden." 

  

Lees verder op pagina 11 
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OPTREDEN IN STILLE NACHTVIERING 

OP KERSTAVOND GING NIET DOOR! 
 

Loïs, Maxim, Felix en Jelle zouden een muzikale rol spe-

len in de Stille Nachtviering op kerstavond bij de stal op 

de Houtse Heuvel. Door de corona maatregelen kon de 

viering niet doorgaan. Hieronder stellen zij zich voor in 

de hoop eind dit jaar wel te kunnen optreden bij de stal. 

Ik ben Jelle en ik ben 11 jaar oud. Ik speel piano, nu al 

bijna twee jaar. Ik vind het super leuk om dit te doen.  

Wat ik meestal speel op de piano? Ik speel meestal be-

kende liedjes van bekende zangers, meestal ook met 

twee handen. Ik vind het natuurlijk ook erg leuk om kerst

- en sinterklaasliedjes te spelen. Maar ik vind het vooral 

leuk als het publiek ervan geniet. Ik heb veel muziekin-

strumenten. Ik heb: schudeitjes, block boomers, kazoo's, 

stokjes boomers, een voettamboerijn, een groot key-

board en een mini keyboard, een eigen gitaar en met het 

gezin hebben we een piano. Zelf speel ik niet zo goed 

gitaar. Ik speel nog maar net en kan maar een paar lied-

jes. Ik vind het vooral heel leuk om muziek te maken. De 

manier hoe ik de meeste pianoliedjes leer is meestal via 

Youtube. Maar ik kan ook noten lezen; dus met bladmu-

ziek weet ik ook wat ik moet spelen. Ik schrijf ook mijn 

liedjes op in verschillende boekjes. Dat vind ik heel leuk 

om in mijn vrije tijd te doen. Er staan nu bijna 70 liedjes 

in, maar ik moet er nog een hoop inschrijven.        

 

Ik ben Loïs en ik ben 8 jaar oud. Ik doe aan turnen en 

hoelahoepen en ik kan het ook erg goed.  

Op school hou ik van rekenen. Ik hou ook van knutselen. 

Ik doe mee aan de kerstviering voor het dorp. Ik vind het 

best spannend, maar ik ben trots op mezelf dat ik het 

toch doe. De piano in huis gebruik ik ook vaak. Ik be-

speel hem bijna elke dag.  

Ik ben Felix, ik ben 12 jaar oud. Ik ben heel sportief; ik 

zit op voetbal en ik zit op de middelbare school: Het 

Mgr. Frenckencollege. Ik hou ook veel van zingen; ik ben 

ook heel muzikaal. Ik doe mee met de kerstvoorstelling 

met Jelle, Maxim, Loïs en mijn vader en zijn vader. Ik doe 

daar aan mee, omdat ik dat vorig jaar ook al deed en dat 

was heel leuk. Ik heb veel positieve dingen gehoord en 

dus doe ik dit jaar ook weer mee. Ik houd dus veel van 

zingen. Ik doe het al vier jaar. Ik zit ook op musical in 

Breda. Ik heb eerst twee jaar op musical gezeten bij Te-

lekids. Toen 1 jaar op toneel bij H19 en nu zit ik in een 

musicalgroep in Breda: De nieuwe Veste. Daar zijn we nu 

aan het repeteren voor de musical: Sjakie en de chocola-

defabriek. Ik heb daar de hoofdrol Sjakie en we doen de 

voorstelling in april. Ik heb ook op de piano geoefend, 

maar zingen en acteren vind ik leuker. 

Mijn broertje Maxim deed vorig jaar ook mee aan de 

kerstvoorstelling. Nu doet hij ook mee en hij is heel en-

thousiast. Hij is 6 jaar oud. Hij vindt het leuk om buiten 

te spelen en hij houdt ook veel van muziek luisteren. 

Vooral van Kinderen voor Kinderen. Hij kent daar veel 

nummers van. 

 

 
 

Wil jij ook een stukje schrijven voor 

het dorpsblad over je hobby, je sport, 

een actie die je gaat houden of over 

iets wat jou dwars zit en je verande-

ren wilt? Dat kan!  

