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Na twee jaar gaat het op Hemelvaartsdag weer gebeuren

VOORAFGAAND AAN HET JAARMARKT
FESTIVAL DEN HOUT: DAUWRENNEN!
Den Hout – Het dauwrennen, onderdeel van de Jaarmarkt,
maar georganiseerd in samenwerking met CS De Kluivenduikers gaat dit jaar voor de 23ste keer plaatsvinden. Met
afstanden van 7,5 - 10 en 15 kilometer kan elke sportieve
loper (weer) van de mooie omgeving van Den Hout genieten. En dat dus om zes uur 's ochtends!
Voor een groot deel blijft de organisatie trouw aan het concept uit 1997 zoals fysieke voorinschrijfadressen, koffie en
worstenbrood na afloop, muziek op verschillende plaatsen
langs het parcours en natuurlijk het starten op de zesde
slag van de kerkklok.

Ook de vele vrijwilligers zijn weer op hun posten en hebben
er zin in. Zonder hen zou dit evenement niet kunnen worden georganiseerd.
De verjongde commissie dit jaar greep de kans aan om
enkele zaken te vernieuwen, zodat het dauwrennen helemaal bij de tijd is.

Heb je je nog niet ingeschreven? Op
Hemelvaartsdag kan het nog! Ben er bij, dit mag je
als Houtenaar toch niet missen!
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Zo kon dit jaar voor het eerst ook online worden ingeschreven. Die mogelijkheid sloot op 22 mei! Zoals het er nu
uitziet (dit stukje werd half mei geschreven) wordt daar
volop gebruik van gemaakt.
Op de ochtend van Hemelvaart kan ook nog worden ingeschreven tussen 05.00 en 05.45 uur. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een hypermodern betaalsysteem, waarvan de Jaarmarkt de gehele dag verder gebruik maakt.
Betaling gaat dan via PIN.
Hierdoor zal dit inschrijven hopelijk snel verlopen, want om
06.00 uur moet er gestart worden! De Dauwrencommissie
verwacht dit jaar toch weer meer dan 500 lopers voor de
mooiste prestatieloop uit de omgeving die om 06.00 uur
start. ■

LINTJESREGEN VOOR DRIE
DORPSGENOTEN
Dit jaar werden drie van onze dorpsgenoten daags voor
Koningsdag verrast met een koninklijke onderscheiding.
Dorpsblad Den Hout vroeg hen om een reactie
hierop.

Jos Pheninckx (58): 'Blijf dit, bij leven
en welzijn, doen'
"Ja, ik zit in een ander circuit, minder opvallend,
maar heb er veel voor gedaan. Ik ben al 30 jaar
leider van een elftal en een jaar of 14 consul: Ik
loop elke zaterdag en zondag over het voetbalveld om dat te keuren voor de wedstrijden. Ik
help ook sinds een jaar of 10 mee bij het opbouwen van Paaspop. Ik vind het hartstikke
leuk, ook om andere mensen te ontmoeten.
Haha ja, de onderscheiding, dat was een verrassing! Kees Adamzack van de tennisclub had me
verteld dat Ad Schransmans, ook bij de tennis
betrokken, een lintje zou krijgen en had me

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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daarvoor uitgenodigd. Thuis wisten ze al lang hoe het zat.
Kees zou me op komen halen, want ik werk veel. En ik was
dus die morgen ook eerst gaan werken. Kees was benauwd
dat ik er niet zou zijn en belde me: dat de secretaris van de
burgemeester had laten weten dat het wat vroeger zou zijn,
en dat ik in mijn goeie kleren moest komen. Toen ik met
Kees bij de voetbalkantine binnenkwam waren alleen de
mensen van de tennis er. Later kwamen ze ook van Paaspop en van Den Brink. Jordy, onze zoon, had veel geregeld,
de familie opgetrommeld. Die hadden zich verzameld bij
onze dochter Mandy die op het Ruiterspoor woont. Die
kwamen ook met z'n allen binnenvallen. Het was machtig
mooi! Tegen de mensen die zeggen dat het verdiend is zeg
ik: gewoon veul aanwezig zijn en niks doen", besluit hij
lachend.

Jos heeft veel reacties gekregen op zijn onderscheiding via
de app, facebook en andere social media. Hij wil dan ook
iedereen bedanken voor de felicitaties en zeker degene die
hem voorgedragen hebben. Hij is zeer vereerd en blijft dit,
bij leven en welzijn, doen.
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Jan van Groesen (67): 'Ik blijf er
vrijwilligerswerk voor terug doen'
"Het was leuk! Mijn vrouw en ik waren uitgenodigd door
Conny van der Schriek op de zorgboerderij. Mijn broer Kees
is daar vrijwilliger op het busje en zou een onderscheiding
krijgen. Onze Kees was er naar toe gelokt met de smoes
dat ze geen volk hadden om te rijden. Toen Kees aankwam
stonden wij er al. 'Gij hier?' zei Kees. Maar toen kreeg ik al
zo'n voorgevoel en zei tegen Conny... 'volgens mij word ik
hier besodemieterd.' Toen moesten we binnenkomen, de
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burgemeester was er al en alle cliënten van de zorgboerderij. En toen kregen Kees en ik dus allebei een onderscheiding! Het was gezellig, we hebben koffie gedronken
en gebuurt. Je verwacht het niet, maar toch is het leuk en
spannend en was ik zenuwachtig.
Op Koningsdag waren we 's morgens op het stadhuis uitgenodigd. Daarna ben ik met Jos Pheninckx naar Philip van
't Klosterke gegaan omdat de fanfare daar een serenade
zou komen brengen. Broer Frans had nu heel de familie
Lees verder op pagina 4

Tuinaanleg en onderhoud
Jos Pheninckx

Houtsesteeg 3
4911 CG Den Hout
Tel. 0162-434239
Fax. 0162-499933
Mob. 0651354542
Email: jos.pheninckx@planet.nl
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opgetrommeld en daar hebben we het nog met z'n allen
gevierd. En van de week zijn Kees en ik nog gevraagd om
bij het dauwrennen om 6 uur 's ochtends af te tellen voor
het startschot. Heel leuk."
Jan wil graag iedereen bedanken die moeite heeft gedaan
voor het lintje: "ik blijf er vrijwilligerswerk voor terug doen.
Ik heb veel brieven en kaartjes gehad, ook van mensen van
wie je het niet verwacht. Dat vond ik echt leuk."

