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STILLE NACHTVIERING OP KERSTAVOND GAAT NIETDOOR! 
Den Hout – De Stille Nachtviering die op vrijdag 24 

december plaats zou vinden bij de stal op de Houtse 

Heuvel, gaat vanwege de coronamaatregelen niet door! Als 

alternatief roept de organisatie op om die avond om 18.00 

uur met heel het dorp het lied ‘Stille Nacht’ te spelen of te 

zingen. Nancy de Jong van de organisatie: “Het wordt weer 

stil in de straten, terwijl we juist nu met familie en vrienden 

samen willen zijn. De stilte willen we graag doorbreken 

door massaal het lied ‘Stille Nacht’ te spelen of te zingen. 

Open je raam of ga op de stoep of de oprit staan en laat 

van je horen op kerstavond.” 

De aangevraagde herdenkingskaarsjes voor dierbare 

overledenen worden de 24ste thuisbezorgd. Het aanvragen 

van kaarsjes kan nog steeds (kittycaron@casema.nl of 

Vrachelsestraat 59). Rond de stal zal in de komende dagen 

de versiering uitgebreid worden, zodat een bezoekje met 

kerstmis een extra sfeervol uitstapje zal zijn. ■ 

Kerstmis 2021 
We leven nu alweer bijna twee jaar in een bijzondere tijd. 

Het lijkt erop dat we steeds verder wegraken van wat we 

‘vroeger’ normaal vonden. Afgelopen zomer leek die 

situatie meer nabij dan nu. Het Kerstfeest zal ook dit jaar 

gevierd moeten worden met forse beperkingen. 

Beperkingen die aangescherpt zijn in de persconferentie 

van 18 december naar aanleiding van de snelle opmars 

van de Omikron-variant van het coronavirus. 

 Kerstmis is het feest van licht en hoop. In deze sombere 

tijden is dat wel iets wat we kunnen gebruiken. De Stille 

Nachtviering op kerstavond en de viering op Eerste 

Kerstdag in Den Brink waren tekenen van hoop. Heel erg 

jammer dat we daar een streep door moeten halen. Maar 

ondanks dat blijft kerstmis een feest van hoop! 

In de verhalen in dit kerstnummer van het dorpsblad klinkt 
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Het kerstkoor van Brede Dorpsschool De Achthoek zingt voor de andere kinderen van de school tijdens de vervroegde kerstvie-
ring op 17 december. De viering moest vervroegd worden vanwege de verplichte kerstvakantie vanaf maandag 20 december. 
Oorzaak: corona! 
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hier en daar ook hoop door. Ze gaan over mensen die zich 

in willen zetten voor anderen, over mensen die met 

enthousiasme aan nieuwe uitdagingen beginnen, over 

mensen die inspirerende plannen voor de toekomst 

hebben. Allemaal tekenen van hoop en van licht in de 

toekomst. 

Met dat voor ogen, wensen wij – van Dorpsblad Den Hout – 

u allemaal fijne feestdagen en een hoopvol nieuw jaar! ■ 

 

TEAM FESTIVAL ONDER DE BOMEN 

GENOOT VAN BEZOEK AAN 

EFTELING 
Zaterdag 18 december was het uitvoerend team van 

Festival onder de Bomen te gast in de Efteling. Het team 

was daar op uitnodiging van het pretpark zelf in het kader 

van een programma waarin individuele personen of 

organisaties die in 2020 te maken hadden met corona zijn 

uitgenodigd. De medewerkers van De Efteling konden 

daarvoor voordrachten doen. Het Festival onder de Bomen 

was voorgedragen door Desirée Langenberg. 

Alle goede dingen bestaan in drieën geldt ook voor dit 

uitstapje. Nancy de Jong: “Dit was de derde afspraak voor 

een datum. Twee keer eerder ging het bezoek vanwege 

corona niet door. Nu gelukkig wel. De uitnodiging 

beschouwen wij als waardering voor het feit dat we vorig 

jaar het festival, ondanks alle beperkende maartregelen 

toch door konden laten gaan, niet onder de naam van 

Festival onder de Bomen, maar onder Pluk de Dag-

festival.” 

Het team van Onder de Bomen genoot zaterdag, samen 

met haar aanhang, met volle teugen van het bezoek aan 

het bekendste pretpark van ons land.    

 

 

Politie en GGD: 

‘BEN ALERT OP MAIL VAN OPLICHTERS 

DIE CORONA GEBRUIKEN OM UW 

BANKGEGEVENS IN HANDEN TE 

KRIJGEN’ 
De politie en de GGD waarschuwen voor mails van 

oplichters, die proberen bankgegevens in handen te 

krijgen.Hoe gaan zij te werk? 

Boosterprik 
In de mail staat dat ouderen verplicht zijn om een 

boosterprik te halen, en dat ze een afspraak kunnen 

maken door op een link in de mail te klikken en in te 

loggen bij hun bank. Die banksite is echter nagemaakt, 

waarschuwen de politie en GGD GHOR Nederland. Het is 

niet bekend hoeveel mensen in de oplichtingspoging zijn 

getrapt. 

Vaccinatie is gratis 
GGD/GHOR Nederland heeft gewaarschuwd voor de 

phishingmails. Mensen worden nooit per mail uitgenodigd 

voor een vaccinatie, zegt de koepel van de regionale 

gezondheidsdiensten. Die voegt eraan toe dat elke prik 

vrijwillig is, en dat er geen enkele reden is om bij een bank 

in te loggen, omdat vaccinatie gratis is. 

Bevestigingen per e-mail 
Er worden alleen bevestigingen van afspraken per mail 

verstuurd. Die krijg je automatisch nadat je (online of 

telefonisch) een afspraak hebt gemaakt. In de 

afspraakbevestiging staat bijvoorbeeld wat je moet 

meenemen naar de vaccinatielocatie. Mensen krijgen hun 

uitnodiging voor een boostervaccinatie via een brief van 

het RIVM. Open de valse e-mails niet en gooi ze ongelezen 

weg. 

Buurtpreventie Den Hout. ■ 

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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POSTZEGELS GEVRAAGD  
Ad van Leijsen zamelt postzegels in voor de Stichting 

Mitrata (www.mitrata.org). Deze kleinschalige stichting 

werkt met vrijwilligers en zet zich in voor kansarme 

kinderen in Nepal. De stichting zorgt voor onderwijs, 

kindertehuizen en medische voorzieningen.  

Ad van Leijsen is blij met alle soorten postzegels: 

Nederlandse, buitenlandse, oude, jonge, afgeweekte etc. 

etc. Wie wil helpen, kan de postzegels bij hem afgeven: 

Vrachelsestraat 67. ■ 

 

Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

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

telefoon: 422292).

 

CONTACTADRESSEN 

Wijkverpleegster 
Voor Den Hout is nog geen vaste wijkverpleegster be-

schikbaar. Inwoners van Den Hout kunnen bellen naar 

0165-546613 en vragen naar de waarnemend wijk-

zuster voor Den Hout. 