Stuur je stukje naar de redactie van 

Dorpsblad Den Hout: redactiedorps-

blad@denhout.info of Herstraat 8. 

Van links naar rechts: Loïs, Maxim (midden onder), Felix (midden boven) en Jelle.  
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Persoonlijke uitnodiging 
De Energieregio heeft een willekeurige selectie gemaakt 

van postcodes en huisnummers in de regio. Deze 10.000 

huishoudens ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor 

'Brabant Praat'. De uitnodigingen zullen rond 25 januari op 

de deurmat vallen. Alleen mensen die een uitnodiging heb-

ben ontvangen, kunnen zich aanmelden. Uit alle aanmel-

dingen worden de 200 definitieve deelnemers geloot. 

Tijdens een van de zes bijeenkomsten in februari en maart 

gaan ze met elkaar in gesprek en komen zo tot een advies. 

Gemeente Oosterhout vindt betaalbaarheid 

een belangrijk uitgangspunt 
Ook bijna 600 inwoners uit de gemeente Oosterhout zullen 

een brief op de mat krijgen. Wethouder duurzaamheid 

Marcel Willemsen roept deze mensen op zich vooral aan te 

melden: "Het is belangrijk dat wij als Oosterhouters onze 

stem laten horen over betaalbare energie en duurzame 

warmte, nu en in de toekomst. Want ook in Oosterhout 

bereiden we ons voor om stappen te zetten op weg naar 

aardgasvrij wonen. Betaalbaarheid van de alternatieven 

voor aardgas voor inwoners is een belangrijk uitgangspunt 

in de Transitievisie Warmte die de raad heeft vastgesteld. 

Dus de mening van Oosterhouters horen wij graag." 

Volgen 
Via de websites is 'Brabant praat over betaalbare energie' 

vanaf half februari te volgen; www.brabantpraat.nl en 

www.energieregiowb.nl  ■ 

 

 

 

MISBRUIK DOOR CRIMINELEN VAN 

0900-8844 
De politie waarschuwt voor criminelen die in toenemende 

mate misbruik maken van het landelijke telefoonnummer 

van de politie 0900-8844. 

Misbruik 0900-8844 
Normaal gesproken bel je met 0900-8844 voor alles wat 

'zonder zwaailicht' kan en voor informatie en advies van de 

politie. Momenteel gebruiken criminelen het telefoonnum-

mer echter ook om te bellen naar nietsvermoedende 

burgers. Word jij gebeld door 0900-8844? Neem niet op of 

verbreek direct de verbinding! 

Tips telefonische oplichting 
Onthoud goed: politie en overheidsinstanties vragen nooit 

naar pincodes of om software te installeren op je computer 

of smartphone. Ben je toch slachtoffer geworden van 

telefonische oplichting? Doe altijd aangifte bij de politie. 

Bel ook direct je bank en volg de aanwijzingen van de bank-

medewerker. Deel daarnaast jouw verhaal met familie, 

vrienden en kennissen. Zo help je voorkomen dat er 

nieuwe slachtoffers worden gemaakt.  ■ 

 

BERICHTEN UIT DEN BRINK 
 

IS DIT BERICHT AL ACHTERHAALD OP HET 

MOMENT DAT U DIT LEEST? 
Dinsdagavond hoorden we vanuit de regering of en wat 

we weer kunnen, ook in het dorpshuis. Mogen we jullie 

weer ontvangen in beperkte vrijheid, gaan we helemaal 

los of gaan we weer creatief met elkaar de regels vol-

gen? Het is op dit moment van schrijven – een paar 

dagen voor het uitkomen van het dorpsblad – echt nog 

koffiedik kijken. 

Misschien is het eens goed om uit te leggen hoe wij in 

het dorpshuis de afgelopen tijd met de regelgeving 

omtrent Corona hebben om moeten gaan. Op de pers-

conferentie van dinsdag of vrijdag werden door de 

minister-president en de minister van Volksgezondheid 

de plannen van de regering bekend gemaakt. De dag 

erop volgden dan de beraadslagingen met de Tweede 

Kamer, waarin eventuele aanpassingen in de plannen 

werden besproken. De nieuwe regels gaan daarna naar 

de Veiligheidsregio's en daar worden ze regionaal 

besproken. De uitkomst van die besprekingen worden 

door lokale ambtenaren in een bestand aan alle belang-

hebbenden gestuurd, waaronder dus ook Den Brink. 