Kees van Groesen (66): 'Complete
verrassing!'
"Het was de tweede week na corona dat ik weer cliënten
van de zorgboerderij ging rijden. Ik reed er naar toe en toen
stond mijn vrouw daar ineens op de dam. Ik dacht: hoe kan
dat nou, die moest toch werken? Toen zag ik ook de vrouw
van Jan en zijn kinderen en kleinkinderen. Toen wist ik:
onze Jan krijgt een onderscheiding! Dat dacht ik tot het
laatst toe, maar toen we binnen waren werd mijn naam
door de burgemeester als eerste genoemd! Het was een
complete verrassing!
Op Koningsdag werden we ontvangen op het gemeentehuis, samen met andere gedecoreerden. Thuis aangekomen kreeg ik een telefoontje van Jan, dat er problemen
waren bij het Klosterke met het geluid en of ik een kabeltje
kon komen brengen. Ik was daar nog niet of de fanfare
stond er, ik was alweer totaal verrast! Met heel de familie
hebben we het die dag nog gevierd. En dan mogen Jan en
ik samen nog gaan aftellen bij het dauwrennen. Dat moeten we nog even voorbereiden want we moeten de deelnemers een paar minuten zoet houden totdat het zover is."
Kees heeft heel veel reacties gekregen op zijn onderscheiding en nog steeds komen er via de zorgboerderij
binnen. Hij wil iedereen die naar de torenklok geluisterd

CONTACTADRESSEN
Wijkverpleegster
Voor Den Hout is nog geen vaste wijkverpleegster beschikbaar. Inwoners van Den Hout kunnen bellen naar
0165-546613 en vragen naar de waarnemend wijkzuster voor Den Hout.

Wijkagent
Nikky Kuis, bereikbaar via:
- telefoonnummer: 0900 – 8844 of
- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond.

Dorpshuis Den Brink
Houtse Heuvel 24a; tel.: 0162-422971.
Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandagdinsdag-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, bijvoorbeeld over verenigingen, activiteiten, Dorpsbelang of
algemene informatie, kan terecht op www.denhout.eu
heeft en verantwoordelijk is voor het lintje heel hartelijk
bedanken. "Gemiddeld gingen Jan of ik één keer per 14
dagen omhoog om de klok bij te zetten. Nu heeft Jan
Vermeulen dat overgenomen, maar hij mag altijd roepen
als het nodig is", besluit Kees. ■

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD?
Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)
of bel (422292) de redactie.
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De vereniging…
stichting, werkgroep, comité of
andere organisatie
Naam: Tennisclub Den Hout
Contactpersoon: Nancy de Jong; jeugd@tcdenhout.nl

Doel van de vereniging?
Tennisclub Den Hout is ruim 30 jaar geleden opgericht door
een groepje Houtse tennisliefhebbers. Doelstelling van de
vereniging was en is nog steeds om op een recreatieve en
sociale manier de tennissport te bedrijven. Gezelligheid en
vriendschap zijn twee belangrijke pijlers die de vereniging
draaiende houden.

Wat doet de vereniging?
TC Den Hout biedt de mogelijkheid tot tennissen in competitie- en onderling verband voor jong en oud. Organiseert clubtoernooien en tal van andere zaken. Ook heeft TC Den Hout
twee (verlichte) jeu-des-boulesbanen. De club telt zo'n 280
leden.

De vereniging zoekt?
Nieuwe instromers. De jongste jeugd van de club stroomt na
de zomer door en daarom is er ruimte om een nieuwe groep Jeugdige tenissers van TC Den Hout
op te starten in de jongste leeftijdscategorie.
naast vrijspelen. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen
Jongens en meisjes in de leeftijd vanaf 6 jaar zijn van harte
aan de KNLTB-competitie of om binnen de club mee te doen
welkom om een keer een proefles te volgen op woensdag- of
aan allerlei leuke activiteiten.
donderdagmiddag op het tennispark aan de Herstraat.
Voor meer informatie mail gerust naar jeugd@tcdenhout.nl
Trainster Yvette Basting traint in groepen tot acht kinderen.
De kinderen krijgen één keer per week les en mogen daar-
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ZET JE FEESTMUTS MAAR WEER OP!
Het mag en kan weer. Drie jaar na de laatste editie
een dubbel feestje: 40 jaar Jaarmarkt Festival Den
Hout! De Houtse Heuvel weer gevuld met kramen,
straattheater, een kidsplein en muziek. Na Paaspop
een tweede festijn in ons dorp dit jaar; best fijn!
Ik ga er maar eens goed van genieten. U ook? Lekker
slenteren over de markt, over koppen lopen, genieten
van artiesten en een hapje en een drankje. Ik kan me
haast niet meer herinneren hoe het was en hoe het
voelde. Gelukkig is gebleken dat Paaspop in Den Hout
ook meer dan goed is gevierd, dus het zal wel loslopen
met mijn koudwatervrees. Het zal wel aanvoelen zoals
fietsen: jong geleerd, is oud gedaan.
Ik hoop u ook te mogen zien als vrijwilliger, als genieter
of als koper van de vele artikelen die menig marktman
aanprijst als beste koop van het jaar. Sommige
tradities blijven bestaan. Laten we samen de veertig
kaarsjes uitblazen en als kers op de taart samen het
stichtingsbestuur feliciteren met deze mooie prestatie.
Proost en see you!

Alowieke
VEEL MEDAILLES VERDIEND OP
KONINGSDAG 2022
Koningsdag kon dit jaar weer doorgaan als vanouds. Voor
de schooljeugd was er 's morgens een spellencircuit op de
Houtse Heuvel. Door bijna honderd kinderen werd enthousiast deelgenomen aan het doelschieten, 4-op-een-rij, het
biljartspel en een kruipwedstrijd door een luchtkussenrol…
om maar enkele onderdelen te noemen. De beste drie
prestaties per deelnemersgroep werden beloond met medailles. Voor alle deelnemers was er een traktatie. Het

R. KUIJPERS v.o.f.
Grondverzet & graafmachine verhuur
Allerlei soorten graafwerkzaamheden voor
particulieren en bedrijven:
✓ Levering van ophoogzand
✓ Afvoeren van grond
✓ Spitten van tuinen
✓ Bestratingen
Uitgraven van:

✓ Bouwkavel
✓ Funderingen

✓ Zwembaden
✓ Vijvers
✓ Opritten
✓ Terrassen
✓ Rioleringen
✓ Leidingen
✓ Rooien van struiken en
plantsoenen

Achterstraat 28, 4911 AZ Den Hout
Telefoon mobiel: 06-18346328
Email: info@rkuijpersgrondverzet.nl
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organiserende Oranje Comité wil alle deelnemers en
bezoekers bedanken voor hun komst. Een woord van dank
is ook op zijn plaats voor de inzet van alle vrijwillige
medewerkers!