Wijkagent (tijdelijk) 
Aad van Wensen, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond. 

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

Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandag-

dinsdag-vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 

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

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

beeld over verenigingen, activiteiten, Dorpsbelang of 

algemene informatie, kan terecht op www.denhout.eu  

† OVERLEDEN 
Op 1 november j.l. overleed Sjaak Roeven op 

tachtigjarige leeftijd in Maasbree. Sjaak 

Roeven stond lang met zijn frietkraam bij de 

kerk. De laatste jaren verkocht hij ijs nabij de 

brug naar Ter Aalst. 

 

ADRIE LEIJTEN-FLIPSEN  

50 JAAR KOORLID 
Aan het einde van de eucharistieviering in Den Brink op 

zaterdag 27 november werd Adrie Leijten-Flipsen (74) in 

het zonnetje gezet door pastoor Jochem van Velthoven, 

omdat ze 50 jaar lid is van het parochiële dames- en 

herenkoor St. Caecillia. Adrie kreeg een erediploma, 

bloemen en een jubileumkaars uitgereikt. Traditioneel 

worden jubilerende koorzangers rond de feestdag van 

St. Caecilia (23 november), patroonheilige van de 

koorzangers, geëerd.   

Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan de 
redactie (e-mail: redactiedorpsblad@denhout.info of 
telefoon: 422292). 
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BERICHTEN UIT DEN BRINK 
 

ALVAST EEN GELUKKIG EN 

GEZOND NIEUWJAAR! 
De tijd van het overbrengen van de beste wensen aan 

iedereen die dit leest is aangebroken. We hebben een 

roerig jaar achter de rug. Het was heel hard rennen en 

bijna net zo hard ook stilstaan. En weer gooit het 

verduvelde virus komende dagen en weken overhoop. 

Geen kerstviering, geen dansen, geen repetities ’s 

avonds… Wel nog het bloedprikken op 24 december. De 

bloedprikpost is op 31 december en 7 januari gesloten. 

Wat we zeker doen, is plannen maken! Rondom het 

nieuwjaarscafe gonst het van de geruchten of er nog wat 

– binnen de regels – gevierd kan worden. Hou daarvoor 

het roddelcircuit en de uitingen van het dorpshuis in de 

gaten. 

Ook zijn de data voor het Eetpunt al vastgezet: 21 

januari, 4 en 18 februari, 18 maart, 1 april, 20 mei, 3 en 

17 juni, 1 en 15 juli, 16 september, 7 en 21 oktober, 4 

en 18 november en 2 en 16 december. Zet het in de 

agenda en geef je op tijd op. Er zijn per Eetpunt slechts 

20 plaatsen beschikbaar. 

Vanuit het dorpshuis gunnen we iedereen hoe dan ook 

fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar! 

Hopelijk zien we elkaar snel weer! 

Met vriendelijke groet, 

Casper van Aggelen 

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

 

 

 

 

 

De dorpsvergadering van 13 december is he-

laas geannuleerd vanwege de Corona-

maatregelen. Om u toch op de hoogte te 

houden, hebben we een tweede nieuwsbrief 

uitgebracht die met deze editie van het 

Dorpsblad is verspreid. 

 

We hopen van harte dat we in februari 2022 

weer een fysieke vergadering kunnen hou-

den. 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan 

kunt u natuurlijk met ons contact opnemen 

via de mail: communicatie@denhout.eu. 

 

Dorpsbelang wenst u hele fijne feestdagen en 

veel gezondheid en warmte in 2022! 

 

Website en Facebook 

Checkt u regelmatig onze site 

www.denhout.eu en onze Facebookpagina 

voor actuele informatie? 
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CPO-VERENIGING IN OPRICHTING 
Nog voor Kerstmis zal de oprichting van de vereniging CPO 

Den Hout een feit zijn. CPO staat voor Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap, de vorm die gekozen is om bouwen 

voor starters en ouderen in Den Hout mogelijk te maken. 

Als beoogde locatie is het huidige voetbalveld van VV Irene 

’58 in beeld. Joep Damen (27) is voorzitter van de 

nieuwbakken vereniging.   

In de afgelopen twee jaar werd onderzocht waar, hoe en 

voor wie in Den Hout woningen gebouwd kunnen worden. 

Uit onderzoek bleek dat de meeste behoefte bestaat aan 

huizen voor starters en senioren. Het zoekproces, 

opgestart door de Leefbaarheidswerkgroep, werd vervolgd 

door Dorpsbelang Den Hout. Qua locatie kwam al snel het 

huidige voetbalveld in beeld. De werkgroep Bouw van 

Dorpsbelang kwam in de loop van dit jaar tot de conclusie 

dat bouwen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

(CPO) de meeste kans op succes zal bieden. 

Bij het bouwen met CPO verenigen toekomstige bouwers 

zich in een officiële vereniging. Die vereniging koopt de 

bouwgrond aan, kiest een architect en een aannemer en 

koopt centraal bouwmateriaal en bijvoorbeeld de keukens 

in. De collectiviteit levert prijsvoordeel op.     

Vereniging oprichten 
Om het proces van CPO goed op te starten (en later te 

begeleiden bij de uitvoering) werd in overleg met de 

gemeente het bureau Vastgoedregisseurs BV uit Tilburg in 

de arm genomen. Dit bedrijf heeft veel ervaring in bouwen 

met CPO. 14 juli van dit jaar werden enkele informatiebij-

eenkomsten belegd en konden belangstellenden zich 

aanmelden. In het plan is, ruwweg gezien, plaats voor 25 

woningen. Tot op heden hebben zich een kleine twintig  

gegadigden gemeld. 

Na 14 juli was de eerste activiteit het oprichten van een 

vereniging. Na de vergadering deze week van de vereniging 

in oprichting, zal dat een feit zijn. Naast Joep Damen zullen 

Wessel van Mook, Joris Bongers en Dolf Derks deel 

uitmaken van het bestuur. Een vijfde kandidaat beraadt 

zich nog over het aanvaarden van een bestuursfunctie.  

Joep Damen: “Omdat we willen bouwen voor starters en 

senioren zijn beide categorieën vertegenwoordigd in het 

bestuur.” 

Verplaatsen 

voetbalveld 
De komende drie 

maanden za l  de 

vereniging aan de slag 

gaan met het op papier 

vastleggen  van de tot 

nu gemaakte plannen. 

Joep Damen: “Denk 

daarbij aan de locatie, 

het aantal te bouwen 

woningen en de 

doelgroepen waarvoor 

gebouwd gaat worden. 

Aan de hand daarvan 

kunnen we grofweg een 

tijdpad bepalen.” Voor 

er over daadwerkelijk 

bouwen gesproken kan 

worden, zal eerst de 

verplaatsing van het 

voetbalveld een feit moeten zijn. Joep Damen: “Er is nu 

sprake van dat de verplaatsing van het voetbalveld na de 

zomerstop van 2023 gerealiseerd zal zijn.”  

