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VERRASSING VOOR ELK HOUTS HUISHOUDEN 
Den Hout - KBO, Dorpsbelang, Zorgboerderij Levens-

vreugde, de cliënten van de dagopvang en anderen van 

Dorpshuis Den Brink, heel veel vrijwilligers, de gemeente 

Oosterhout, ViaVia, molen De Arend, 18 thuisbakkers, de 

leveranciers van de elektrische bestelwagen en de huif-

kar… wat begon met een idee om de ouderen van Den 

Hout een hart onder de riem te steken in verband met de 

vervelende coronatijd, werd een actie met militaire pre-

cisie, waarbij Den Hout weer eens liet zien dat men klaar 

staat voor elkaar. 

Vijfhonderd tasjes mét inhoud werden zaterdagochtend 

volgens vooraf uitgekiende looplijnen en huifkarroutes door 

vrijwilligers langs de Houtse deuren gebracht. En wat was 

het voor die vrijwilligers en voor de mensen die thuis waren 

een feest. "Hè, hoezo, waarom?" was een veel gehoorde 

kreet op het moment dat men de deur opendeed. Even 

daarna volgde dan een glimlach van oor tot oor als men 

besefte dat ze een cadeautje kregen van hun eigen dorps-

genoten. Op de Houtse Heuvel leverde de twee tasjes aan 

de voordeur een leuk plaatje op, maar eigenlijk was het 

gewoon jammer dat die Houtenaren niet thuis waren. 
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Volgens de initiatiefnemers, heeft de actie Den Hout veel 

goeds gedaan. Ook online waren de hartelijke reacties een 

goed teken. Den Hout liet zich samen van de beste kant 

zien. 

Laat het dorp maar moooi wezen!  ■ 

 

D'HOUTSE KERK OPENT EEN KAPEL 

IN DE KERK! 
Hierbij de maandelijkse update omtrent D'Houtse Kerk! 

Wij, Guusje en Alex, hebben weer enkele nieuwtjes voor 

jullie. Geen zorgen, dit keer hoeven jullie geen enquête in 

te vullen! 

Social media 
Allereerst D'Houtse Kerk is nu op social media! Hierop 

posten we updates, oude en nieuwe foto's van de kerk en 

houden we het lekker interactief met de volgers. Dus als 

onderstaande maandelijkse dosis van D'Houtse Kerk-info 

niet genoeg is voor je, dan zien we je graag op onze socials: 

Facebook: www.facebook.com/houtsekerk en Instagram: 

www.instagram.com/houtsekerk 

Ook zijn we op dit moment bezig met een website. Deze is 

nog niet online, maar we laten het meteen op onze socials 

weten als het zover is. Website: www.houtsekerk.nl 

Kapel gaat open 
We hebben nog meer leuk nieuws: de kapel van de kerk 

gaat open! We zijn nog op zoek naar mensen die zich in 

willen gaan zetten om dit te realiseren. Bij interesse laat 

het weten aan ariane.houtsekerk@gmail.com  

We hebben weer een focusgroep meeting met enkele 

dorpsgenoten gehad en daarin zijn al mooie ideeën voor de 

kapel naar voren gekomen: op die plek kun je een kaars 

aansteken, tot rust komen, of gewoon even van de kerk 

genieten. Het gaat nog wel even duren, maar we kunnen 

niet wachten om jullie allemaal weer in de kerk te zien.  

Om je een idee te geven welke ervaring we met de kapel 

willen creëren, kun je kijken naar de woordenwolk die de 

deelnemers van de focusgroep samen hebben gemaakt. 

Heb je nog leuke ideeën of suggesties dan kun je die altijd 

met ons delen. 

Afscheid 
Als laatste dan toch nog iets treurigs, voor ons ten minste. 

Ons project en onderzoek zijn bijna afgelopen en dat 

betekent ook dat dit de laatste keer zal zijn dat wij iets in 

het dorpsblad plaatsen. Wij vonden het hartstikke leuk om 

het concept van D'Houtse Kerk te sturen naar jullie wensen 

en behoeften. Wij zullen hier en daar nog wel verschijnen, 

maar Ariane van Dongen neemt onze rol over als 

Community Beheerder en is dus het aanspreekpunt voor 

bewoners met betrekking tot de D'Houtse Kerk. Jullie 

kunnen haar bereiken op ariane.houtsekerk@gmail.com 

Dat was het. Bedankt voor de informatie en medewerking 

tijdens dit project. Tot in de kerk! 

Alex Harinck en Guusje Meesters  ■ 

 

 

 

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 



Jaargang 17 nummer 3 DORPSBLAD den hout 3 

  

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

STICHTINGSBESTUUR D'HOUTSE 

KERK WERKT GESTAAG DOOR 
Wellicht lijkt het stil rondom de Corneliuskerk, maar er 

wordt – onder meer door het bestuur – gestaag doorge-

werkt aan de plannen met de kerk. 

Het bedrijfsplan krijgt steeds meer vorm, er zijn gesprekken 

met diverse partners, er worden presentaties gegeven, 

plannen gesmeed en zijn er enkele 'successen' te vieren. Er 

komt een website (met dank aan Ad Strack van Schijndel) 

en zijn de social media Facebook en Instagram in de lucht. 

Opening kapel in de kerk 
Niet onbelangrijk is ook dat binnenkort een kapel in de 

Corneliuskerk in gebruik zal worden genomen. Zie hiervoor 

elders in dit blad de update van Guusje Meesters en Alex 

Harinck. Dit tweetal heeft in het opengaan een groot 

aandeel gehad. Hun stageproject zit erop. Maar het stokje 

wordt overgenomen door vier stagiaires bedrijfskunde van 

de Avans Hogeschool in Breda.  

Ontwerpen van 'specials' voor verkoop  
Veel Houtenaren zijn met hun eigen expertises aan de slag 

om 'specials' te ontwerpen voor de verkoop om de 

restauratie van het vieringtorentje (het kleine torentje 

achteraan op het dak-red.) te kunnen bekostigen. Een tipje 

van de sluier oplichtend: er wordt een quadrippel 

gebrouwen en gebotteld in een fles met een speciaal 

daarvoor ontworpen etiket, er wordt een eigen recept voor 

'Knellis-koekjes' bedacht (in de vorm van een hoorn, het 

symbool van Cornelius), er komen theedoeken met daarop 

onze beschermheilige en gebreide mutsen met een aureool 

(voor als het weer even tegenzit). Andere ideeën zijn vogel-

huisjes in de vorm van de kerk, geborduurde stralende 

harten en getekende kaarten. En wie weet wat er nog meer 

voor unieke zaken worden bedacht! 

Uitstel formele overdracht kerk 
De formele overdracht van de kerk van het bestuur van de 

Catharinaparochie aan de nieuwe Houtse eigenaren, die 

aanvankelijk in maart zou plaatsvinden, is drie maanden 

uitgesteld. De reden hiervoor is dat de uitspraak van de 

Rijksdienst voor Monumentenzorg over de inrichting van de 

kerk (onder meer over de kruiswegstaties-red.) wordt af-

gewacht. 