Uitslagen:
Peuters:

1 Louelle Lomonov
2 Olivia Bodelier
3 Rosalie van Wingerden
Groep 1-2: 1 Rav Knipscheer
2 Jesley Schrauwen
3 Liv Bakker
Groep 3-4: 1 Mason Trimbach
2 Benthe van Mook
3 Bram van Es
Groep 5-6: 1 Jayden Schrauwen
2 Suuz Knipscheer
3 Eline van Mook
Groep 7/8 en ouder: 1 Siemen van Gils
2 Bart van der Schriek
3 Rik Pheninckx
Nog niet alle winnaars hebben hun medaille opgehaald. Dit
kan bij Cees Joosen van het Oranje Comité: Herstraat 8 –
tel.: 06-20977830.

Fietstocht
's Middags werd door zo'n 45 dorpsgenoten meegedaan
aan de befaamde puzzelfietstocht die o.m. door Made en
Drimmelen ging. Voor de winnaars waren er slagroomtaarten.
Uitslag volwassenen: 1 Elsa Schransmans
2 Jos van Bavel
3 Twan van den Heijkant.
Uitslag kinderen (medailles): 1 Eline van Mook
2 Thijs van Mook
3 Cep Caron ■
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TEAM 45+ VAN IRENE '58 KAMPIOEN!
Na 2 competities die helaas vanwege corona niet afgemaakt konden worden, kon het 45+ team van Irene '58 in
2022 dan toch eindelijk de 45+ competitie uitspelen. De
gezellige wedstrijden werden gespeeld tussen de teams
van HZ Hooge Zwaluwe, VCW Wagenberg, VWO Oosterhout,
de Madese Boys uit Made en het 45+ team van Irene '58.
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Op vrijdag 13 mei moesten, in een thuiswedstrijd, door alle
ploegen nog vier wedstrijden gespeeld worden. Irene moest
een van z'n vier wedstrijden nog winnen om kampioen te
worden. En dat lukte! De mannen van het 45+ team
sleepten de titel in de wacht!
Dit succes werd uitbundig gevierd met vuurwerk (als verrassing al gekocht door de zonen van de spelers) en een
ereronde op de 'platte
kar' (als verrassing geregeld door de voetbalvrouwen). Rondgereden door
Jos Verhoef kon heel Den
Hout meegenieten van de
kampioenen en hun welverdiende kampioensschaal. Voor het terras van
het Klosterke werd de kar
stilgezet, omdat daarbinnen de voorzitter van
Irene '58 Niek de Jongh,
op dat moment zijn 40jarig huwelijk met zijn
vrouw Tonny aan het
vieren was. Samen met
het robijnen echtpaar werd
er een biertje gedronken
op alle feestelijkheden. En
het team zelf zette het
feestje nog tot in de kleine
uurtjes door. Waarvan ze,
van horen zeggen, nog
twee dagen plezier hebben
gehad… ■

Op de foto staand v.l.n.r.: Ad van der Schans, Jan Vermeulen, Richard
Havermans, Niels Kuijpers, Erald Plasman, Jimmy Wildhagen, Gerben Berm,
Ron van Mook, Richard Schneider.
Zittend v.l.n.r.: Ronald van Vessem, Arno van Genk, Bram van Es, Richard
van Geest, Willem van Es, Mylo van Genk.
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WIJKAGENT NIKKY MET TUKTUK IN
DEN HOUT
Op 28 april hebben we een bezoek gebracht aan alle
kerkdorpen van Oosterhout met de tuktuk vol koffie, thee
en leuke gadgets. We… dat zijn Aad van Wensen en Nikky
Kuis (Wijkagent Den Hout), Ismet Savma en Emily de Groot
(wijkboa's) en Carmen Mutsaers (wijkmakelaar). Aanleiding
was de kennismaking met de nieuwe wijkagent Nikky. We
hebben met veel inwoners kennisgemaakt en een praatje
gemaakt over het dorp. Ook de contactpersonen van de
buurtpreventiegroepen zijn langsgekomen voor een bak
koffie en een praatje over Den Hout. Al met al een zinvolle
maar ook gezellige dag!
Carmen Mutsaers, wijkmakelaar Den Hout
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CARMEN MUTSAERS TIJDELIJK
WIJKMAKELAAR VOOR DEN HOUT
Carmen Mutsaers, ambtenaar van de Gemeente Oosterhout is door diezelfde gemeente aangesteld als tijdelijke
wijkmakelaar in opvolging van Merijn Scheifes. Omdat
Scheifes wethouder is geworden in de gemeente GilzeRijen heeft hij zijn oude betrekking opgezegd. Binnen de
gemeentelijke organisatie is de procedure opgestart om
te komen tot een definitieve nieuwe wijkmakelaar.

Bereikbaar
De tijdelijke wijkmakelaar is bereikbaar onder
telefoonnummer: 06 – 52366122 of
via e-mail: c.mutsaers@gemeenteoosterhout.nl

Optreden Houtse Heuvel

MET AMICITIA DE ZOMER IN!
Op zaterdag 2 juli zal Muziekvereniging Amicitia een
zomers optreden verzorgen op de Houtse Heuvel. Onder de
naam 'Music on Wheels' zullen de drie onderdelen van
Amicitia: Het Houts Orkest, Percussâo en Bonuz de
bezoekers van het optreden een vrolijke start van de zomer
bezorgen. Bij de verschillende foodtrucks die opgesteld
staan, kan iedereen terecht voor eten en drinken. Rond
16.00 uur trapt het Houts Orkest af met het zomerconcert,
rond 20.00 uur zullen de laatste gezamenlijke nummers te
horen zijn. Uiteraard kan iedereen daarna nog gezellig
napraten. De toegang is gratis. Amicitia verheugt zich op de
komst van veel bezoekers op zaterdag 2 juli!
Meer informatie over dit optreden volgt in het volgende
nummer van het dorpsblad. ■

Voor al uw feesten groot of klein!