De komende maanden wordt ook geregeld dat de 

vereniging officieel de (uitvoerings)partner voor de 

gemeente is. Bart Halters van de Werkgroep Bouw van 

Dorpsbelang licht toe: “Formeel is Dorpsbelang voor CPO 

de gesprekspartner met de gemeente. Als Dorpsbelang 

hebben we er voor gekozen om de realisering van het 

traject helemaal over te dragen aan de CPO-vereniging. Zij 

worden volledig verantwoordelijk. Dat moeten we 

formaliseren met de gemeente. Natuurlijk blijven we de 

ontwikkelingen met belangstelling volgen. Een bestuurder 

van CPO Den Hout zal ons steeds op de hoogte houden.” 

Enthousiast 
Joep Damen is enthousiast over het traject: “Omdat ik 

graag in Den Hout wil blijven wonen en dit voor alle 

aanmelders – dus ook voor mij – de enige kans daarop is. 

Het lijkt me ook mooi om met een groep toekomstige 

bewoners dit project in Den Hout te realiseren. Het zal er 

prettig wonen zijn! Dat het traject veel geduld, veel tijd en 

veel inzet zal vragen, heb ik er graag voor over.” ■ 

Joep Damen, voorzitter CPO Den Hout met op achtergrond de beoogde CPO-bouwlocatie:  

het voetbalveld van VV Irene ’58. 
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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 

JOCHEM VAN VELTHOVEN, NIEUWE 

PASTOOR CATHARINAPAROCHIE WIL 

ZICHTBAAR EN BENADERBAAR ZIJN  
Jochem van Velthoven (43) is sinds eind oktober van 

dit jaar pastoor van de Catharinaparochie Oosterhout 

en als zodanig ook van de Houtse Corneliusgeloofs-

gemeenschap. Bij zijn benoeming liet de nieuwe 

pastoor weten extra aandacht te willen besteden aan 

de kerkdorpen. Dorpsblad Den Hout sprak met de 

pastoor over zijn aanpak daarvan, maar vooral ook 

over hoe hij de ontwikkeling van de hele parochie de 

komende jaren voor zich ziet. Het werd een gesprek 

met een bevlogen pastoor over de ‘missionaire kerk’, 

zijn inzet voor alle parochianen en de enorme drive 

die hij heeft voor zijn nieuwe baan.  

Voor de Catharinaparochie zet u in op een 

‘missionaire kerk’. Wat is het verschil met het 

huidige beleid en waarom deze keuze? 
“De afgelopen tien, twintig jaar zijn we als kerk veel te 

veel intern bezig geweest. We hielden ons bezig met 

reorganiseren en herstructureren van parochies en de 

toekomst van kerkgebouwen. Soms waren we druk 

met het in stand houden van wat voorbij is. Het is 

belangrijk naar buiten te gaan, zichtbaar te zijn voor 

de mensen. Onszelf laten zien. Het gaat om ontmoe-

tingen met mensen, relaties opbouwen, want er is 

veel weggeslagen. We mogen mensen helpen bij het 

gaan van een echte geloofsweg. Als er in de stad, 

maar ook in de kerkdorpen iets te doen is kijken of 

we erbij kunnen zijn. Het zou mooi zijn dat mensen 

die niets meer met de kerk hebben of er van 

verwijderd zijn geraakt, zeggen oh, ja dat is de 

pastoor: hij is er ook. Dat is de kern van de missio-

naire kerk. In de Catharinaparochie en in de rest van 

het bisdom is dat het beleid voor de toekomst.” 

Heeft u, gezien de vele problematieken in de kerk 

en de kritiek op het instituut de tijd niet tegen?   
“Ik vind juist dat we de tijd mee hebben. Ik zelf heb, 

omdat ik van een andere generatie ben, nooit volle 

kerken meegemaakt. Ik ben niet van de generatie die 

alles slikte omdat de pastoor het gezegd had. Ik ben 

niet belast met het verleden waar mensen vaak op 

teruggrijpen. Wat ik nu in de kerk zie is hoe jonge 

mensen er hun weg zoeken. Hoe jonge gezinnen 

bewust katholiek willen leven. Ik hoor mensen vragen 

stellen over de kerk. Kritisch en soms persoonlijk. 

Dan leg ik bijvoorbeeld uit wat de betekenis van 

eucharistie vieren is. Veel volwassenen zijn niet 

meegenomen in het groeien in hun geloof. Ze zijn 

blijven steken in het geloof van hun kinderjaren. We 

mogen weer samen op weg gaan,  

opnieuw leren door ons kwetsbaar op te stellen, door 

vragen durven te stellen en te beantwoorden. Door 

met elkaar in gesprek te gaan over het waarom in het 

leven en waarom de kerk bepaalde dingen vindt. 

Missionair zijn is op bepaalde plaatsen samenkomen. 

Het liefst in een kerk, maar als dat niet meer mogelijk 

is, is het fijn dat het kan in de Vinder (bij de Antonius-

kerk-red) of in Den Brink, ook op deze plaatsen voel ik 

mij helemaal thuis. Ik mag steeds weer met de 

mensen op weg gaan.”  

Hoe ziet u de (extra) aandacht voor de 
kerkdorpen? 
“In de kerkdorpen wil ik dat doen door zelf ook voor te 

gaan in de vieringen. Dat lijkt eenvoudig, maar is wel 

wezenlijk. En door met de mensen mee te leven. Ik wil 

kijken hoe ik in de dorpen aanwezig kan zijn bij 

allerlei activiteiten. Ik kan niet overal aanwezig zijn, 

maar maak van uitnodigingen zoveel mogelijk 



Jaargang 17 nummer 11 DORPSBLAD den hout 7 

gebruik. Daarnaast hebben we in Den Hout te maken 

met het dossier Corneliuskerk. Dat heeft tot nu toe 

alleen nog maar verliezers opgeleverd. Ik snap dat er 

mensen zijn die daardoor van de kerk afgehaakt zijn. 

Dat vind ik erg jammer. Meteen na mijn aantreden 

heb ik contact gezocht met de betrokkenen in het 

streven, zover het kan, deze zaak tot een goed einde 

te brengen.” 

Wat motiveert u om dit werk zo enthousiast op te 

pakken?  
“Mijn drive om dit werk te doen is mijn geloof, een 

innerlijke kracht die zo sterk is dat ik niet anders kan. 

Dit is mijn leven. Hiervoor ben en heb ik gekozen, 

toen ik in 2009 besloot de priesteropleiding te gaan 

volgen. Het is een leven vol ontmoetingen, contacten 

leggen en verbinden. Dat ligt me, geeft me motivatie 

en inspiratie. Ik vier de eucharistie en bid voor de 

mensen in het geloof dat God ons helpt. Ik luister 

naar wat de mensen zeggen, wat hun bezighoudt, 

plezier geeft of wat hun pijn heeft gedaan, dat draag 

ik allemaal mee in mijn gebeden.” 