Het stichtingsbestuur intussen houdt goede moed en 

gebruikt de tijd om bovengenoemde activiteiten verder voor 

te bereiden.  ■ 

GESLAAGD! 
Van de brandweergroep Den Hout zijn op 

zaterdag 27 maart geslaagd voor de opleiding 

tot Manschap A de aspirant brandwachten 

Wouter Busio en Remco van Groesen. 

 

 

 

 

Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven 

aan de redactie (telefoon: 422292 of e-mail: 

redactiedorpsblad@denhout.info). 

Etiketontwerp voor de Houtse Quadrippel 
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Leerlingen Achthoek maakten Catharinavensters   

'VASTWEL': PROJECT MET VEEL 

UITWERKINGEN 
'Steeds meer mensen zoeken verbinding met zichzelf en 

met anderen, willen bewuster keuzes maken voor zichzelf, 

hun naasten en voor een betere wereld. Mensen doen 

meer aan zelfreflectie door met een open en eerlijke blik 

naar 'ik' te kijken en van daaruit te dromen, te durven en te 

doen'. 

VASTWEL is een van de initiatieven van het Leer- en 

Inspiratiehuis van het Sint Catharinadal en wil jaarlijks in 

de traditionele vastenperiode (van carnaval tot Pasen) 

mensen inspireren om gedurende deze veertig dagen (let-

terlijk een quarantaine), ieder op een eigen manier, hier-

mee aan de slag te gaan. Niet op een belerende, maar 

inspirerende en motiverende, manier. Dit jaar is het thema 

'van Tijd & Eeuwigheid': passend in deze periode waarin we 

nu leven en we met onze neus op de feiten worden 

gedrukt. Feitelijk gedwongen je wereld te verkleinen, jezelf 

onder de loep te nemen en dankbaar te zijn voor de kleine 

dingen in het leven. 

Ondanks Corona zijn in het kader van Vastwel veel acti-

viteiten voor jong en oud georganiseerd. Veel Houtenaren 

leverden een bijdrage. In de Kloosterdreef is nog tot Pasen 

de fototentoonstelling 'Vereeuwigd' van de hand van Hans 

Keur te zien. De geportretteerden hebben nagedacht over 

het thema "van Tijd & Eeuwigheid" en dat in een hand-

geschreven brief gedeeld. Zij kunnen een voorbeeld zijn en 

hun woorden kunnen troost bieden of inspiratie geven aan 

anderen. 

'Van Tijd tot Tijd' 
Elke avond is er op de ORTS een aflevering te zien van 'Van 

Tijd tot Tijd', interviews die gaan over het thema en heel 

uiteenlopend zijn. In de serie deelt een aantal Houtenaren 

hun persoonlijke verhaal. Alle afleveringen zijn nog te 

'bingewatchen' via de site www.vastwel.life! 

De film 'Een Leven Lang Leren' met in de hoofdrol Wim van 

de Donk, voormalig commissaris van de Koning in Noord-

Brabant en nu rector magnificus van de Universiteit Tilburg, 

is op 1 april bij de ORTS te zien. Daarna ook weer op de 

site van VASTWEL. 

Catharinavensters van de Achthoek 
De leerlingen van groep 4, 5 en 6 van de Achthoek zijn 

spelenderwijs aan de slag gegaan met het ontwerpen van 

een Catharinavenster (een roosvenster). Ze kregen les van 

leerlingen uit 4VWO van het Mgr. Frencken College. Dit 

moest helaas via filmpjes. De kinderen kregen de opdracht 

om hun lievelingsspeelgoed te tekenen en dat van hun 

 

CONTACTADRESSEN 

Wijkverpleegster 
Voor Den Hout is nog geen vaste wijkverpleegster be-

schikbaar. Inwoners van Den Hout kunnen bellen naar 

0165 - 546613 en vragen naar de waarnemend wijk-

zuster voor Den Hout. 

Wijkagent 
Daphne van den Beuken, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond.   

Dorpshuis Den Brink  
Houtse Heuvel 24a; tel.: 0162-422 971. 

Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandag-

dinsdag-vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 

19.00 tot 24.00 uur. Mail: info@dorpshuisdenbrink.nl 
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papa, mama, opa en oma. Daarna hebben ze via een 

zoomsessie met de tekenleerlingen van het Frencken de 

tekeningen besproken. Vervolgens kregen ze de opdracht 

om met hun tekeningen en die van hun klasgenoten, een 

Catharinavenster te maken.  

De vensters worden groot en in kleur uitgewerkt en krijgen 

een prominente plaats in de expositie Spelenderwijs in het 

Speelgoedmuseum. De officiële opening van de tentoon-

stelling is 1 april. De vensters zijn daarna nog gedurende 

de looptijd van de tentoonstelling te zien. 

De Catharinavensters zijn ook gemaakt in het kader van 

het 750-jarig bestaan dit jaar van Sint Catharinadal. Priorin 

Maria Magdalena heeft voor aanvang van het maken van 

de vensters de leerlingen in wijze bewoordingen toege-

sproken. Zij betreurde het dat ze de kinderen niet kon ver-

welkomen in het klooster. 

Het Catharinavensterproject is een bijzondere samen-

werking van Het Speelgoedmuseum, het Mgr. Frencken 

College, Brede Dorpsschool De Achthoek en VASTWEL.  ■ 

 

HOUSE FOR SALE 
Opnieuw een plaat op de voormalige boerderij Houtse 

Heuvel 2. Het perceel inclusief de fraaie opstallen, een 

voorbeeld van ons beschermd Dorpsgezicht, staat te 

koop. Opnieuw haakt er een initiatiefnemer af nadat 

Dorpsbelang Den Hout heeft gevraagd een alternatief 

plan op te stellen dat past binnen de kaders van het 

huidig bestemmingsplan. Na de voormalige Leefbaar-

heidswerkgroep Den Hout weer een andere partij die 

afziet van invulling van dit plan.   

Drie woningen bouwen op een perceel van 3.600 m2 

met een minimale verkoopwaarde van 6 ton en dan ook 

nog eens de huidige stijl van een boerderij aanhouden is 

een onmogelijke vraag en financieel, economisch niet 

realistisch. Dat is en blijft een utopie. Begrijpelijk dat dit 

verlanglijstje niet ingevuld gaat worden door Zwaluwe 

Bouw & Ontwikkeling. 

Het gedachtengoed van de voormalige bewoner (wijlen 

Jan de Jong) en zijn erven, om betaalbare woningen te 

realiseren voor jongeren en senioren, lijkt verder weg 

dan ooit. Is dit wat Den Hout wil? Wellicht heb ik een 

enquête, een ledenvergadering of een mail gemist 

waarin Dorpsbelang Den Hout vroeg op welke wijze 

woningbouw op de locatie Houtse Heuvel 2 mogelijk zou 

moeten zijn.  

Het dorpshart dreigt met de huidige impasse opge-

scheept te worden met een bouwval zoals destijds de 

boerderijen aan de Vrachelsestraat van Perséphoné en 

Jaan Schoenmakers. Beide boerderijen, door de jaren 

heen verpauperd, waren uiteindelijk alleen nog rijp voor 

de sloopkogel. Op die percelen zijn forse huizen 

gerealiseerd die niet voor iedereen haalbaar, laat staan 

betaalbaar zijn.   