Herberg 't Klosterke

Houtse Heuvel 28, 4911 AW Den Hout
Tel.: 0162 - 455703
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VROUWEN VAN NU BEZOCHT
TUINBOUWBEDRIJF VERMEULEN
Op maandag 11 april brachten 45 leden van Vrouwen van
Nu een bezoek aan het nieuwe tuinbouwbedrijf van Albert
en Angela Vermeulen in Oosteind. Zij kregen een zeer
interessante rondleiding met uitleg over de aardbeienplant:
van groeien, bloeien en
plukken, tot de aardbeien
de kas verlaten. Het moderne bedrijf biedt ook
huisvesting aan de werknemers. In de pauze kregen de dames koffie aangeboden met een luxe aardbeientaartje, zodat de lekkere
aardbeien meteen geproefd konden worden.
Vrouwen van Nu bedankt Albert en Angela voor de mooie
avond en wenst hen veel succes met hun bedrijf. ■
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DEN BRINK OP ZOEK NAAR
NIEUWE BEHEERDER
Den Brink zet de samenwerking met beheerder Casper
van Aggelen niet voort. Dat betekent het vertrek van
Casper met ingang van 10 juni. Er komt een vacature
voor een nieuwe beheerder. De gemeente is daarmee
bezig. Eventueel geïnteresseerden kunnen dit aan het
bestuur van Den Brink laten weten.

Bereikbaarheid
Dorpshuis Den Drink blijft bereikbaar via het algemene
telefoonnummer 0162 – 422971 en het emailadres:
info@dorpshuisdenbrink.nl

Tot er een nieuwe beheerder is, worden de zaken zo goed
mogelijk geregeld met de vaste vrijwilligers. Indien nodig
wordt met gebruikers contact opgenomen.
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Liedjesprogramma

'BESTEMMING BEREIKT?'
Dozen vol oude herinneringen en spullen. Daar staan de
meeste zolders mee vol. De zolder waar we u mee naartoe
nemen is een heuse muziekverzameling. Naast LP's en
singeltjes staat het er ook vol met CD's en DVD's, iets wat
tegenwoordig ook al bijna als 'vintage' beschouwd kan
worden. Maar, er moet ruimte gemaakt worden. Er wordt
verhuisd. Eén van de twee vrienden verhuist terug naar de
basis, maar… Bestemming bereikt?
Bestemming bereikt? 'Van de Schelde naar de Schelleboom' is een liedjesprogramma waarin de twee beste
vrienden Annelieke en Rick elkaar beter leren kennen.
Annelieke is namelijk recent terugverhuisd naar Brabant en
er moeten nog een hoop dozen opgeruimd worden. Rick,
zelf ook Brabander, helpt haar daarbij. Is Brabant voor
beiden hun thuis of zijn ze nog op doorreis?

GEMEENTE NIEUWS
OP ZOEK NAAR IDEEËN OM DE
GEZONDHEID TE VERBETEREN
Inwoners van de gemeente Oosterhout weten zelf heel
goed wat zij belangrijk vinden in hun leven. Gezondheid is
vaak één van die dingen. Werken aan een goede gezondheid levert je veel op, zoals zelfvertrouwen, fitheid, energie
en sociale contacten. Inwoners die hun eigen goede ideeën
willen uitvoeren om de gezondheid van andere Oosterhouters te verbeteren kunnen hiervoor een bijdrage van de
gemeente Oosterhout krijgen. Zij kunnen het idee dat zij
zelf willen uitvoeren plaatsen op het ideeënplatform
doemee.oosterhout.nl.
Wethouder Clèmens Piena: "Sommige gezondheidsproblemen overkomen je in het leven. Gelukkig kunnen we ook
veel doen om gezondheidsproblemen te voorkomen, zowel
lichamelijk als geestelijk. Samen met partners werken we
hieraan, maar ook inwoners hebben goede ideeën. Daar
zijn we naar op zoek. Via het ideeënplatform kunnen initiatiefnemers andere inwoners betrekken en aan de slag met
hun idee. Als gemeente ondersteunen we als dat nodig is
met kennis en een bijdrage van maximaal € 2.500,- per
idee."

Eerdere initiatieven
De Oosterhoutse Lynn van Gils kwam vorig jaar op het idee
om een zonnebrandpaal op de Markt te zetten. Zo wilde zij
mensen op een leuke manier bewust maken van de risico's
van UV-straling en de bescherming hiertegen. Deze zonnebrandpalen komen dit jaar terug op meer plekken in Oosterhout.

Data voorstellingen: zaterdag 9 juli, 20.00 uur en zondag
10 juli, 14.00 uur. Locatie: Theater de Schelleboom,
Oosterhout. Toegang: € 13,50 inclusief koffie/thee voor
aanvang en één consumptie na afloop. ■

Kijk voor een doorlopende activiteitenkalender op:

www.denhout.info
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Andere inwoners namen bijvoorbeeld in de Vlindervallei en
in Dorst het initiatief voor een Kwiekroute. Dit is een wandelroute door de wijk. Onderweg kom je op speciale stoeptegels oefeningen tegen die jong en oud ter plekke kunnen
doen.

Meer voor elkaar
De gemeente ondersteunt de initiatieven vanuit het lokaal
preventieakkoord. Samen met partners en inwoners probeert de gemeente gezondheidsproblemen zoveel mogelijk
te voorkomen. ■