U was 3 jaar kapelaan in de 

regio Alphen/Gilze/Chaam 

en drie jaar in dezelfde 

functie in drie parochies in 

Zeeuws-Vlaanderen. Hoe 

lang blijft u in Oosterhout?  
“Als kapelaan ben je flexibeler 

inzetbaar. Nu ben ik pastoor 

en pastoors blijven meestal 

langer. Om een parochie 

nieuw elan mee te geven heb 

je acht tot tien jaar nodig. Ik 

hoop hier dus die tijd te 

kunnen blijven. Op dit moment 

heb ik geen andere ambities. 

Het vertrek uit Zeeuws-

Vlaanderen was voor mij 

emotioneel. Ik moest afscheid 

nemen van mensen waarmee 

ik drie jaar geleden op weg 

ben gegaan.   

Ik vind het erg fijn om in Oosterhout aan de slag te 

zijn. In de regio waar ik geboren ben en de taal van de 

mensen ken. Nu ik hier weer terug ben, realiseerde ik 

me onlangs dat ik in de afgelopen jaren met name 

het Brabantse dialect gemist heb.”  

Uw leven is erg intensief. Is er tijd voor 

ontspanning?   
“Jazeker, de fanfare in Dorst heeft er weer een actief 

lid bij. En mijn studie in Rome geeft in zekere zin ook 

ontspanning. Daarnaast heb ik een grote kring van 

familie en vrienden om me heen die ervoor zorgt dat 

ik ook tijd maak om te ontspannen. Een fijn netwerk 

van mensen dat naar me omziet en voor me zorgt.” 

Personalia 

Jochem van Velthoven 

43 jaar, geboren in Dorst. 

Was accountant, volgde vanaf 2009 de priestersopleiding. 

2015 - diaken van Breda. 

Van 2015 tot 2018 priester/kapelaan in de regio Alphen en 

Gilze. 

Van 2018 tot 2021 priester/kapelaan in Zeeuws-Vlaanderen. 

Sinds oktober 2021 pastoor van de Catharinaparochie.  
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Naar aanleiding van de oproep in het vorige nummer van 

het dorpsblad, zijn verschillende foto’s ingestuurd. Hartelijk 

dank daarvoor! Voor dit nummer koos de redactie een foto 

van Anne Passchier, die zij alweer enkele jaren geleden 

maakte op kerkhof. Een foto die geen toelichting behoeft. 
CARNAVALSSEIZOEN 2022 
Hoewel de coronaregels op dit moment behoorlijke 

restricties in zich hebben, is het bestuur van C.S. De 

Kluivenduikers druk doende om een leutig programma in 

de steigers te zetten voor de aanloop naar en tijdens 

carnaval. Vooralsnog zal op zondag 30 januari de 

jeugdprins(es)verkiezing doorgaan. Uiteraard zullen daarbij 

de op dat moment geldende coronaregels gerespecteerd 

worden en waar nodig aanpassingen plaatsvinden. De 

kinderen en ouders worden door middel van een 

nieuwsbrief nader bericht omtrent de opzet en de 

mogelijkheden om zich op te geven.  

Sauwelen 
In het weekend van 4, 5 en 6 februari staan in principe 5 

sauwelaars en een zaalopwarmer in de sauwelton. Ook 

hiervoor geldt een voorbehoud of en in welke vorm deze 

activiteit kan geschieden, gezien de coronaperikelen op dat 

moment.  

Carnavalskrant 
Het weekend daarna zal op zondag 13 februari in ieder 

geval de carnavalskrant De Kluivenduiker worden rondge-

bracht. Vorig jaar was het genieten van een super dikke, 

ludieke en informatieve krant. Een bijdrage, in wat voor 

vorm dan ook, kan hiervoor nog aangeleverd worden. Een 

column, een versje, een overdenking, een liedje of een 

ander geschreven werkje dient in dat geval uiterlijk 25 

d e c e m b e r  i n g e s t u u r d  t e  w o r d e n  n a a r 

kluivenduikerskrant@hotmail.com. Een passende foto of 

illustratie is eveneens welkom. ■ 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

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

Tel.: 0162 - 455703 

MOOI DEN HOUT!   
CARNAVALS- 

NIEUWS 
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ZORGBOERDERIJ GEWOON ANDERS 
Linda Dalkmann en Bart Haarbosch runnen samen al acht 

jaar de zorgorganisatie Gewoon Anders. Op zoek naar een 

woonlocatie, waar ze tevens hun droom van dagbesteding 

aan huis konden realiseren, kwamen ze uit bij een 

boerderij aan de Hespelaar in Den Hout. Daar wonen ze 

sinds maart 2020, samen met hun kinderen Sep (6) en Jip 

(2). Aan de keukentafel in de mooie oude boerderij 

vertellen ze gedreven over hun ambities. 

Cliënten met een verstandelijke beperking of 

psychische problemen 
Linda: “Ik werkte in de complexe 24-uurs zorg, maar 

besloot acht jaar geleden om het anders aan te gaan 

pakken. Samen met Bart, die instapte als financieel 

directeur, heb ik de kleinschalige organisatie Gewoon 

Anders opgezet. We wilden zorg bieden aan mensen met 

een verstandelijke beperking of met psychische 

problemen, maar daarbij wel denkend in mogelijkheden en 

niet in beperkingen. We hebben inmiddels een locatie in 

Vrachelen in Oosterhout waar mensen begeleid wonen. In 

Surplus woonzorgcentrum Elisabeth in Breda verhuren we 

12 appartementen aan licht verstandelijk beperkten en 

mensen met psychische problemen die iets zelfstandiger 

zijn. Verder begeleiden we mensen in de wijk die wel 

zelfstandig wonen maar indien nodig 24 uur per dag een 

beroep kunnen doen op onze spoeddienst. En nu hebben 

we dus onze zorgboerderij Gewoon Anders.” Bart: “Hier 

komen dagelijks mensen die niet kunnen werken, maar te 

goed zijn voor gewone dagbesteding. Ze hebben een laag 

of gemiddelde intelligentie maar voor hen is dit het hoogst 

haalbare. We proberen hier, in een beschutte omgeving, 

een start te maken richting werk; zij zouden anders tussen 

de wal en het schip vallen.”  