Ik heb mijn hoop gevestigd op het Hollandse spreek-

woord: de beste stuurlui staan aan wal. Dus initiatief-

nemers van de enquête van twee jaar geleden: pak de 

handschoen op en maak jullie wens en die van Dorps-

belang Den Hout zelf waar met een fantastisch bouw-

plan dat past binnen jullie ideeën! Eigen initiatief wordt 

gewaardeerd en kost niets. 

Good luck, 

Alowieke 
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In kader van NK Tegelwippen: tegel eruit, boom erin 

ANTON KNIPSCHEER MOCHT 

GRATIS BOOMPJES WEGGEVEN 
De gemeente Oosterhout roept haar inwoners op om mee 

te doen met het NK Tegelwippen. Het idee erachter is dat 

meer beplanting en minder bestrating ervoor zorgen dat er 

meer regenwater opgevangen kan worden tijdens hevige 

regenval en dat de warmte 's zomers tegengehouden kan 

worden. Daarom gaat de gemeente de strijd aan met 

andere gemeenten om zoveel mogelijk tegels te ver-

wijderen. 

De werkgroep Oosterhout Duurzaam heeft dit opgepakt 

met een ludieke actie: op zaterdag 20 maart werden op 

diverse plekken in de gemeente Oosterhout gratis boom-

pjes weggegeven. In Den Hout gebeurde dit op de Vrachel-

sestraat 72, bij Anton Knipscheer, bekend als voormalig 

kerstbomenverkoper.  

Tegel eruit, boom erin 
Anton heeft al eerder bomen weg mogen geven via de 

organisatie Oosterhout Duurzaam. Toen hij na Kerst 2020 

definitief stopte met het verkopen van kerstbomen achter 

zijn huis, bleef hij met 145 Servische sparren zitten. Een 

kerstboomklant, die bij de organisatie Oosterhout Duur-

zaam betrokken is, organiseerde voor hem dat mensen 

gratis de sparren bij hem af konden halen onder het motto 

'tegel eruit, boom erin.' Toen er dus nu voor hetzelfde motto 

een adres werd gezocht in Den Hout voor het gratis uit-

delen van boompjes werd Anton benaderd. 

Het is een continue stroom van mensen bij Anton op deze 

zonnige zaterdag. Vier soorten bomen mag hij weggeven: 

de Gelderse roos, de meidoorn, de lijsterbes en de tamme 

kastanje. In totaal 375, beschikbaar gesteld door hovenier 

Eric Kuipers uit Oosteind. Voor elke bezoeker één boompje, 

om zoveel mogelijk mensen  te kunnen voorzien. Om 12.00 

uur is de Gelderse Roos al op. Maar geen nood, iedereen is 

blij om zomaar een gratis boompje te krijgen. En Anton 

geeft geduldig antwoord op alle vragen: Hoe groot wordt 

deze? Hoe komt ie er uit te zien? Is dit een boom of een 

struik? Moet deze onderste tak eraf? 

Bewust bijdragen aan een groene toekomst 

of gewoon blij met gratis boompje 
Anton heeft het als een hele leuke dag ervaren: "Ik vond 

het heel leuk om te doen. Er is een aantal oud-collega's 

langs geweest, veel Houtenaren en ook veel mensen uit de 

kerstboomtijd, waarvan ik dacht dat ik die eigenlijk nooit 

meer zou zien. Ze brachten vaak bewust hun kinderen mee 

om die een boompje uit te laten zoeken en naar de auto te 

dragen. Er waren ook mensen die al langs de andere 

uitgiftepunten waren gereden. Bij het MEK in Oosterhout 

waren er blijkbaar Efteling-achtige taferelen, zo druk. 

Mensen kwamen omdat ze bewust willen bijdragen aan 

een groenere toekomst of gewoon omdat ze blij waren met 

een gratis boompje. Er was zelfs iemand die er een tegel 

voor in de plaats mee terug bracht. Rond half drie werd de 

drukte minder, toen kon ik mensen twee boompjes mee 

gaan geven. Uiteindelijk heb ik er zo'n 35 overgehouden. 

 

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 

Anton Knipscheer deelt de boompjes uit 
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Die zijn naar Jos Halters gegaan hier in Den Hout; die is 

met zijn vrouw Marja een eigen voedselbosje aan het aan-

leggen. Goed besteed dus!" 

Voor meer informatie: duurzaamoosterhout.nl  ■ 

 

Derde tennisbaan wordt aangelegd 

UITBREIDING TC DEN HOUT VAN 

START GEGAAN 
In maart 2020 besteedde het Dorpsblad aandacht aan de 

plannen van TC Den Hout om te gaan uitbreiden. Nu een 

jaar later zijn de werkzaamheden begonnen en is het een 

goed moment om ook daar aandacht aan te besteden. Op 

een winderige maandagmorgen vertelt Kees Adamczak, 

voorzitter van TC Den Hout, op het terras van de tennisclub 

meteen enthousiast: "Ondanks een kleine vertraging van-

wege de vorstperiode is op 1 maart Jos Pheninckx be-

gonnen met het uitgraven van een cunet (uitgraving) en op 

18 maart is aannemersbedrijf Van Wijnbergen Sportbouw 

begonnen met de aanleg van baan drie. Strago Electro zal 

zorg dragen voor de verlichting. Met de twee banen die er 

al lagen voldeden we niet meer aan de richtlijnen van de 

tennisbond. Omdat ons ledenaantal gestegen is van 130 

op 1 januari 2020 naar 235 op 1 januari 2021 was er niet 

meer genoeg  speelruimte voor iedereen. Er zijn zeker 70 

leden van het gestopte VBF Oosterhout naar ons gekomen 

en tijdens vorige zomer zijn we gestart met proefabon-

nementen, die ook veel extra leden hebben opgeleverd". 

Kees doet dit project natuurlijk niet in zijn eentje. Nee lacht 

hij: "dat zou niet te doen zijn. Paul Asbreuk is projectleider 

en heeft de eerste contacten gelegd, offertes opgevraagd 

en de werkgroep samengesteld. De dagelijkse uitvoerders 

zijn Bert Bodelier en Adri van Kastel. Ik zelf ben onder 

andere erg bezig geweest met de aanvraag van subsidies 

bij de gemeente en bij het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. Dat was een eindeloze papierwinkel maar 

heeft wel geresulteerd in een bedrag van € 35.000,- dat 

aan ons is toegekend. En dat is op de totale kosten van 

ongeveer een ton toch een mooie meevaller. Ook het Team 

Coöperatiefonds van de Rabobank heeft een flinke duit in 

het zakje gedaan voor de aanschaf van LED-verlichting. 

We hopen op 15 april klaar te zijn met de werkzaamheden. 

Helaas zal er door de coronamaatregelen geen groots 

openingsfeest zijn. We weten nog niet hoe we dat nu aan 

gaan pakken maar we willen het niet helemaal stilletjes 

voorbij laten gaan. We zullen dat tijdig communiceren".  ■ 

 

HEEFT U TIPS VOOR HET DORPSBLAD? 

Mail (redactiedorpsblad@denhout.info)  

of bel (422292) de redactie. 