Goedbeschouwd zijn de lokale regels voor het dorpshuis 

een week nadat de persconferentie is geweest, eindelijk 

bekend. Misschien dat u daarom soms wat langer moest 

wachten op een antwoord over wat wel en niet kan en 

kon binnen de regels in het dorpshuis. 

En dan nu verder? Kan carnaval doorgaan in Den Brink, 

kunnen we weer kaarten? We weten het nog niet. Wat 

wel al weer kan is dat er gerepeteerd wordt, er wordt 

gesport en bewogen… maar de horeca wacht nog op een 

verlossend antwoord. Mochten we weer open kunnen, 

dan hangen we de vlag uit. Hou die dan maar in de 

gaten. Hangt het rood-wit-blauw in de mast voor Den 

Brink, dan bent u meer dan welkom voor een bakske en 

een klets. 

Hopelijk tot snel! 

 

Met vriendelijke groet, 

Casper 

Vervolg van pagina 9 
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'Veel leuke reacties' 

SJEF BOGERS KREEG HOUTSE 

BOOM UITGEREIKT 
Al jaren is Sjef Bogers niet weg te denken als vrijwilliger bij 

Paaspop en de Houtse Jaarmarkt. Ook helpt hij bij het 

Onder de Bomen-festival, het nieuwe Halloweenfestijn en 

niet te vergeten op Brede Dorpsschool De Achthoek waar 

hij allerhande klussen opknapt. Als bestuurslid is hij druk 

met de Steptocht Rotterdam-Den Hout. Bogers is ook ver-

keersregelaar. Dit alles was voor het Genootschap De 

Houtse Boom reden om hem de Houtse Boom 2022 toe te 

kennen. De boom is een prijs voor een opvallende vrij-

williger of, zoals het genootschap zelf zegt: "Een vrijwilliger 

die het verschil heeft gemaakt." 

Vanwege corona kon de prijs niet tijdens het Nieuw-

jaarscafé worden uitgereikt, maar werd hij bij de verraste 

Sjef Bogers thuisbezorgd. Hierbij was een aantal Houtse 

Bomen uit voorgaande jaren aanwezig.  

'Nog jaren voortzetten' 
Naar aanleiding van de uitreiking ontving Sjef talloze 

felicitaties in de vorm van bloemen, kaarten, mails en 

andere berichten. Sjef Bogers: "Ik heb alles als heel positief 

ervaren. Verenigingen, school en veel Houtenaren stuurden 

leuke reacties. Ik heb de Houtse Boom in goede 

gezondheid mogen ontvangen. Die gezondheid hoop ik te 

behouden om nog jaren mijn vrijwilligerswerk te kunnen 

voortzetten."  ■ 

 

 

Als je zo eens rondloopt in Den Hout en omgeving ontdek 

je steeds weer verrassende plekjes. Ook van bezoekers 

hoor je vaak hoe mooi Den Hout is. Voor de redactie reden 

om de rubriek 'Mooi Den Hout' in het leven te roepen. In 

deze rubriek willen we regelmatig mooie foto's van mooie 

plekjes in Den Hout publiceren. Het liefst foto's die door u, 

onze lezers, zijn gemaakt van uw favoriete plekjes in en om 

Den Hout of van en in uw eigen tuin.  

Houd u er rekening mee dat de meeste nummers in zwart/

wit worden uitgegeven. Foto's graag digitaal aanleveren 

via: redactiedorpsblad@denhout.info of app via 

06-27540297. Indien mogelijk en/of nodig graag een 

korte toelichting op de foto bijvoegen. Wij plaatsen de 

foto's met uw naam als fotograaf erbij.  

MOOI DEN HOUT!   