Wat maakt hem of haar 
gelukkig? 
Linda en Bart hebben een hele duidelijke 

visie op hun werk: “We denken in 

mogelijkheden. Bij elke cliënt doen we zelf 

de intake, omdat we iedereen bij naam 

willen kennen, willen zien hoe zijn of haar 

leven er uit ziet, wie de ouders zijn. We 

vragen ons altijd af: welke methode past 

bij deze cliënt? Wat maakt hem of haar 

gelukkig? Hoe kunnen we de kwaliteit van 

zijn of haar leven nog verbeteren? En wat 

is daarin onze rol en waarin ligt het deel 

van de cliënt? We gaan hier bijvoorbeeld 

bij de dagbesteding uit van de intrinsieke 

motivatie van de client, we leggen niets 

op. De groepsdynamiek en manier van 

omgaan met elkaar vinden we heel 

belangrijk. Als de draagkracht van een 

cliënt laag is houden we hem toch 

betrokken door hem bijvoorbeeld licht 

productiewerk te geven. Iedereen mag 

doen wat ie op dat moment aankan.” 

Ergens energie instoppen, levert wat op 
En op de boerderij ís genoeg te doen. De cliënten kunnen 

hun creativiteit kwijt achter de naaimachine, er worden 

kussens, tassen en sleutelhangers gemaakt, er wordt hout 

bewerkt. Buiten kan men aan de slag in de moestuin of bij 

de dieren. Linda: “We hebben heel veel aardbeienplantjes 

gehad. De aardbeien die daar aankwamen verkochten we 

in ons eigen kraampje of we maakten er jam van. Met z’n 

allen overleggen we dan wat we met de opbrengst gaan 

doen: Kopen we er iets anders van of gaan we onszelf 

belonen? Zo leren we de mensen dat, als ze ergens energie 

instoppen, het ook wat oplevert.” Linda en Bart vertellen 

lachend dat ze, wat de moestuin betreft, zelf nog een en 

ander moeten leren. “We hadden bijvoorbeeld een 

overvloed aan courgettes. Op een gegeven moment 

hebben we ze gewoon weggegeven. Maar we maken er, 

met de cliënten, ook soep van. Die proeven we dan met z’n 

allen. We hopen zo iedereen, en straks misschien ook Den 

Hout, gezonder te laten eten. In de toekomst willen we ook 

een winkel en website openen. Mensen kunnen dan zelf 

hun aardbeien bij ons komen plukken, pony rijden, koffie 

drinken of met de alpaca’s wandelen. Daar hebben we er 

nu vier van, waarvan er twee drachtig zijn. En we hebben 

heel veel loopeenden, want die bleven maar eieren 

leggen,” lacht Linda. 

Naast het team 
Plannen in overvloed nog, maar ook al veel gerealiseerd. 

Het stel heeft dan ook een team van 23 mensen naast 

zich. “Naast ons, niet ónder ons,” benadrukken ze. 

“Zorgpersoneel staat in de rij om bij een kleinschalige 

organisatie te komen werken. Ze mogen bij ons ook zelf 

ideeën aandragen, ze gaan allemaal voor goud. We willen 

de kwaliteit hoog houden terwijl we groeien. Het is hard 

werken, maar ook zo gaaf dat dat tot nu toe lukt!” besluit 

Bart. ■ 

Mensen van zorgboerderij Gewoon Anders met hun alpaca’s. Links Bart Haar-

bosch en rechts van hem Linda Dalkmann. 
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HENK EN GERRIE DE JONG TOVEREN 

HUISKAMER ELK JAAR OM TOT 

KERSTDORP 
Al weer een aantal jaren op rij toveren Henk en Gerrie de 

Jong in de kersttijd hun huiskamer om in een kerstdorp. Dit 

jaar heeft Henk de skipiste bedacht. Het heeft heel wat 

voeten in aarde gehad om de kabels en de gondels van de 

skilift soepel en in balans te laten lopen. Toen het dorp 

zowat klaar was, stopte het reuzenrad ermee. Het was 

even puzzelen hoe dat gemaakt kon worden, want ze 

konden er niet meer bij. Met wat creatief denkwerk kreeg 

Henk gelukkig alles weer aan de praat. 

“Alles bij elkaar,” zegt Gerrie, “werkte Henk er enkele 

weken aan om het dorp op te bouwen. Hij werkt eraan als 

hij er zin in heeft.” 

Henk en Gerrie zorgen ervoor dat het dorp er elk jaar 

anders uitziet. Dit jaar is er ook de schaatshal bijgekomen. 

Die is van enkel maar glas gemaakt. 

Jonge kinderen zijn van harte welkom om eens een kijkje te 

komen nemen. Een tweede kerstblikvanger is ook al 

meerdere jaren de slee met toebehoren van de kerstman 

in de voortuin van hun huis aan de Herstraat. En voor wie 

oog voor detail heeft: de rendieren in de voortuin hebben er 

twee kleintjes bij gekregen!  ■ 

AART VAN VUGT ONDERSTEUNT 

(OUD)COMMANDO’S EN HUN 

FAMILIELEDEN 
Vanaf 1993 tot 2003 was Houtenaar Aart van Vugt (46) 

actief in het Korps Commandotroepen (KCT). Hij werd 

zeven keer uitgezonden naar Bosnië, Kosovo en 

Afghanistan en werkte daarna negen jaar voor 

Buitenlandse Zaken in Afghanistan en Irak als 

persoonsbeveiliger. Na het afscheid van de actieve dienst 

werd hij operationeel reservist. Dat is hij nog steeds. 

Beroepsmatig heeft Aart een beveiligingsbedrijf, Dutch 

Control en is hij voor defensie één dag in de week aan de 

slag met het operationeel maken van de nieuwe Vector, 

een voertuig dat gebruikt gaat worden door het KCT. 

Daarvoor monteert hij allerlei extra zaken op en aan het 

voertuig als affuiten (onderstellen voor zware vuurwapen-

red) en boordwapens. Hij put daarvoor uit zijn rijke 

ervaring. 

Behoefte aan steun 
Naast dit alles is Aart alweer zes jaar actief als vrijwilliger 

binnen de Commando & Family Foundation (CFF), een 

organisatie van operationele en oud-commando’s die 

paraat staat om (oud)commando’s, militairen van 

ondersteunende eenheden en hun familieleden op tal van 

manieren te steunen. Het is steun van mensen die 

begrijpen hoe het is om zwaar belastende operaties uit te 

voeren, hoe het thuisfront die beleeft en welk effect dat op 

iemand en zijn naasten kan hebben. 

 “Daaraan is grote behoefte,” zegt hij. “Bij de commando’s 

is er vaak hulp op korte termijn nodig of behoefte aan 

aanvullende hulp. Op zich schenkt defensie voldoende 

aandacht aan de (oud)manschappen, maar omdat het een 

groot log apparaat is gaat alles ontzettend traag.” Als 

voorbeeld noemt Aart het geval van een operationele 

commando die bij een actie een deel van zijn voet verloor. 

“Om nog mobiel te zijn had de militair een aangepaste auto 

nodig. Binnen defensie duurt zo’n aanvraagtraject 10 
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Irak 2005: Aart met collega en iemand van de ambassade onderweg van Bagdad naar Erbil in een Black Hawk helikopter.  

maanden. Door inzet van onze foundation had de persoon 

in kwestie binnen een week een aangepaste auto! Toen 

alles rond was met defensie en hij een auto kon 

aanschaffen, kwam ‘onze’ auto weer terug.” 