20 maart startte aanleg derde tennisbaan voor TC Den Hout. Bestuur-

ders Paul Asbreuk (l) en Kees Amdamczak kijken tevreden toe. 



Jaargang 17 nummer 3 DORPSBLAD den hout 8 

Via social media 

POLITIE WAARSCHUWT VOOR CRI-

MININELEN DIE AUTOSLEUTELS MET 

KEYLESS ENTRY SYSTEEM KLONEN 
Steeds meer auto's hebben een 'slimme' autosleutel met 

een zogenaamde 'keyless entry' of een variant daarvan. 

Daardoor gaat je auto automatisch open als je in de buurt 

komt. Dieven zijn in staat om het signaal van de auto-

sleutel vanaf buiten op te vangen, terwijl de sleutel bij jou 

binnen hangt. Daarna kunnen ze binnen een paar minuten 

hun slag slaan. Uit de auto's 

met keyless entry worden 

voornamelijk airbags, navi-

gatie en airco weggenomen. 

Hoe gaan ze te werk? 
De meeste voertuigen wor-

den geopend door het zoge-

naamde klonen van de moe-

dersleutel. Dat gebeurt door 

een persoon die een sterke computer (meestal) bij de 

voordeur houdt, die dan het signaal van de autosleutel 

scant en draadloos weer doorgeeft aan een maatje die 

naast de auto staat. De auto denkt dat de originele sleutel 

er is en ontgrendelt. Hierdoor kan het voertuig geopend 

worden zonder de originele sleutel. 

Voorkom deze vorm van diefstal 
De politie geeft enkele tips om deze vorm van autodiefstal 

te voorkomen. Zo zou je je sleutel goed op moeten bergen 

en niet vlakbij de voordeur. Het signaal van de autosleutel 

reikt tot ongeveer zes meter en is dus ook binnen die 

afstand op te pikken door de crimineel. Daarnaast kun je 

de sleutel in een sleutelkastje met metaalfolie of een 

metalen sleutelbakje doen. Een makkelijke oplossing is 

bijvoorbeeld een leeg metalen koekblik. Hierdoor kan het 

signaal niet worden opgepikt. En maak je helemaal geen 

gebruik van keyless entry, dan kun je je autodealer ook 

vragen dit signaal uit te zetten, waardoor de kans op dief-

stal kleiner wordt. 

Politie en Buurtpreventie Den Hout  ■ 

 

Eerste Houtse Motorrit op 17 april 

HOUTSE MOTORRIT  
Zaterdag 17 april is het zover! Dan gaat de eerste Houtse 

Motorrit van start, een gezellige dagrit die bedoeld is voor 

motorrijders uit Den Hout. Deze 170 km lange en avon-

tuurlijke rit start rond 11 uur vanaf de Cornelius-

kerk. Natuurlijk maken we eerst een mooie groepsfoto met 

de kerk als decor. Daar worden in 't kort de veiligheids-

regels uitgelegd. Deze rit is voorbereid door twee ervaren 

motorrijders. Er wordt voorgereden door Paul van Wijk 

(Middenakker) en Jet Baars (Ruiterspoor 13) de gastvrouw 

voor die dag. Indien de coronaregels het toelaten wordt 

onderweg geluncht bij een café aan het water (op eigen 

kosten). Zo niet, dan wordt de zelf meegebrachte lunch op 

een andere leuke plek genuttigd. Type motor of ervarings-

niveau is niet belangrijk, er wordt in een rustig tempo 

gereden, ook wordt zo nu en dan gestopt voor een plas-, 

rook-, praat- of benenstrekpauze. Bij regen gaat de rit niet 

door, dat wordt tijdig gemeld via een groepsapp. 

Opgeven is kosteloos en kan bij Jet Baars door een 

telefoontje of bericht en vermeld dan je naam, 06-nummer 

en type motor. Briefje in de bus mag ook. Ook voor vragen 

kun je bij Jet terecht. Het maximum aantal deelnemers is 

10 tot 12 motoren, dus wees er snel bij!! 

Hopelijk tot ziens.  ■ 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 

Kijk voor een doorlopende activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 
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Ook in de definitieve zienswijze Omgevingsvisie 

DORPSGEZICHT, VERKEER, EVZ EN 

WONINGBOUW SPEERPUNTEN 
Tot 18 maart jl. lag het concept Omgevingsvisie – een 

document waarin een langetermijnvisie voor de hele fy-

sieke leefomgeving van het grondgebied van een gemeente 

is beschreven – ter inzage en kon elke inwoner van de 

gemeente Oosterhout erop reageren door het inzenden van 

een zienswijze. Dorpsbelang Den Hout schreef ook een 

zienswijze en legde die voor aan de inwoners van het dorp. 

De belangengroepering vroeg de dorpsgenoten te reageren 

op het concept voordat dat het werd verstuurd naar de 

gemeente. 

Een tiental Houtenaren beantwoordde de oproep. Alle 

reacties, variërend van instemming tot inhoudelijke ver-

beteringen, werden verwerkt in de definitieve versie die is 

ingestuurd. 

Nauwelijks gewijzigd 
De ingestuurde zienswijze wijkt nauwelijks af van het con-

cept. Speerpunten zijn het beschermd dorpsgezicht, ver-

keer, de EVZ (ecologische verbindingszone) en de woning-

bouw. 

Ten aanzien van het beschermd dorpsgezicht wordt de 

gemeente nadrukkelijk gevraagd kenbaar te maken dat zij 

belang hecht aan het behoud ervan en dit te handhaven bij 

het opstellen van beleid voor het dorp. 

Onder de noemer verkeer zegt de zienswijze onder meer 

dat de snelheid van het verkeer in de onmiddellijke 

omgeving van Den Hout omlaag moet. Het (doorgaande) 

verkeer moet ontmoedigd worden Den Hout als route te 

kiezen. 

In de zienswijze wordt de gemeente met nadruk gevraagd 

over te gaan tot het realiseren van de ecologische ver-

bindingszone tussen Den Hout en de aanliggende woon-

wijken (o.a. Contreie). Die zone zou moeten dienen als 

groene landschappelijke overgangszone tussen Den Hout 

en de woonwijken. 

Grootschalige woningbouw in Den Hout is niet wenselijk. 

Alleen wat er in de door de Houtenaren ontwikkelde 

woningbouwvisie staat, moet gebouwd worden. Voor de 

inhoud hiervan verwijst de zienswijze naar de Woning-

bouwstrategie die medio april 2021 verschijnt.  

Voorts wordt in de zienswijze gepleit voor het behoud van 

de basisschool in de dorpskern en tegen de aanleg van 

zonneweiden. De akkers rondom Den Hout zijn er te 

karakteristiek voor. Goede alternatieven zijn daken en 

taluds van geluidswallen en viaducten. 

Besluitvorming 
De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de be-

sluitvorming door de gemeenteraad. De zienswijzen worden 

samengevat en voorzien van een conceptreactie. Deze 

conceptreactie wordt samen met de zienswijzen voorgelegd 

aan het college, die het vervolgens ter besluitvorming 

aanbiedt aan de raad. Op het moment dat dit bij de raad 

voorligt en de raad daarover heeft besloten, is de 

Omgevingsvisie (al dan niet gewijzigd) vastgesteld. Gezien 

de hoeveelheid werk die hiermee gepaard gaat, verwacht 

de gemeente rond de zomer van dit jaar te kunnen 

beschikken over een vastgestelde Omgevingsvisie. 