Zondag 26 juni

JEU DE BOULES TOERNOOI AMICITIA
Op zondag 26 juni 2022 organiseert Muziekvereniging
Amicitia, na 2 jaar afwezigheid, weer het jaarlijkse jeu de
boules toernooi. Net als voorheen vindt dit plaats op het
'pony-veldje' achter Dorpshuis Den Brink.
Teams kunnen zich tot en met 19 juni inschrijven per mail
via j.vanbavel@casema.nl of persoonlijk bij fam van Bavel,
Vrachelsestraat 76. Een team bestaat uit tenminste drie
spelers. Het inschrijfgeld bedraagt ook dit jaar 5 euro per
team en dient bij voorkeur vooraf en alleen contant voldaan te worden op eerder genoemd adres.
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PIET DE JONGH WIL ZIJN
BIDPRENTJESCOLLECTIE
UITBREIDEN. WIE HELPT HEM?
Oud-dorpsgenoot Piet de Jongh heeft een niet alledaagse
hobby: hij spaart bidprentjes of zoals ze officieel heten
gedachtenisplaatjes. Piet heeft er nu zo'n honderdvijftigduizend(!). Hij wil zijn collectie uitbreiden en roept daarbij
zijn vroegere dorpsgenoten op hem daarbij te helpen. Hij
schrijft: "Nu de zomer voor de deur staat en u de grote
schoonmaak gaat doen, komt u misschien wel dingen
tegen met de vraag: Wat moet ik er nog mee?, maar weggooien vindt u jammer. Als u nu zo bidprentjes tegenkomt
en u weet er geen raad mee, dan zou u er mij een heel
groot plezier mee doen. Ook bijbels, missalen en devotieplaatjes zijn welkom. Ik heb er zeker geen handelsdoeleinden mee."
Wie Piet kan helpen kan contact met hem opnemen:
Piet de Jongh, Lijsterhof 41, 4921 VR Made.
Tel.: 06-34815615. ■

Wie niet mee wil jeu de boulen maar het wel leuk vindt om
die middag een handje te helpen, kan de wedstrijd mee
begeleiden als scheidsrechter. Aanmelden hiervoor kan
eveneens op bovengenoemd e-mailadres.
Om 12:30 uur worden alle teams en scheidsrechters verwacht op het pony-veldje (bereikbaar via het pad tussen
het kinderdagverblijf en het kerkhof). De poule-indeling, het
speelschema etc. worden dan bekend gemaakt.
Amicitia hoopt iedereen weer te mogen begroeten op
zondag 26 juni en kijkt uit naar een gezellige, zonnige en
sportieve middag! ■

Europark 11
4904 SX Oosterhout
Postbus 85
4900 AB Oosterhout

0162-475675
info@geerts.nl
www.geerts.nl

Twee voorbeelden van bidprentjes of gedachtenisplaatjes uit de
collectie van Piet de Jongh.
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BERICHTEN UIT DEN BRINK
Drukke maanden, maar wel richting de
zomervakantie
Het zijn drukke maanden geweest – en stiekem nog wel
een beetje – in dorpshuis Den Brink. Grote activiteiten
als carnaval, Paaspop, de Houtse Linies en het Jaarmarktfestival zijn zo goed als achter de rug op het
moment dat u dit leest. Het dorpshuis, het kloppend hart
van activiteiten in Den Hout, mocht bij deze activiteiten
het onderkomen zijn van de organisaties. Een prachtige
plaats in het dorp.

Binnen Den Brink zijn er wat personele veranderingen
op til. In de dagbesteding komt Anne van den Wijngaard
op woensdag in de plaats van Miriam van Loon. Miriam
zal wekelijks op donderdag en vrijdag aanwezig zijn.
Mogelijk gaat Anne zich ook op maandag en dinsdag
inzetten voor dagbesteding, maar daarvoor zoekt ze nog
wel cliënten die ze in het dorpshuis kan en mag begeleiden.
De vaste gebruikers van het dorpshuis gaan langzaamaan ook aan vakantie denken. Een aantal clubs zijn al
aan hun zomerstop begonnen, komende maand zullen
dat er meer worden. Den Brink is ruwweg heel de maand
augustus gesloten. Vanaf 5 september loopt de agenda
weer vol. Tot die tijd wordt er nog een paar keer heerlijk
gekookt op vrijdag 3 en 17 juni tijdens het eetpunt.
Iedereen is dan van harte welkom om om 12 uur aan te
schuiven voor een driegangenmenu. Kost slechts een
tientje in euro's, maar je eet voor duizend!
Met dit stukje tekst neem ik ook afscheid van Den Hout
en Den Brink. Per 1 juli stopt mijn betrekking als beheerder van het prachtige dorpshuis in dit bijzondere dorp.
Met aftrek van voorarrest en vrije dagen open en sluit ik
op 10 juni het dorpshuis voor het laatst. Daarna zwaaien
we gewoon. En na mij zal er weer iemand proberen er
het beste van te maken. Help diegene met wat uren hulp
in het huis van Den Hout. Het is jullie huis. Het dorpshuis
waar activiteiten voor heel Den Hout en de wijde omgeving plaatsvinden en plaats hebben. Hou dat met
elkaar zo!
Houdoe en houdoegoed!
Met vriendelijke groet, Casper

Achterdeur vaakst gebruikt bij inbraak

'BERUCHTE' INBRAAKPLEKKEN
NOG STEEDS SLECHT BEVEILIGD
TEGEN INBRAAK
Dat blijkt uit onderzoek dat de stichting Nationale
Inbraakpreventie nu al voor de zestiende keer heeft
laten uitvoeren. De achterdeur wordt het meest door
criminelen gebruikt om een woning binnen te komen.
Helaas heeft 30% van de ondervraagden daar geen
deurbeslag met cilindertrekbeveiliging aangebracht. De
tweede veel voorkomende inbraakplek is de voordeur,
daar is in 37% van de gevallen geen beslag geplaatst
met cilindertrekbeveiliging. Toch denkt maar zo'n 8%
dat het voor een inbreker (heel erg) makkelijk zal zijn
om bij hun achterdeur dan wel voordeur toe te slaan.
Terwijl ongeveer 18% daar een neutraal gevoel over
heeft. Conclusie: mensen overschatten de eigen
beveiliging.

Openslaande ramen
Als de dief zowel de voor- als achterdeur overslaat om
in te breken, dan is een openslaand raam de eerste
voor de hand liggende plek om zijn kans te wagen. Als
zo'n raam niet is voorzien van twee raamboompjes met
SKG-keurmerk dan kan de inbreker eenvoudig met een
grote schroevendraaier of koevoet het raam forceren.
Kozijnen scheuren soms, maar meestal begeven de
(plastic) sluitkommen of de zwakke raamboompjes zelf
het. Een openslaand raam kan je het beste beveiligen
met twee raamboompjes met een slotje, voorzien van
een haak en een metalen sluitkom. Het onderzoek
geeft aan dat bijna 38% dit soort raamboompjes niet
op zijn openslaande ramen heeft gemonteerd.
Daarmee geven ze inbrekers bijna vrij spel.
Kijk op www.inbraakmislukt.nl voor meer informatie
over het voorkomen van woninginbraken.