 

ontspanning en plezier 

rustig conditie opbouwen 

geen prestatiedruk of moeten 

genieten van bewegen in de natuur 

lopen in eigen tempo 

met oa. yoga, meditatie en krachtoefeningen 
 

Personal coaching behoort ook tot de mogelijkheden 

Judith van Leeuwen 

Info: 06-54353123 

10-weekse 

Slowrun  

cursussen 

Houtse Boom voor Sjef Bogers 
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In deze rubriek deze maand een foto van Adriëtte van Dongen. 

 

Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 

Adriette van Dongen: "Deze foto maakte ik in de ochtend van 22 december tijdens een wandelingetje in ons mooie dorp. 

De Lockdown was net ingegaan en ik prees mij gelukkig met onze omgeving. Het wandel- en fietspad in de ecologische 

verbindingszone is altijd plezierig lopen. En op het bruggetje maakte ik deze foto met mijn telefoon. Het is gewoon echt zo 

mooi!" 

 

NB: Een kleurenversie van dit dorpsblad, inclusief bovenstaande foto, is altijd terug te vinden op www.denhout.info.  
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 (Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Wij hopen dat u de feestdagen fijn bent door-
gekomen en het jaar 2022 goed begonnen bent! 
Helaas houdt COVID-19 ons nog steeds in haar 
greep, waardoor we nog altijd beperkt worden in 
ons doen en laten. 

 

Dorpsvergadering 

De eerstvolgende dorpsvergadering zal gehou-
den worden op maandag 21 februari om 20.00 
uur in Den Brink. Of dit ook fysiek kan plaats-
vinden zal de komende weken duidelijk worden. 
Wij houden u hiervan op de hoogte. 

De dorpsvergaderingen staan verder gepland op: 

- maandag 27 juni  

- maandag 26 september  

- maandag 12 december  

Aanvang 20.00 uur in Den Brink 

Als uw gegevens bij ons bekend zijn, ontvangt u 
vooraf alle relevante stukken voor de 
vergadering. 

 

Bouw 

Onze werkgroep bouw heeft op 24 januari een 
gesprek met het College over de door ons in 
2021 aangeboden woningbouwstrategie  

Den Hout. 

 

 

Verkeer 

Op 12 januari is er een gesprek geweest over de 
Vrachelsestraat tussen werkgroep Verkeer en 
bewoners. Diverse goede ideeën en input zijn 
aangedragen en deze worden momenteel uit-
gewerkt door de werkgroep. Begin februari zal 
het gesprek met de gemeente hierover worden 
aangegaan. 

 

Welzijn 

Werkgroep Welzijn neemt deel aan het samen-
werkingstraject "Minima en Armoede". Hierbij 
wordt het ondersteuningsaanbod voor mensen 
met eenzaamheidsgevoelens in kaart gebracht 
binnen de gemeente Oosterhout. 

 

Voedseltuin 

De Stichting Voedseltuin Oosterhout gaat van 
start op een nieuwe locatie aan de Domeinweg in 
de Oranjepolder. In de voedseltuin zal groente 
en fruit verbouwd gaan worden dat naar de 
Voedselbank De Baronie gaat. 

Ze hebben nog behoefte aan ondersteuning in 
welke vorm dan ook (vrijwilligers, (tuin) gereed-
schappen en picknicktafels). Iedereen kan zich 
opgeven: info@voedseltuinoosterhout.nl. 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan 
kunt u natuurlijk met ons contact opnemen via 
de mail: communicatie@denhout.eu. 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Tim Mombers (29) en Sophie van 't  

Westende (27) 

Adres: Houteindsestraat 22 

Beroep:  Tim is eigenaar van Liber Units in 

Waspik. Een bedrijf dat gespeciali-

seerd is in de verhuur en verkoop 

van tijdelijke woon- en kantoor-

ruimtes.  Sophie is productontwikke-

laar van dameskleding bij het merk 

Humanoid. 

Hobby's: Tim houdt van squashen en vindt het erg leuk 

om te 'rommelen' aan en om het huis. Sophie vindt het erg 

leuk om bezig te zijn in de tuin. Verder vinden ze het beiden 

leuk om in het weekend door het bos te lopen. Bij hen 

beiden staat skiën ook erg hoog op hun hobbylijstje . 