De volledige zienswijze van Dorpsbelang is te lezen op hun 

website.  ■ 

 

VASTENACTIE 2021 
Het vastenactieproject waar de 

Catharinaparochie zich dit jaar voor 

inzet is evenals vorig jaar het 

Centre Simama in Congo. Paro-

chiaan Henny Hoedemaker uit 

Dorst is als fysiotherapeut nauw betrokken bij het 

centrum dat mensen die een lichamelijke beperking 

hebben helpt aan o.a. medische hulpmiddelen. 

In Den Hout 
Houtenaren die de Vastenactie financieel willen 

steunen, kunnen dit doen door hun bijdrage in het 

vastenzakje – dat samen met het dorpsblad vorige 

maand huis-aan-huis werd verspreid – te stoppen en in 

de (groene) brievenbus van Den Brink te deponeren. De 

Vastenactie loopt nog tot Pasen. 
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'Stichting Houts Voedselbos' 

INITIATIEFNEMERS HOUTS VOED-

SELBOS VERENIGD IN STICHTING 
Naast de gesprekken met de gemeente over de locatie van 

het aan te leggen voedselbos in Den Hout hebben de 

initiatiefnemers zich de afgelopen tijd bezig gehouden met 

hun organisatiestructuur. Afgelopen week werd de akte 

ondertekend voor de oprichting van een stichting. Sindsdien 

heet de groep officieel Stichting Houts Voedselbos en be-

schikt het over een eigen logo. 

Waar het Houtse voedselbos gaat ko-

men, is nog niet duidelijk. Niet aan de 

eerder gedachte Houtse Steeg.  

In die zin zijn de plannen veranderd, 

maar dat het voedselbos er gaat 

komen, staat voor de initiatiefnemers als een paal boven 

water. 

Het tekenen van de stichtingsakte werd gevierd met taart + 

nieuwe logo en bubbels met vlierbloesemsiroop!  ■ 

 

VEEL ANIMO VOOR SCHOONMAKEN 

HOUTSE HEUVEL 
Een kleine dertig aanwonenden waren afgelopen zaterdag 

in de weer met de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de 

Houtse Heuvel. De vrijwilligersgroep bestond uit gelanders 

en niet-gelanders. De activiteit wordt al een aantal jaren 

gehouden. Anja Meesters, bestuurslid van de Vereniging 

Beheer Houtse Heuvel coördineert de actie. 

"Het doel van de activiteit", legt ze uit "is tweeledig. Natuur-

lijk is dat het schoonmaken van het terrein na de winter-

periode. We ruimen het zwerfvuil op, maar vooral de takken 

die afgewaaid zijn. Daarnaast komen de 'loten' aan de 

beurt. Dat zijn de jonge takjes die op de stam ontspruiten. 

Die worden afgeknipt en opgeruimd. Acht karren met takken 

en takjes was de opbrengst. De takken gaan naar Kees de 

Leeuw waar de herten zich te goed doen aan het groen van 

de takken.  

 

BERICHTEN UIT DEN BRINK 
 

MEER DAN 1.100 MENSEN OVER DE VLOER! 
Den Brink mocht met de gratie van de democratie weer 

een dag open en wat hebben we daarvan genoten! Meer 

dan 1.100 mensen kwamen woensdag 17 maart naar 

het dorpshuis om zich met de verkiezingen van de 

Tweede Kamer te bemoeien.  

Uiteraard waren heel veel stemmers van de partij en een 

tiental vrijwilligers, maar het zorgde voor een dusdanige 

fijne oploop dat er in Den Brink met heel veel melan-

cholie wordt teruggedacht aan de tijden voor het ver-

duvelde virus. Gelijk daarna hebben we hoop. Hoop dat 

we heel snel weer samen aan de bar een pilske kunnen 

pakken, dat we weer muziek kunnen maken en dat er 

gedanst mag worden. Neem van ons aan dat we naar 

die tijd reikhalzend uitkijken.  

Gek dat je door iets wat je vroeger saai vond, maar van 

thuis uit wel als een democratisch plicht werd meege-

geven, weer een beetje blij bent. Den Brink was weer 

even het kloppend hart van Den Hout. Dat we dat snel 

weer mogen zijn. Dan houden we elkaar en Den Hout 

nog meer levend. 

Pas nog steeds goed op elkaar! 

 

Groetjes,  

Casper 

Bestuur Stichting Houts Voedselbos. Vlnr.: Yvonne van de Gevel, 

Teun van Gils, Kees van Gils, Mariska Mathon en Marja Halters. 
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Tweede doel 
Het tweede doel is het vergroten van de saamhorigheid van 

de gelanders en de niet-gelanders. Gelanders zijn Heuvel-

bewoners die een stem hebben in de Heuvelvergadering en 

de niet-gelanders zijn de Heuvelbewoners die dat niet 

hebben.  

Anja Meesters: "De actie is zinvol, omdat we per slot van 

rekening allemaal aan dezelfde Houtse Heuvel wonen en er 

van kunnen genieten. Als bestuurslid maak ik altijd gebruik 

van de gelegenheid om uit te leggen hoe de Vereniging van 

Eigenaren van de Houtse Heuvel in elkaar steekt en wat zij 

doet."  

Resultaat beter 
Door corona kon de schoonmaak vorig jaar niet massaal 

plaatsvinden. Toen gingen enkele groepjes van twee of drie 

mensen aan de slag. Anja Meesters: "Dan merk je toch wel 

hoe groot zo'n klus is. Met zoveel mensen is het veel leuker 

en het resultaat beter." 

Van verschillende kanten van het terrein – om rekening te 

houden met de coronaregels – werd om 10.00 uur het 

werk aangepakt. In de pauze was er koffie en worsten-

brood. Dankzij de grote opkomst van vrijwilligers was de 

klus juist voor lunchtijd geklaard. 

"De deelnemers reageerden allemaal enthousiast", zegt 

Anja Meesters. "Er waren veel mensen die al eerder mee-

deden, maar ook nieuwe bewoners van de Houtse Heuvel. 

Een mooie gelegenheid om Houtenaren en gewoonten van 

het dorp te leren kennen."  ■ 
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Monique Flipsen-Verhagen stond 10e op de lijst van Boer-

burgerbeweging (BBB) voor de verkiezing van de Tweede 

Kamer 17 maart j.l. BBB behaalde één zetel: (lijsttrekker) 

Caroline van der Plas. Dorpsblad Den Hout vroeg Monique 

Flipsen naar haar ervaringen. 

Dorpsblad (DB): Hoe is het hele proces verlopen voor 

jou, nadat je jezelf verkiesbaar hebt gesteld? 