Te koop - gevraagd - aangeboden - over te nemen - gezocht

PLAATS EEN 'SPROKKELTJE'
(alleen voor particulieren)
Kosten € 2,50, betaling vóór plaatsing: contant Herstraat 8, per bank NL26 RABO 0350630240
E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info
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IN BEDRIJF
Deze maand praten we in de rubriek In Bedrijf met Ellie
Kraan. Zij is consulente van Ha-Ra schoonmaakartikelen.

Stel je zelf eens voor
Mijn naam is Ellie Kraan en ik woon sinds 2,5 jaar in Den
Hout, samen met mijn hondje Ko. Daarvoor heb ik altijd in
Made gewoond. In mijn vrije tijd loop ik graag met de hond
en tuinier ik met veel plezier. Verder ben ik een verwoed
lezer, borduur graag en ook legpuzzels vind ik leuk.

Hoe en waarom ben je hiermee begonnen?
Ik ben in 1994 naar een huisparty gegaan bij een vriendin,
die een consulente van Ha-Ra schoonmaakartikelen had
uitgenodigd om het een en ander te laten zien. Ik hield helemaal niet van die party's en had er ook helemaal geen zin
in, maar ik had het nu eenmaal beloofd. Ook was ik nogal
sceptisch over het product en de verhalen over hoe geweldig het allemaal was, maar ik had toch twee poetsdoeken,
een fles schoonmaakmiddel en de raamwisser aangeschaft. Wat mij namelijk wel aansprak is dat deze producten geen chemische middelen bevatten. Ik ben er mee
aan de slag gegaan en binnen een week was ik helemaal
om en heb ik mijzelf aangemeld om ook adviseur te worden. Ik was helemaal niet op zoek naar werk, maar ik wilde
zo graag delen wat voor fijne producten het zijn en hoeveel
tijd en geld je dit scheelt qua schoonmaken. Het klopt echt
dat je de helft minder kwijt bent aan poetsen. Toentertijd
woonden er nog pleegkinderen bij mij, het was dus fijn om
minder tijd kwijt te zijn aan schoonmaken zodat ik genoeg
tijd voor hen had. En zo was er toch een schoon huis!

Hoe kunnen mensen je vinden?
Mijn telefoonnummer is 06-24537035 en ik woon aan de
Hoge Akker 14. Aangezien ik zelf inkoop heb ik ook bijna
alles altijd op voorraad. Eens in de zoveel tijd hou ik Open
Huis, dan is het de hele dag vrije inloop. Dat is altijd reuze
gezellig: er is koffie en thee, je kunt me vragen stellen en
krijgt uitleg en demonstraties. Ik deed ook veel braderieën
en party's, maar door corona en ook een beetje door mijn
leeftijd wordt dat wat minder.

Heb je nog ambities?
Eigenlijk niet echt, ik hoop dit gewoon nog een tijd te kunnen doen. Ik ben er nu al ongeveer drie à vier uur per dag
mee bezig en dat is genoeg. Ook volg ik bijscholingscursussen, meestal vijf per jaar in verband met nieuwe producten
en gebruikerstips.
Wie een uitnodiging wil voor de Open Huis dagen kan een
email sturen naar haraelliekraan@gmail.com. Er komen
weer Open Dagen in juni. Wie geïnteresseerd is in de producten kan een kijkje nemen op www.hara.nl.
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COLLECTEWEEK EPILEPSIENL
START 6 JUNI
In de week van 6 tot en met 11 juni gaan duizenden vrijwilligers op pad om te collecteren voor EpilepsieNL. Met de
opbrengst van de collecteweek helpt EpilepsieNL mensen
met epilepsie.

Epilepsie verstoort levens
Epilepsie verstoort levens. 200.000 mensen in Nederland
die direct worden geraakt en ruim een miljoen mensen met
een partner, ouder, kind, broer of zus. Hun leven kan op
ieder moment verstoord worden door een epileptische
aanval. 30% van de mensen wordt niet aanvalsvrij – zelfs
niet met medicijnen – en daarom zetten de collectanten
van EpilepsieNL zich hard in om de oplossing dichterbij te
brengen.

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Daarom zijn onderzoekers
op zoek naar de oplossing. Dankzij de collectanten van
EpilepsieNL kunnen ze blijven zoeken, zodat in de toekomst niemand meer last heeft van deze verstorende aanvallen. Want een aanval komt altijd onverwachts. En het
kan iedereen overkomen, in elke fase van het leven. Soms
met een duidelijke oorzaak, zoals een ongeluk of een
hersenbloeding, vaker zonder duidelijke aanleiding.

Collecteren
De inkomsten uit de collecteweek worden gebruikt voor het
financieren van onderzoek en een beter leven met
epilepsie. Collectanten komen van 6 t/m 11 juni aan de
deur.
Wie een paar uur tijd heeft om in een wijk te collecteren
kan contact opnemen met Adje van Arendonk, Ruiterspoor
45. Tel.: 06-40037783. ■

TE ZIEN OP DE JAARMARKT
Van boven naar beneden: The Cowpokes, Prinsessenfeesten en Nellie de Hippo
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wit worden uitgegeven. Foto's graag digitaal aanleveren via:
redactiedorpsblad@denhout.info of app via 06-27540297.
Graag een korte toelichtig op de foto bijvoegen. De foto's
worden geplaatst met uw naam als fotograaf erbij.

In deze rubriek deze maand een foto van Miriam van den
In deze rubriek worden foto's van mooie plekjes in Den
Heijkant. De foto, gemaakt op het boerenerf van de familie
Hout, gemaakt door lezers, gepubliceerd. Houd er rekening
van Leijsen, laat zien dat de tijd alles kan overwoekeren.
mee dat de meeste nummers van het dorpsblad in zwart/

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

Wij hebben u nodig!
Wat hebben we al veel werk verricht met elkaar. Er
ligt een goede woningbouwstrategie, een CPOvereniging is in oprichting om te bouwen voor de
woningbehoefte in ons dorp. Een nieuwe dorpsvisie
is in de maak met concrete plannen.
De Vrachelsestraat wordt eindelijk opnieuw onder
de loep genomen, er ligt straks een voorstel met
draagvlak bij de gemeente.
Op welzijnsvlak weten we elkaar gelukkig nog
steeds te vinden en op onze site kunt u terecht voor
actuele informatie. We doen ons best om u zo goed
mogelijk te informeren over de ins and outs van het
dorp met alle dossiers.
Wij zetten ons in voor u en ons dorp, voelen ons
verantwoordelijk voor het behoud van ons erfgoed
en de toekomst van Den Hout.
Dit willen we heel graag blijven doen!
Maar waar we begonnen als een grote enthousiaste
club, zijn we helaas wat uitgedund. Het zijn soms
ook lastige vraagstukken, die belangrijk zijn voor
het dorp.