Waar komen jullie vandaan?  

Tim is opgegroeid in Raamsdonk en daarna op kamers 

gegaan in Rotterdam. Hier heeft hij zijn HBO studie Trade 

Management and Asian Studies gevolgd. Voor deze studie 

heeft hij een jaar in Indonesië gezeten.  

Sophie is geboren in Fijnaart en is in Enschede gaan 

studeren voor de studierichting Technische Textielkunde 

aan de Saxion Hogeschool aldaar.  

Voor ze naar Den Hout verhuisd zijn, hebben ze samen vijf 

jaar in het centrum van Utrecht gewoond. Ze hebben elkaar 

ontmoet tijdens hun beider MBO-studie die ze gevolgd heb-

ben voordat ze aan hun HBO-studie zijn begonnen. 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen? 

We wilden beiden erg graag terug naar Brabant om zo 

dichter bij onze familie en vrienden te kunnen wonen. We 

hadden een aantal plaatsen in gedachten, maar wel altijd 

met Den Hout als nummer 1. 

We vinden zelf dat Den Hout erg gunstig gelegen ligt, 

namelijk tussen onze ouders in en vlakbij Breda, waar veel 

van onze vrienden wonen én dichtbij de snelweg, wat weer 

handig is voor ons woon-werkverkeer. Ook vinden we de 

omgeving van Den Hout erg mooi en dat sprak ons altijd al 

aan. 

Verder waren we vooral ook op zoek naar meer ruimte en 

een huis met een fijne tuin. En gelukkig hebben we dat nu 

gevonden hier aan de Houteindsestraat. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 

De overdracht van ons huis was op 3 mei 2021 en we zijn 

er diezelfde dag nog ingetrokken. 

Hoe is het tot nu toe bevallen? 

We zijn erg blij met onze verhuizing terug naar Brabant en 

zitten ook ontzettend goed op onze plek hier in dit huis. We 

hebben er dan ook nog geen seconde spijt van gehad! 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout? 

Pfoee, dat is lastig om te  zeggen. Alleen misschien dat je 

nooit spontaan wat kan eten bij het Houtse Meer door hun 

grote populariteit? Haha! 
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H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 
Pastoresteam 
Pastoor Jochem van Velthoven,  

pastor Peter Hoefnagels en pastoraal 

werker Annemiek Buijs, tel.: 432339. 

Opgeven misintenties 
Mevrouw A. Halters tel.: 455070 of 

email: amhalters@casema.nl. 

Vieringen van de geloofs-

gemeenschap Cornelius 
Het doorgaan van de diensten is 

afhankelijk van de dan geldende 

coronamaatregelen. 

Zaterdag 12 februari 

Den Brink 19.00 uur:  

dienst van Woord en Gebed; 

voorganger pastor P. Hoefnagels 

Zaterdag 26 februari 

Den Brink 19.00 uur: 

eucharistieviering; voorganger 

pastoor J. van Velthoven 

Doordeweekse bijeen-

komsten in Den Hout  
Elke donderdag is er om 10.00 uur 

een bijeenkomst van de geloofsge-

meenschap Cornelius in Den Brink. 

Op de laatste donderdag van de 

maand is dat een Woord- en Gebeds-

viering met in principe voorganger Ed 

de Kever. Op de andere dagen wordt 

er een geloofs- of bijbelverhaal voor-

gelezen, samen gezongen en gebe-

den. Iedereen is welkom.  

Donderdag 24 februari: Woord- en 

gebedsdienst, 10.00 uur Den Brink. 

Voorganger: pastor Ed  de Kever. 

Kosters 
Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra (076-5210899 of  

06-20513740) 

Christ Havermans (06-46176412) 

Rechtstreeks contact met de 

Catharinaparochie 

In onderstaande gevallen dient recht-

streeks contact opgenomen te wor-

den met de Catharinaparochie:  

Markt 17, 4901 EP Oosterhout, 

tel.: 432339: 

• Bespreken van een doop 

• Opgeven van communie / vormsel 

• Huwelijk 

• Overlijden 

Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om 

het huis. 
 