Ook voor familieleden van commando’s wordt gezorgd. De 

vrouw van een militair die zijn been verloor in Afghanistan 

kreeg een zeldzame vorm van kanker. De behandeling 

daarvan kon alleen in Mexico uitgevoerd worden en kostte 

zestigduizend euro. Via crowdfunding werd door familie en 

vrienden dertigduizend euro opgehaald. De CFF legde de 

andere dertig op tafel. Nu gaat het goed met haar.” 

Precies op tijd 
Waar Aart ook mee te maken kreeg was een commando 

met posttraumatische  stressstoornis (PTSS). “We waren 

n.a.v. een ‘matenbericht’ precies op tijd bij hem aan de 

deur. Hij dreigde helemaal door te draaien. Met zo’n 

collega ga je praten en je probeert hem te helpen. 

Commando’s zijn geneigd om bij problemen geen hulp te 

vragen. Ze lossen het zelf en alleen wel op. We helpen zo 

iemand op tal van manieren. Door erheen te gaan voor een 

gesprek en een luisterend oor te bieden of door 

vervoersmiddelen te regelen. Soms zoeken we zelfs 

woonruimte.” 

‘Leave no one behind’ 
Het helpen van commando’s en familie die het nodig 

hebben kost geld. Geen wonder dat het bestuur en de 

leden van de CFF daar veel tijd en aandacht aan besteden. 

Aart: “We organiseren regelmatig fundraisingactiviteiten. Ik 

ben dan vaak – vanuit mijn praktische instelling – bezig 

met de opzet en uitvoering van zo’n bijeenkomst. Het KCT 

helpt ons daarbij fantastisch met ruimte en materieel. 

Laatst leverde een veiling maar liefst 135.000 euro op. 

Binnenkort staat een avond voor de Rotary Oosterhout op 

de agenda.”  

Andere leden van de CFF gaan het land in om 

spreekbeurten over de foundation te geven. “Ieder van ons 
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heeft zo zijn kracht en omdat we een kleine organisatie zijn 

waarbinnen iedereen elkaar kent, weten we snel wie we 

waar voor moeten vragen.”  

Vanuit de commandovisie: “Leave no one behind” (laat 

niemand achter) opereert de Commando & Family 

Foundation. Aart: “Tijdens operaties (bijvoorbeeld bij 

gevechtsacties) laten we als commando’s geen maten 

achter, maar ook daarbuiten staan we voor elkaar en onze 

familieleden steeds klaar.” 

Meer informatie & doneren: 
Commando & Family Foundation (CFF) - 

commandofamilysupport.nl. ■ 

 

DEES MELSEN EN MERIJN 

SCHEIFES: DORPSWETHOUDER EN 

WIJKMAKELAAR VOOR DEN HOUT 
Nodig ons uit! Dat is de boodschap die zowel de wethouder 

als de ambtenaar, beiden verantwoordelijk voor Den Hout, 

diverse malen uiten tijdens het interview met hen. 

Initiatiefrijk, zelf de schouders ergens onder zetten 

alsmede de sociale cohesie en saamhorigheid zijn volgens 

hen dé eigenschappen die Den Hout als kerkdorp 

onderscheidt. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de 

zakjes aan de deur tijdens deze corona periode, het 

immense aantal aanmeldingen tijdens de Halloweentocht 

en de Kluuntocht tijdens carnaval van kinderen. Door, voor 

en met het dorp, is het credo. 

Een korte eerste kennismaking met Dees 

Melsen en Merijn Scheifes 

Storp of stad? 

Dees en Merijn: Eensluidend Storp. Oosterhout is namelijk 

een stad met drie kerkdorpen, een betere benaming is 

hiervoor niet te geven. 

Prins Kluif XIII of Prins Mienus XIII? 

Prins Mienus XIII voor Dees. Hij is een echte geboren en 

getogen Oosterhouter die traditioneel in de carnavals-

kleuren groen en rood enkele dagen carnaval viert in 

Kaaiendonk en de laatste dagen met een glasgordijn om in 

Bergen op Zoom, waar zijn familieroots liggen.  

Merijn gaat voor Prins Kluif XIII, hoewel hij niet weet wie 

deze functie/rol op dit moment bekleedt. Merijn ervaart 

carnaval in Den Hout als een familiaire gebeurtenis met 

kinderen binnen het dorp. Puur en toch massaal wordt het 

op geheel eigen(wijze) manier gevierd.  

Paaspop of Parkfeest? 

Merijn gaat voor Paaspop: Een festijn waar Den Hout groot 

in is. Dees gaat als echte Oosterhouter voor het Parkfeest, 

hoewel hij als jongere ook diverse malen Paaspop heeft 

bezocht. Allebei feestjes, die staan voor muziek, 

gezelligheid en saamhorigheid.  

Heilige Driehoek of Beschermd Dorpsgezicht Den 

Hout? 

Zowel Merijn als Dees zijn hierin stellig: Den Hout. Dit 

gebied heeft namelijk iets unieks en is verborgen. Den 

Hout mag dan wel naar buiten toe minder bekend zijn, 

maar van binnen heeft het echt beleving. Het doet hen 

beiden denken aan het lied ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld.  

Achtergronden  

Wanneer zaken die politiek of ambtelijk steun, advies of 

medewerking behoeven in relatie tot Den Hout, zijn Merijn 

Scheifes of Dees Melsen de contactpersonen om binnen 

de gemeente Oosterhout contact mee op te nemen. Beiden 

zijn relatief jong, maar op gemeentelijk gebied kunnen ze 

bogen op de nodige ervaring. Merijn is al jaren bekend met 

het dorp als wijkcoördinator en tegenwoordig in functie als 

wijkmakelaar voor onder andere Den Hout. Hij komt uit een 

echt politiek nest, want zijn moeder is vele jaren wethouder 

geweest in de gemeente Gilze en Rijen. Dees is vanaf zijn 

21ste levensjaar raadslid en is op 7 september, op zijn 
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verjaardag benoemd tot wethouder; een echt cadeau. Hij 

heeft hierbij de portefeuille van Robin van der Helm 

overgenomen, die rond de zomervakantie besloot zijn eigen 

weg te volgen en zelfstandig verder te gaan als adviseur. 

Dees is inmiddels ook gekozen als lijsttrekker voor de 

lokale VVD. Kortom, een druk baasje, maar in de omgang 

komt hij zeer rustig en zelfs timide over. Inmiddels is hij 

gesetteld als wethouder en is hij fulltime aan de slag met 

de vele projecten die binnen zijn portefeuille vallen: Econo-

mische Zaken (toerisme en recreatie, evenementenbeleid), 

Economische regionale samenwerking, Branding en 

citymarketing, Jeugd (incl. jeugdzorg) en jongerenwerk, 

Onderwijs, Project binnenstad, Project Galvanitas en het 

Project gebiedsvisie Slotjesveld. Voor zijn benoeming als 

wethouder was hij werkzaam als teamleider RO, 

vergunningen en wonen bij de gemeente Rucphen. 