Zonder u krijgen we het helaas niet voor elkaar!
Heeft u interesse of wilt u een bijdrage leveren? We
komen graag in contact, mail ons via:
communicatie@denhout.eu.
Bouw
De CPO-vereniging is achter de schermen druk
bezig met de oprichting van de CPO-vereniging. Zij
kan hiermee definitief aan de slag zodra het raadsvoorstel wordt aangenomen (verwachting 24 mei
2022).
Verkeer
Het plan voor de Vrachelsestraat wordt bijgesteld
naar aanleiding van een bijeenkomst met de omwonenden en zal in de volgende dorpsvergadering
aan u worden voorgelegd ter informatie.
Dorpsvisie

Onze interim-voorzitter legt per 1 juli zijn functie
neer na 1,5 jaar en is bereid om een opvolger goed
in te werken. Ook onze werkgroep communicatie
zoekt nog steeds versterking. Heeft u schrijftalent?
Voor de dorpsvisie kunnen we u goed gebruiken!

Alle input is verzameld en er wordt gewerkt aan de
dorpsvisie. Er zijn al hele mooie ideeën opgehaald.
Deze zullen eveneens in de komende dorpsvergadering aan u worden gepresenteerd.

Het hoeft dus niet per se een bestuursfunctie te
zijn. We streven vooral naar enthousiaste betrokken leden, ook al is dit voor een relatief korte
periode.

Graag zien wij u maandag 27 juni om 20.00 uur in
Den Brink voor de komende dorpsvergadering!
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe
inwoners zich voor.

Kees van Koos van Christ van Leijsen. Zijn vader is geboren
en opgegroeid aan de boerderij op Houtse Heuvel 15.

Naam:

Michael (53), Jacqueline (52), Ivar
(22) en Julika (19) van Leijsen en
hond Summer

Adres:

Eindsepad 2

Hoe is het tot nu toe bevallen?
Het bevalt erg goed. Het huis wordt steeds meer naar onze
zin. Na het aanpakken van de tuin aan de voorzijde zit het
grootste werk er nu op. En wat is er lekkerder om na gedane arbeid een duik te kunnen nemen in je eigen zwembad? We zijn naar Paaspop geweest en hebben ons aangemeld als vrijwilliger bij de Jaarmarkt.

Beroep: Michael is vermogensbeheerder en
Jacqueline werkt als leerling-verpleegkundige bij Mijzo in Dongen. Ivar is
golfprofessional in opleiding bij Golfclub Midden-Brabant en Julika volgt
de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Op dit moment
loopt ze stage bij kinderdagverblijf
Buitengewoon aan de Houtse
Heuvel.
Hobby's: Michael houdt ervan om in zijn vrije tijd te
gaan golfen. Ivar en Julika hebben tot vorig jaar
beiden op hoofdklasse niveau golf gespeeld.
Jacqueline werkt graag in de tuin, wandelt graag met
de hond en gaat op z'n tijd naar de sportschool. Als
gezin vinden we het leuk om mooie vakanties te
maken en te golfen.
Waar komen jullie vandaan?
Michael is geboren en getogen in Oosterhout. Hij
heeft na het Frencken College, de HEAO en de Universiteit in Tilburg afgerond. Jacqueline is geboren in
Dordrecht en woont sinds haar 25e in het Brabantse
land. Ze hebben elkaar leren kennen met carnaval in
Breda. Na enige tijd in Dordrecht te hebben samengewoond hebben ze in 1996 hun eerste huis gekocht
in Oosterhout. Ivar en Julika zijn geboren in respectievelijk Oosterhout en Breda en opgegroeid in Oosterhout. Ivar is na het Newman College afgestudeerd
aan Avans (commerciële economie) en Julika is na
het Effent naar Curio in Breda gegaan waar ze nu in
het tweede jaar zit.
Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen?
We zochten een huis met wat meer ruimte eromheen.
Na een vijftal weken hard klussen hebben we onze
intrek genomen in Eindsepad 2. Voor ons ligt er een
stukje nostalgie op Den Hout. Michael is er een van

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout?
De ganzen op de Heuvel, daar lopen we af en toe wel een
beetje voor om. Verder genieten we vooral iedere dag van
ons huis en onze tuin.
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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 geloofsgemeenschap Cornelius

Houtse Heuvel 33
4911 AT Den Hout
Tel.: 0162 - 461417
info@ndejongh.nl
www.ndejongh.nl
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Zaterdag 11 juni
Den Brink 19.00 uur:
eucharistieviering; voorganger
pastoor Jochem van Velthoven.
Koor: Dames- en herenkoor
St. Caecilia, Den Hout
Zaterdag 25 juni
Den Brink 19.00 uur: woord– en
gebedsviering; voorganger pastor
Peter Hoefnagels.
Koor: Dames- en herenkoor
St. Caecilia, Den Hout

Doordeweekse bijeenkomsten in Den Hout

Op de laatste donderdag van de
maand (30 juni) is dat een woord- en
gebedsviering met voorganger Ed de
Kever.
Op de andere dagen wordt er een
geloofs- of bijbelverhaal voorgelezen,
samen gezongen en gebeden. Iedereen is welkom.

Kosters
Anton van Meel (460165)
Lex Fenstra (076-5210899 of
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

Elke donderdag is er om 10.00 uur
een bijeenkomst van de geloofsgemeenschap Cornelius in Den Brink.

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

HEMELVAART 26 MEI: 06.00 UUR DAUWRENNEN, 10.00 UUR MARKT,
MUZIEK, STRAATTHEATER, KIDSPLEIN OP DE HOUTSE HEUVEL.
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UIT DE OUDE DOOS
In de rubriek 'Uit de oude doos' publiceert het dorpsblad elke maand een foto van 'vroeger'. Deze maand een foto van
18 augustus 1940, de dag waarop pater Kock zijn eerste H. Mis in Den Hout opdraagt.