• Stucwerk 

• Tegelwerk 

• Timmerwerk 

• Badkamers 

• Aanpassen keukens 

 

Jack Damen 
 

Hespelaar 24a 

4911 AE Den Hout 

tel: 0162 - 428906 

info@damenklusbedrijf.nl  

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 
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In de rubriek 'Uit de oude doos' publiceert het dorpsblad elke maand een foto van 'vroeger'.  

Deze maand een foto van omstreeks 1950 genomen van de hoek Ruiterspoor/Eindsepad en Houtse Heuvel. 

UIT DE OUDE DOOS 

De foto hierboven is van omstreeks 1950, gemaakt vanuit 

het Ruiterspoor met zicht op de Houtse Heuvel. Het plaatje 

laat de kinderen van Petrus van Gils en Maria van Gils-

Luyks zien die met paard en kar naar het weiland gaan om 

de koeien te melken. De boerderij lag op de hoek van het 

Ruiterspoor en het Eindsepad. De man voor op de kar is 

zoon Jan (1916-1999). Rechts op de foto staat het oude 

café van de familie Ansems. Het heette De Halve Maan. In 

die tijd was het dak gedekt met riet. Op de achtergrond is 

de toren van de Corneliuskerk te zien. De houten paal in 

het midden van de foto is een electriciteitspaal voor de 

bovengrondse stroomdistributie. 

Foto: Fotokroniek Bernhard van Oerle; beh. Jan Pheninckx  
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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 
Cees Joosen, Adriëtte van Dongen, Fotokroniek 

Bernard van Oerle, Diane Pheninckx, Wouter 

Busio, Tim Mombers & Sophie van 't  Westende, 
Robbert van Steenwijk 
 

 

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 23 februari. U kunt uw bijdragen t/m 12 

februari zenden of mailen naar het redactieadres. 

Veel activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. 

coronamaatregelen; let op de berichtgeving van de 

organisatie via bijvoorbeeld de social media. 

 

Donderdag 27 januari 

Woord- en gebedsdienst, 10.00 uur Den Brink 

Zondag 6 februari en daarna 

Kunst met een grote K, Houtse Heuvel;  

C.S. De Kluivenduikers 

Maandag 7 februari 

Jaarvergadering Vrouwen van Nu, 20.00 uur 

Dorpshuis Den Brink (Alleen voor leden. Doorgang 

onder voorbehoud van de geldende corona-

maatregelen.) VrouwenVanNu@denhout.eu 

Zaterdag 12 februari 

Den Brink 19.00 uur: dienst van Woord en Gebed; 

voorganger pastor P. Hoefnagels 

Zaterdag 12 februari 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor dorpsblad van 

26 februari; redactiedorpsblad@denhout.info 

Zondag 13 februari 

Bezorging carnavalskrant en lotenverkoop, huis aan 

huis; C.S. De Kluivenduikers 

Maandag 21 februari 

Vergadering Dorpsbelang, 20.00 uur Dorpshuis Den 

Brink; communicatie@denhout.eu      

Woensdag 23 februari 

Verschijnen februarinummer van Dorpsblad Den Hout  

Donderdag 24 februari 

Woord- en gebedsdienst, 10.00 uur Den Brink. 

Voorganger: pastor Ed  de Kever. 

Vrijdag 25 februari 

Bezoek C.S. De Kluivenduikers aan BS De Achthoek 

Zaterdag 26 februari 

Kluuntocht voor de jeugd, C.S. De Kluivenduikers 

Zaterdag 26 februari 

Den Brink 19.00 uur: eucharistieviering; voorganger 

pastoor J. van Velthoven 

CARNAVAL EN ROUTE  
C.S. De Kluivenduikers komt zondag 13 februari langs om de  jaarlijkse carnavalskrant  

'De Kluivenduiker' kosteloos huis-aan-huis te bezorgen.  

Die dag kunnen ook loten gekocht worden voor de grote loterij die carnavalszondag wordt 

gehouden. Loten kosten 50 eurocent per stuk, een compleet boekje 5 euro.  

Betaling kan enkel cash; pinnen of een tikkie is (nog) niet mogelijk. 