 

Dees Melsen; de 
wethouder 
Dees Melsen is relatief onbekend 

met Den Hout als gemeenschap. 

Recent heeft hij een rondgang 

gemaakt door Den Hout en heeft 

hij, ondanks de huidige corona 

regels en beperkingen, kennis 

mogen maken met het project van 

de Avansstudenten voor de St. 

Corneliuskerk. Dat soort zaken 

bevalt hem goed. Fysiek projecten 

bezoeken, mensen alsmede 

bedrijven en onderwijsinstellingen 

treffen, zijn aspecten van zijn 

functie die hem goed doen en 

noodzakelijk zijn. Vanwege corona 

is dat de komende periode 

lastiger. Dees heeft in het 

verleden in Den Hout als student 

gewerkt bij Albert Vermeulen en 

Geert Meesters, tussen de aardbeien en tuinbonen, en 

heeft door dansles met Paul, Maarten en Carlijn (drieling 

Verhoef) kennis mogen maken met hun gezin en hun 

agrarisch bedrijf op de Houteindsestraat. Zijn familie komt 

oorspronkelijk uit Bergen op Zoom en omgeving en heeft 

een landbouwachtergrond. Dees vindt het belangrijk dat 

ook jongere mensen zich gaan interesseren, inzetten en 

bemoeien met politiek. Op die manier kunnen namelijk 

vraagstukken zoals woningbouw, onderwijs en arbeids-

markt vanuit die zijde van de samenleving bezien worden 

en kan vanuit die context met oplossingen worden 

gekomen. Hij hoopt dan ook dat jongeren de komende 

maanden hun inbreng en stem laten horen in de dorpsvisie 

en uitrol van de woningbouwstrategie.  

Merijn Scheifes; de wijkmakelaar 
Merijn is al jaren vertrouwd en bekend met Den Hout. Hij 

was en is de vooruitgeschoven post vanuit de gemeente 

met voorheen de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout en 

sinds kort met Dorpsbelang Den Hout. Hij roemt het 

zelfinitiatief binnen het dorp. Het huidig iDOP maakt 

duidelijk dat Leefbaarheidswerkgroep Den Hout de daarin 

vermelde projecten ook gerealiseerd heeft, al dan niet met 

hulp en ondersteuning van de gemeente. De 

woningbouwstrategie van Dorpsbelang Den Hout en het 

proces van een nieuw dorpsontwikkelingsplan zijn 

initiatieven die duidelijk maken dat ook wordt nagedacht 

richting en over de toekomst. 

De toekomst voor Den Hout? 
De Omgevingsvisie Oosterhout (het belangrijkste ruimtelijk, 

milieu, bouw, gezondheid en duurzaamheidsbeleidsstuk 

met een scope tot 2030) is inmiddels vastgesteld. Daarin 

is geen uitbreiding van industrieterrein Weststad 

opgenomen. Wel is daarin als specifiek, concreet project de 

afronding van de ecologische zone tussen Den Hout en de 

woonwijk De Contreie vermeld. Ook zal de komende jaren 

invulling worden gegeven aan het realiseren van bebording 

Dees Melsen (links) dorpswethouder en Merijn Scheifes wijkmakelaar voor Den Hout. 
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en informatie over de waterlinie. Dees heeft hierin als lid 

van de Zuiderwaterlinie zijn contacten en kan hierbij de 

Houtse Linies op de kaart zetten. Inmiddels heeft hij vanuit 

een lokale ondernemer en een particulier op het End van 

Den Hout al initiatieven verzameld en overleggen gehad ter 

verbetering van toerisme en verblijf. Een wandelroute, 

informatievoorziening op de Linies en meer en andere 

verblijfsvormen in de buurt zijn voorbeelden daarvan. 

Woningbouw in Den Hout zelf is nog lang niet concreet qua 

locatie en vorm. Met realiteitszin, positieve politieke 

besluitvorming en de hoop dat bezwaren en beroep 

uitblijven tegen ofwel verplaatsing van het complete 

complex van Irene’58 naar het huidig trainingsveld dan wel 

tegen een mogelijk bouwplan op het huidig hoofdveld, is 

feitelijke realisatie pas daadwerkelijk te verwachten over 

meerdere jaren. Merijn roemt het huidige proces en de 

visie aangaande het Collectief Particulier Opdrachtgever-

schap (CPO) echter en ziet de lange termijn daarin niet als 

bezwaar. Dees heeft woningbouw niet in zijn portefeuille 

maar ziet vooral de verjonging van Den Hout als speerpunt 

daarvoor. Basisschool De Achthoek blijft vanwege het 

kleinschalig en persoonlijk onderwijsconcept al vele jaren 

veel kinderen trekken. Het leerlingenaantal is hierdoor fors 

gestegen wat de leefbaarheid van Den Hout ten goede 

komt. Hij legt uit dat de komende jaren het schoolgebouw, 

waar nodig, verder wordt verduurzaamd en ventilatie en 

een gedegen afzuigsysteem vanwege de corona perikelen 

ook programmatisch worden aangepakt. Hierin kan en wil 

hij als wethouder sturen en de koers uitzetten. 

Zowel Dees als Merijn sluiten af met het gegeven dat het 

huidige digitale werken het ontmoeten met een 

persoonlijke kennismaking van mensen en bedrijven 

ernstig heeft bemoeilijkt. Toch horen ze graag hoe de 

Houtenaren staan in en tegenover de maatschappij, zaken 

verbeterd willen zien en zelf met initiatieven daarin willen 

en kunnen bijdragen. Als er iets is; mail dan naar 

M.Scheifes@oosterhout.nl en bezien zal worden of en op 

welke wijze invulling, advies of inzet kan worden 

gegeven. ■ 

 
 
 
 
 
 

DE UITVINDERS VAN DE ACHT-

HOEK UNIT 2 
Unit 2 van de Achthoek is bekend omdat ze flyers heb-

ben rondgebracht in Den Hout. Daardoor hebben men-

sen die flyers ingevuld. Op de flyers stonden dingen 

waar mensen problemen hadden met lopen, bukken 

enz. Groepjes werden ingedeeld en in die groepjes zijn 

de kinderen uitvindingen aan het maken voor die 

mensen. 

Wij zijn nu al ongeveer 3 weken bezig met de uitvindin-

gen bedenken en maken. Nu zijn al sommige dingen 

bijna klaar, maar veel uitvindingen moeten nog afge-

maakt worden. 

Sommige dingen kunnen we helaas niet afmaken, om-

dat we een week eerder moesten stoppen, omdat on-

ze school eerder dicht moest door corona en door de 

persconferentie. 