PATER THEO KOCK, MSC (1915-1990) WERKTE BIJNA 45 JAAR ALS
MISSIONARIS IN BRAZILIE
Onderstaande foto dateert van zondag 18 augustus 1940.
Pater Theo Kock gaat, geflankeerd door zijn ouders
Adrianus Kock en Johanna Braat, de Corneliuskerk binnen
om er zijn eerste Heilige Mis op te dragen. Een week eerder
(op zaterdag 10 augustus '40) is hij tot priester gewijd.
Theo Kock werd 8 juli 1915 geboren in het molenaarsgezin
Kock-Braat aan het Ruiterspoor. Hij was het vijfde kind in
het gezin van acht. Op jonge leeftijd ging hij naar het klooster van de orde van de Missionarissen van het Heilig Hart
(MSC) in Stein (Limburg) waar hij op 21 september 1935
zijn kloostergeloften aflegt. Daar volgt hij ook de priester-

Foto: Fotokroniek Bernhard van Oerle.

opleiding die afgerond wordt met zijn priesterwijding op
10 augustus 1940. Na de oorlog vertrekt pater Kock in
februari 1946 naar zijn missiegebied in Brazilië. Daar werkt
hij als pastoor in een bestaande parochie. Na een vakantieperiode in Nederland, vertrekt Theo Kock op 13 mei
1956 voor een tweede termijn naar Brazilië. Daarvan komt
hij op 27 juli 1963 terug. Pater Kock blijft pastoor, maar
daarnaast wordt hij ook de financiële man voor de MSCmissionarissen in Brazilië. Zijn standplaats wordt Itajubá in
de provincie Minas Gerais, een stad van bijna honderdduizend inwoners ten noordoosten van Sao Paulo. In 1970
en 1979 is hij steeds voor
enkele maanden op vakantie
in Den Hout. Als hij terugkeert
naar Brazilië heeft het dorp
zich ingespannen om hem wat
extra financiële middelen mee
te geven. Twee keer was er in
het dorp de actie 'Den Hout
voor Itajubá'. In het voorjaar
van 1979 reist pater Kock
terug naar zijn post. Voor de
laatste keer naar later blijkt.
Op 20 maart 1990 sterft hij
plotseling op 74-jarige leeftijd.
Hij verblijft dan in het seminarie van de congregatie in
Sao Paulo. Pater Theo Kock
werd 24 maart 1990 herdacht
in een eucharistieviering in de
Corneliuskerk in Den Hout.
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Donderdag 26 mei
Dauwrennen en Jaarmarktfestival Den Hout,
Houtse Heuvel. 06.00 – 24.00 uur.

Zaterdag 18 juni
Deadline inleveren kopij voor het Dorpsblad Den Hout
van 29 juni

Zaterdag 28 mei
Eucharistieviering door pastoor J. van Velthoven,
19.00 uur, Den Brink

Zondag 19 juni
Uiterste inschrijfdatum Jeu de boules toernooi
Amicitia op 26 juni, j.vanbavel@casema.nl

Donderdag 2 juni
Inloop bij de Werkgroep Heemkunde Den Hout,
09.30 - 12.00 uur, zijsacristie Corneliuskerk
(ingang via kerkpad)

Donderdag 23 juni
Fietstocht, leden Vrouwen van Nu

Donderdag 2 juni
Bingo Katholieke Bond van Ouderen,
aanvang 13.30 uur, Den Brink
Vrijdag 3 juni
Eetpunt Den Brink. Aanvang 12.00 uur.
Vooraf aanmelden: info@dorpshuisdenbrink.nl
of 0162-422971
Maandag 6 t/m zaterdag 11 juni
Collecteweek epilepsie
Vrijdag 10 juni
Culinaire wandeling, leden Vrouwen van Nu
Zaterdag 11 juni
Eucharistieviering door pastoor J. van Velthoven,
19.00 uur, Den Brink
Donderdag 16 juni
Katholieke Bond van Ouderen, Fietstocht.
Vertrek om 10.00 uur vanaf Den Brink

Vrijdag 17 juni
Eetpunt Den Brink. Aanvang 12.00 uur.
Vooraf aanmelden: info@dorpshuisdenbrink.nl
of 0162-422971

Zaterdag 25 juni
Woord– en gebedsviering door pastor P. Hoefnagels,
19.00 uur, Den Brink
Zondag 26 juni
Jeu de Boules toernooi Amicitia, 12.30 uur,
pony-veldje achter Dorpshuis Den Brink
Maandag 27 juni
Dorpsvergadering Dorpsbelang, 20.00 uur, Den Brink
Woensdag 29 juni
Verschijnen van Dorpsblad Den Hout
Donderdag 30 juni
Woord- en gebedsviering door pastor Ed de Kever,
10.00 uur, Den Brink
Zaterdag 2 juli
'Music on wheels' door muziekvereniging Amicitia,
16.00 - 20.00 uur, Houtse Heuvel
Zaterdag 9 juli
'Bestemming bereikt?', liedjesprogramma door
Annelieke van Genk en Rick van Stalle, 20.00 uur,
Theater de Schelleboom in Oosterhout
Zondag 10 juli
'Bestemming bereikt?', liedjesprogramma door
Annelieke van Genk en Rick van Stalle, 14.00 uur,
Theater de Schelleboom in Oosterhout

COLOFON

Drukken en bezorging

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.

Redactieadres:
Herstraat 8, 4911 BE Den Hout
Tel.: redactie: 0162-422292
E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info

Redactie

Foto's

Conny van den Boogaard, Cees Joosen, Twan
van den Heijkant, Arjen van Dijk, Wilma van
Straten, Odette Kuijpers, Els van den Heijkant

Odette Kuijpers, Stichting Dorpsfeest Den Hout,
Tessa van der Schans, Annelies van der Schans,
Fotokroniek Bernhard van Oerle, fam. Van
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op
Leijsen, Annelieke van Genk, Miriam van den
woensdag 29 juni. U kunt uw bijdragen t/m 18 juni
Heijkant, TC Den Hout, Wilma van Straten

Opmaak

Jack Knipscheer, Adam van der Schriek

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

zenden of mailen naar het redactieadres.
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