Monique Flipsen (MF): "Er werd aan de leden van BBB 

gevraagd om in de Algemene Leden Vergadering van 17 

oktober 2020 te stemmen voor de nieuwe kandidaten van 

dat moment. Er waren 6 nieuwe kandidaten, waarvan ik er 

één was. Dat stemmen kon in de dagen voor de ALV 

digitaal, via de mail, want vanwege de coronaregels konden 

we niet veel mensen uitnodigen op de ALV.  Er was op mijn 

verjaardag een filmpje opgenomen thuis op de boerderij 

om mij voor te stellen aan de leden. Dit was ook zo bij de 

andere nieuwe kandidaten, zodat de leden toch een beeld 

hadden van wie de nieuwe kandidaten waren. Er is in de 

ALV ook toestemming gevraagd om later eventueel nieuwe 

kandidaten toe te voegen, maar de volgorde voor de eerste 

veertien op de kieslijst zou hetzelfde blijven. Ik kreeg plaats 

tien op de kieslijst en die heb ik ook gehouden. Een prima 

plaats vond ik en vind ik nog steeds. We hebben heel veel 

online vergaderd, omdat bij elkaar komen ook niet kon en 

veel ge-appt natuurlijk in onze groeps-app. Trainingen, 

zoals debat-training, gingen ook online via Zoom of Teams 

of Google Meet. Het is wel jammer elkaar niet te ontmoe-

ten als totale groep, maar toch kregen we een hele leuke 

band met elkaar. Wel hebben we bijvoorbeeld in november 

Omroep Brabant op de boerderij gehad en Wim Jaspers en 

Wilbert van Lanen waren hier uit Oost-Brabant en zo 

ontmoette je dan stuk voor stuk, soms een enkeling of een 

paar van je collega's. Hoe anders zou het zijn geweest 

zonder corona regels……." 

DB: Ben je tevreden met de uitslag? 

MF: "Ja, we zijn tevreden met een zetel, we komen van 

niets, we hebben dit bereikt op eigen kracht van ons fijne 

team en met eigen energie, geld en tijd. Partijen, die al in 

de Tweede Kamer zitten, krijgen namelijk geld voor de 

campagne. Wij moesten het zelf doen in een lastige corona 

campagnetijd, waarin je niet naar evenementen kon om je 

te laten zien en waarin we zelf ook geen bijeenkomsten 

konden organiseren. Dus lastig om als nieuwe partij be-

kend te worden in heel het land bij iedereen. We hoopten 

natuurlijk op meer zetels maar dit is prima. We zijn binnen!" 

 

MONIQUE FLIPSEN WAS VOOR BBB KANDIDAAT BIJ VERKIEZINGEN 

TWEEDE KAMER 
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DB: Hoe had jij verschil willen maken binnen je partij? 

MF: "Hoezo deze vraag, hoe had ik verschil willen maken? 

Ik heb verschil gemaakt, zoals we allemaal verschil hebben 

gemaakt in onze partij. We hebben allemaal onze talenten 

en elkaar heel goed aangevuld en geholpen daarmee. Door 

de vergaderingen en trainingen kwamen talenten die ik al 

lang niet meer had gebruikt weer naar boven. Taal en 

communicatie liggen mij wel en dat kon ik nu goed ge-

bruiken. Voor ons als team en voor mezelf en voor uitingen 

op social media. Bijvoorbeeld ook het controleren van 

teksten op taal en spelfouten, etc." 

DB: Kun je je missie, visie en doel nog eens kort 

omschrijven? 

MF: "Wij als BBB, en dat is ook mijn visie en missie, willen 

meer nuchter, gezond verstand naar de Tweede Kamer 

brengen. Dat er bij beleid maken veel meer wordt gekeken 

naar en rekening wordt gehouden met praktijkervaringen 

van praktijkmensen in plaats van theoretische plannen, die 

achter een bureau verzonnen zijn en die in de praktijk niet 

of averechts werken. En dat theoretische bedenken van 

plannen, gebeurt met regels voor het hele land, op allerlei 

gebied, allerlei sectoren, bij allerlei werknemers, onder-

nemers, enz. 

Ook willen we dat er meer rekening wordt gehouden met 

alle inwoners en de kenmerken van het platteland en dat 

niet de meeste aandacht uitgaat naar de inwoners en de 

inrichting en organisatie van de vier grootste steden van 

Nederland. Waarbij wij het platteland zien als al het gebied 

buiten de vier grootste steden." 

DB: Hoe zit het met je debatvaardigheden? 

MF: "Goed, prima trainingen gehad van een hele goede 

trainer die al jaren politieke partijen traint. Het was pittig 

maar ook heel leuk en leerzaam. Ook dat ligt mij wel, kwam 

ik nu achter." 

DB: Hoe zagen je dagen eruit voor jou en je gezin in 

deze periode? 

MF: "Het was allemaal goed te doen. Doordat we niet op 

pad mochten vanwege de coronaregels en bijna alles 

digitaal verliep, was ik heel veel thuis bij mijn gezin. Het 

scheelde ook enorm in reistijd, want anders moet je met 

een team dat uit heel Nederland komt, vergaderen op een 

centrale plaats, bijv. in Utrecht en dan heb je toch wel 

iedere keer een uur reistijd enkele reis." 

DB: Hoe zie je de toekomst? 

MF: "Goed, we gaan BBB verder uitbouwen en ik ga daar 

zeker aan meehelpen. Hoe of wat, in welke functie of 

hoedanigheid, dat moet allemaal nog bekeken worden. 

Daar kan ik over een half jaar of een jaar vast meer over 

vertellen. We gaan in ieder geval ook mee doen aan de 

Provinciale Statenverkiezingen in 2023." 

DB: Hoe ga je mensen nu nog inspireren? 

MF: "Doe wat je leuk vindt, dat geeft je veel positieve 

energie. Politiek lijkt misschien saai maar is heel 

interessant, ik denk voor meer mensen dan ze zelf denken 

wellicht. Voor mij was niets doen en alleen maar klagen 

over het beleid geen optie. Dus dan moet je in actie komen 

en daar proberen te komen waar het beleid gemaakt wordt.  

Als je het niet probeert, weet je het niet en deze nieuwe 

uitdaging heeft mij nu al veel moois gebracht."  ■ 

 

Mathildastraat 39 

4901 HC Oosterhout 

Postbus 85 

4900 AB Oosterhout 

0162-475675 

info@geerts.nl 

www.geerts.nl 
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 (Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

Online dorpsvergadering 
Op 29 maart jl. heeft de eerste online dorpsverga-
dering plaatsgevonden. Zodra de concept notulen 
gereed zijn, worden deze ook op de website ge-
plaatst. We gaan proberen om de dorpsvergadering 
in een audio- of videobericht op de site te delen. 
 
Dorpsvisie 
Samen met de bewoners willen we een visie opstel-
len met betrekking tot ontwikkelingen in Den Hout 
voor de komende 10-15 jaar. Bureau Zet, bekend 
van het Idop, zal ons hierbij gaan ondersteunen.  

Om een door het dorp gedragen visie te realiseren 
zullen er op korte termijn een aantal stappen wor-
den ondernomen. Allereerst gaan we het historisch 
perspectief delen. De toekomst van Den Hout is 
onmiskenbaar geschakeld aan de grote waardevol-
le historie die vooraf is gegaan aan de ontwikkeling 
door de jaren heen. Om een blik op de toekomst te 
kunnen werpen is het nodig de bewoners te infor-
meren over de cultuurhistorische waarde van Den 
Hout en ook de omgeving. 

Zoals tijdens de online dorpsvergadering aangekon-
digd zullen we snel aan de slag gaan met het orga-
niseren van een kick off avond. Deze avond zal 
digitaal plaatsvinden. Omdat we voor de dorpsvisie 
fysiek samenkomen ook heel belangrijk vinden, 
gaan we de komende tijd samen met bureau Zet 
een plan van aanpak maken. We houden u op de 
hoogte! 
 
Website en Facebook 
Checkt u regelmatig onze site www.denhout.eu om 
op de hoogte te blijven? Wist u dat we ook op Face-
book te bezoeken zijn? 
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meld u zich 
dan aan via de website, u wordt dan in ons bestand 
opgenomen. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u dan naar: 
communicatie@denhout.eu. 

VIERINGEN ROND PASEN IN DE 

ST. JANSBASILIEK, OOSTERHOUT 
Onderstaande vieringen vinden allemaal plaats in de 

St. Jansbasiliek, Markt, Oosterhout. Om verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen is een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar. De parochie houdt zich hierbij 

aan de regels en adviezen van het RIVM en de Neder-

landse bisschoppen. Het aantal kan per viering wis-

selen.  

Reserveren: telefonisch op maandag- of woensdag-

morgen tussen 10.30 en 12.00 uur via 085–2222495. 

Kom op tijd naar de viering en brengt, indien van 

toepassing, het ticket mee. Tijdens de viering mag de 

verwarming niet branden. De verwarming zorgt namelijk 

voor luchtcirculatie en dit kan leiden tot verspreiding 

van het virus. Het kan dus wat frisser zijn in de kerk. 

Houd hier rekening mee. Het dragen van een mond-

kapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk is 

verplicht. Op de (zit)plaats mag het mondkapje af. 

Donderdag 1 april 

Witte Donderdag: 19.00 uur eucharistieviering, 

voorganger pastoor H. Akkermans 

Vrijdag 2 april 

Goede Vrijdag: 15.00 uur kruisweggebed,  

voorganger pastoor H. Akkermans 

Goede Vrijdag: 19.00 uur eucharistieviering,  

voorganger pastoor H. Akkermans 

Zaterdag 3 april 

Paaszaterdag: 21.00 uur Paaswake,  

voorganger o.m. pastoor H. Akkermans 

Reserveren voor de paaswake is niet mogelijk. De be-

schikbare plaatsen zijn voor vertegenwoordigers van de 

geloofsgemeenschappen. Zij krijgen hun paaskaars 

mee en de H. Oliën. 

Zondag 4 april 

Eerste paasdag: 10.00 uur Eucharistieviering, 

voorganger pastoor H. Akkermans 

Maandag 5 april 

Tweede paasdag: 10.00 uur Eucharistieviering, 

voorganger pastoor R. Rojas  
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Rob (43), Marion (42), Tom (12) en 

Erik (10) Pellicaan 

Adres: Vrachelsestraat 50 

Beroep: Rob is data engineer bij CZ Zorgver-

zekering.  

 Marion doet Medical Affairs bij 

Nestlé Health Science in Oosterhout. 

 Zowel Rob als Marion werken nu al 

ruim een jaar thuis vanwege corona. 

 Tom zit op het Oelbert Gymnasium 

en Erik op basisschool De Westhoek 

in groep 7 . 

Hobby's: Rob heeft van alles gedaan, maar op dit moment 

heeft hij als enige en noodzakelijke hobby klus-

sen aan en rondom hun huis. Marion vindt vooral 

tuineren nu helemaal oké. Beiden helpen ook bij 

de verenigingen waarop Tom en Erik zitten. 

 Tom doet volleybal, zit bij scouting Erasmus en 

heeft aan schaken gedaan. Erik zit op hockey, 

houdt ook van schaken én buitenspelen én 

gamen natuurlijk. 

 Vakantie is voor hen allemaal: skiën en 

trekking tochten maken. 

Waar komen jullie vandaan? 

Rob is in Heusden geboren en op z'n zesde met zijn 

ouders naar Hank verhuisd. Hij heeft HBO Infor-

matica gestudeerd bij Hogeschool Avans in Breda. 

In 2002 is hij in Oosterhout gaan wonen. Hij heeft 

daarna 20 jaar als informatica consultant gewerkt 

en vond toen dat hij genoeg gereisd had. Hij werkt 

dus nu bij CZ Zorgverzekering. 

Marion is geboren in Whangarei in Nieuw-Zeeland 

en heeft daar haar Diëtistenopleiding gevolgd. 

Daarna heeft zij twee jaar in Engeland gewerkt en 

is in 2003 naar Nederland gekomen om te gaan 

samenwonen met Rob. Zij is toen natuurlijk heel 

goed de Nederlandse taal gaan leren. 

Ze hebben elkaar voor het eerst ontmoet op Stewart Island 

in Nieuw-Zeeland, waar ze beiden aan het backpacken 

waren, maar pas toen Marion in Engeland werkte, werd de 

relatie echt serieus. Zij zijn getrouwd op 18 maart 2006. 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen?  

We waren eigenlijk al zo'n 10 jaar bezig met onze zoektocht 

naar meer ruimte, meer tuin enz. Maar pas nu kwam deze 

kans en we zijn er blij mee, ook omdat het zo dichtbij 

Oosterhout blijft en toch veel ruimte heeft. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 

Op 30 november 2020 zijn we er meteen ingetrokken en 

gelijk aan het werk geslagen. We zijn nog steeds nieuwe 

plannen aan het maken. Ons huis hebben we Dreamfield 

genoemd. 

Hoe is het tot nu toe bevallen? 

We ervaren de mensen van Den Hout als zeer hartelijk en 

ook als actief en dat ondanks de coronatijd. Wij verheugen 

ons op de nu beginnende lente. 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout? 

We vinden alles prima, maar hebben weleens het gevoel 

dat er wat meer rekening met fietsers en wandelaars zou 

kunnen worden gehouden. 
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Pastoresteam 

Pastoor Han Akkermans, pastor 

Peter Hoefnagels en pastoraal 

werker Annemiek Buijs, tel.: 432339. 

Opgeven misintenties 

Mevrouw A. Halters tel.: 455070 of 

email: amhalters@casema.nl. 

Vieringen van de geloofs-

gemeenschap Cornelius 

De vieringen van de geloofsgemeen-

schap Cornelius (elke 2e en 4e zater-

dag van de maand om 19.00 uur in 

Den Brink) zijn in april: 

Zaterdag 10 april: 

Eucharistieviering, voorganger 

pastoor R. Rojas. 

Zaterdag 24 april: 

Eucharistieviering, voorganger 

pastoor Han Akkermans. 

Vieringen rond Pasen 

Zie voor informatie over de vieringen 

rond Pasen pagina 14 van dit blad. 

Aanmelden voor bijwonen 

kerkdiensten 

Parochianen die een kerkdienst wil-

len bijwonen dienen zich vooraf aan 

te melden. Voor de kerkdiensten in 

Den Brink kan dat bij Anton van Meel 

(mail: anton.van.meel@ziggo.nl of 

tel.: 460165).    

Doordeweekse vieringen 

Elke donderdag is er om 10.00 uur in 

Den Brink een bijeenkomst van de 

geloofsgemeenschap Cornelius. Op 

de laatste donderdag van de maand 

is dat een Woord- en Gebedsviering 

met voorganger Ed de Kever. Op de 

andere dagen wordt er een geloofs- 

of bijbelverhaal voorgelezen, samen 

gezongen en gebeden. Iedereen is 

welkom. 

Kosters 

Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra  

(076-5210899 / 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 

H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 

Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om 

het huis. 
 

• Stucwerk 

• Tegelwerk 

• Timmerwerk 

• Badkamers 

• Aanpassen keukens 

 

Jack Damen 
 

Hespelaar 24a 

4911 AE Den Hout 

tel: 0162 - 428906 

info@damenklusbedrijf.nl  

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 
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In de rubriek 'Uit de oude doos' publiceert het dorpsblad 

elke maand een foto van 'vroeger'. Het onderwerp van de 

foto kan van alles zijn: Houtenaren, Houtse gebeurtenissen 

of een mooi plaatje van Den Hout. Deze maand een foto uit 

1962. 

BOERDERIJ FAMILIE OOMEN AAN 

DE ACHTERSTRAAT 29 IN 1962 
Op deze foto uit 1962 staat de boerderij van Theo Oomen 

gelegen op de hoek van de Achterstraat met de Houtse 

Heuvel/Hespelaar. De boerderij was tot 1951 in gebruik 

door Gijsbertus Oomen en zijn vrouw Dymphna Oomen-

Luykx, de ouders van Theo. In 1951 was hun nieuwe 

boerderij aan de Houtse Heuvel 63 klaar en verhuisde de 

familie daarheen. De oude boerderij aan de Achterstraat 

werd verhuurd. Dat duurde tot 1963, toen Theo Oomen 

trouwde en er zich met zijn vrouw Johanna Ooninckx ves-

tigde. Theo en zijn gezin woonde er tot 1971. In dat jaar 

verhuisde hij terug naar de ouderlijke boerderij aan de 

Houtse Heuvel.  

Vanaf die tijd kent het pand een lange historie van ver-

schillende eigenaren die er allemaal hun stempel op druk-

ten door evenzovele verbou-

wingen en naamgevingen.  

Zo heette het voor kortere of 

langere tijd: de Oude Stee, Villa 

Valstar en sinds 2019 B&B 

Houtse Heuvel. Er woonden een 

handelaar in antiek (die de 

boerderij wit schilderde), een 

directeur van PDM uit Ooster-

hout (die er een rieten dak op 

legde), een winkeleigenaar, de 

eigenaar van een cement-

overslagbedrijf, een Dongense 

ondernemer en nog enkele 

anderen. In 2018 kwam het 

pand in handen van Hannemijn 

en Geert-Jan Dirven die er een 

B&B (B&B Houtse Heuvel) van 

maakten. 

UIT DE OUDE DOOS 

Foto: Fotokroniek Bernhard van Oerle 

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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Onderhoud  ■  reparatie  ■  verkoop van alle merken  ■  APK 

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

COLOFON 
Dorpsblad Den Hout is een uitgave van Stichting 

Dorpsblad Den Hout. Het blad verschijnt op de 

laatste woensdag van de maand en wordt in Den 

Hout huis-aan-huis bezorgd. Buiten Den Hout 

kan men het blad tegen portokosten ontvangen. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om een digitale 

versie van het blad per e-mail te ontvangen. 

Redactie 
Conny van den Boogaard, Cees Joosen, Twan 

van den Heijkant, Arjen van Dijk, Wilma van 

Straten, Diane Scheffers, Odette Kuijpers, Els 

van den Heijkant 

 
 

 
Redactieadres: 

Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Tel.: redactie: 0162-422292 

E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 

Opmaak 
Jack Knipscheer, Adam van der Schriek 

Foto's 
Odette Kuijpers, Casper van Aggelen, Yvonne 

van de Gevel, familie Pellicaan, Fotokroniek 

Bernhard van Oerle, familie Flipsen 

 

 

 

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 28 april. U kunt uw bijdragen t/m 17 

april zenden of mailen naar het redactieadres. 

Donderdag 1 april 

Film "Een leven lang leren" op ORTS 

Donderdag 1 april 

Opening expositie Spelenderwijs in 

Speelgoedmuseum 

Zondag 4 april 

Eerste paasdag 

Maandag 5 april 

Tweede paasdag 

Zaterdag 10 april 

Eucharistieviering, 19.00 uur Den Brink 

Zaterdag 17 april 

Houtse motorrit, start om 11.00 uur bij de 

Corneliuskerk 

Zaterdag 17 april   

Sluitingsdatum inleveren kopij voor dorpsblad van 

28 april 

Dinsdag 20 t/m donderdag 22 april 

Vrouwen van Nu kledinginzamelingsactie 

Zaterdag 24 april 

Eucharistieviering, 19.00 uur Den Brink 

Woensdag 28 april   

Verschijnen aprilnummer van Dorpsblad Den Hout 

Alle hierboven genoemde activiteiten vinden alleen doorgang 

als de geldende coronamaatregelen dat toelaten. 

Indien u twijfelt over het doorgaan, informeer dan vooraf bij de 

organisator van de activiteit. 

KLEDINGINZAMELINGSACTIE 

VROUWEN VAN NU GAAT DOOR 
In Den Hout kan van 20 t/m 22 april herdraagbare 

kleding ingeleverd worden. Dat kan bij Vrouwen van 

Nu op dinsdag 20 t/m donderdag 22 april tussen 

09.00 en 18.00 uur op de inzamelingsadressen 

Dordrechtseweg 13 en Achterstraat 4. Kleding aub in 

gesloten zakken aanbieden. 

Door kleding in te leveren worden noodhulp- en 

wederopbouwprojecten van Cordaid Mensen in nood 

mogelijk. Daarnaast krijgt Vrouwen van Nu een kleine 

vergoeding per ingezamelde kilo textiel. Een eerlijke 

deal voor alle partijen: Sam-Sam! 

Wat mag ingeleverd worden? 
Bij voorkeur herdraagbare kleding en schoeisel. Dat 

heeft voor Sam's de hoogste opbrengst en zo kan het 

meeste geld doorgeven worden aan de mensen die 

het het hardst nodig hebben. In beperkte mate kunen 

ook tassen/accessoires ingeleverd worden. 

Speelgoed en knuffels, vervuilde en kapotte kleding, 

kussens en dekbedden, huishoudtextiel en vloer-

bedekking worden niet ingezameld. Dit is afval en 

moet dan ook tegen betaling afgevoerd worden en 

kost dus geld. 

Let alstublieft op dat de Coronamaatregelen in acht 

worden genomen: dus geen persoonlijk contact en 

minimaal 1,5 meter afstand houden, indien met 

meerdere personen tegelijk kleding ingeleverd wordt. 

Alvast hartelijk dank voor donaties namens Vrouwen 

van Nu afdeling Den Hout.  ■ 