Nu zijn sommige dingen al bijna klaar, maar sommige 

dingen lukken niet zo goed en daardoor kan niet alles 

klaar zijn. 

Veel andere uitvindingen moeten nog afgemaakt wor-

den, maar nu hebben we helaas geen tijd meer. 

Eén uitvinding is zowiezo al bijna klaar. Dat is het anti-

hondenpoepbordje voor bij het speeltuintje aan de 

Middenakker. Alleen nog een paar dingen aan elkaar 

en dan is het klaar. 

Helaas is het zelf-massage apparaat één van de din-

gen die nog niet af zijn. 

We vinden het heel jammer dat we het niet helemaal 

voor de mensen kunnen afmaken! Misschien doen we 

dit thema nog wel een keer. 

Door Roef Jaspers, Matisse Buskens en Lauren van 

Lin van unit 2 stamgroep rood van de Achthoek. 
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NIEUWE BANKEN OP HOUTSE 

HEUVEL IN GEBRUIK GENOMEN 
Zaterdag 18 december vond de ingebruikname plaats van 

de nieuwe banken op de Houtse Heuvel. De drie banken en 

twee picknicksets waren mogelijk dankzij een substantiële 

financiële bijdrage van de Stichting Dorpsfeest Den Hout, 

de organisatie van de Houtse Jaarmarkt op Hemelvaart. 

Heuvelvoorzitter Joep Struijk memoreerde in zijn woordje 

dat het project al geruime tijd liep, maar nu afgerond werd 

met het plaatsen van banken die beantwoorden aan de 

sfeer van de Heuvel. “Het is alsof de bomen die we soms 

moeten rooien, terugkomen in de vorm van banken.”  

De ingebruikname vond plaats op de noordelijke punt van 

de Houtse Heuvel. Joep Struijk: “Dat lijkt soms een 

vergeten plekje, maar voor ons vormt het één geheel met 

de rest van de Heuvel.” Hij besloot met het 

voordragen van het gedicht ‘Houten banken’ 

van de dichteres Maria van de Looverbosch. 

Michel van Gurp, voorzitter van de Stichting 

Dorpsfeest, schroefde als overdrachts-

handeling een herinneringsplaatje op de 

bank. 

Ontwerper en maker van de banken is 

Merte Loonen, één van de eigenaren van 

het bedrijf Hamer en Hark, gevestigd aan de 

Liniestraat in Den Hout. “Wij maken 

boomhutten, speeltoestellen en ander sterk 

spul.” Vaak is dat in een speelse stijl met 

gebruik van rondhout. De gebruikte 

houtsoort van de banken is acacia. Zijn 

ontwerpen op de Houtse Heuvel noemt hij 

‘robuust’. 

Met de ingebruikname van de banken wordt 

een traject afgesloten dat enkele jaren 

geleden ontstond, toen in het goede-

doelenlijstje van de jaarmarkt het verzoek 

om nieuwe banken op de Heuvel werd opgenomen. Wim 

Karels had in die tijd zijn ‘ommetjes’ in en om Den Hout 

uitgestippeld en verzocht om de oude banken ergens in zijn 

korte wandelingetjes op te mogen nemen. Dat werd 

akkoord bevonden. De uitvoering kan nu gerealiseerd 

worden. Zes oude banken, die opgeslagen liggen bij Nancy 

de Jong, zijn er voor beschikbaar. 

In afwachting op het beschikbaar komen van de banken, 

had Wim Karels met landbouwers en de gemeente 

afspraken gemaakt over de plaats waar ze zouden komen. 

Het hele plan ligt nu klaar om uitgevoerd te worden. 

Daarvoor is Miriam van Loon, bestuurslid van de Stichting 

Dorpsfeest, op zoek naar enkele vrijwilligers die het plan 

met haar willen realiseren. ■ 

 

 

 

Nieuwe bank eerste keer gebruikt! Op de bank (vlnr): Michel van Gurp, van 

Dorpsfeest Den Hout, Peter Machielsen (met dochter) en Anja Meesters, 

beiden van de Werkgroep Onderhoud Houtse Heuvel en ontwerper/maker 

Merte Loonen achter de bank. 
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ERFGOEDSTICHTING DIENT 

ZIENSWIJZE VERWIJDERING 

KRUISWEG EN DOOPVONT IN 
Den Hout kent een eigen Erfgoedstichting die ten doel 

heeft historische gebouwen, gebruiken, kunst- en 

cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk in stand te 

houden, danwel erop toe te zien dat deze in stand 

gehouden worden. In dit kader heeft het bestuur van de 

Erfgoedstichting een zienswijze ingediend bij de gemeente 

Oosterhout in het kader van de voorgenomen 

vergunningverlening voor de verwijdering van de Kruisweg 

en het Doopvont uit de Corneliuskerk. 

Wat is er gebeurd? 
De verkoop van het kerkgebouw kon alleen doorgang 

vinden als deze helemaal leeg zou zijn. Onder deze 

voorwaarde is de koopovereenkomst met de koper 

getekend. Voor levering van de kerk zou dit gerealiseerd 

moeten zijn. Nu heeft de koper in de onderhandeling met 

de parochie grote delen van het interieur kunnen 

behouden voor het dorp, met uitzondering van de Kruisweg 

en het doopvont. De parochie wil dat zowel de Kruisweg als 

het doopvont uit de kerk verwijderd worden. Aangezien het 

kerkgebouw is gekwalificeerd als Rijksmonument mogen 

essentiële onderdelen niet zomaar verwijderd worden; daar 

is een vergunning voor nodig. 

Vergunning 
De gemeente Oosterhout is beslissingsbevoegd om deze 

vergunning te verlenen en heeft in dat kader vooraf wel 

een advies gevraagd aan de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed. De Rijksdienst heeft negatief geadviseerd 

vanwege de kunst- en cultuurhistorische waarden van 

beide elementen in relatie tot het Rijksmonument en in 

relatie tot de geplande activiteiten van de koper bij 

herbestemming van het gebouw. Desondanks heeft de 

gemeente de intentie om de vergunning te verlenen, 

vanwege het feit dat zij vreest dat anders de koop 

ontbonden gaat worden. 

Zienswijze 
De Erfgoedstichting heeft vervolgens namens het dorp een 

zienswijze ingestuurd, waarbij op basis van dezelfde 

argumenten als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het 

standpunt is ingenomen dat de Kruisweg en het doopvont 

onlosmakelijk met het Rijksmonument zijn verbonden. 

Daarnaast is aangegeven dat deze elementen in het 

verleden door het dorp zijn geschonken en dat ze een grote 

emotionele waarde hebben. Deze zienswijze heeft de 

Erfgoedstichting mogen toelichten o.m. in aanwezigheid 

van de pastoor en de wethouder. Hierbij is door de pastoor 

nader toegelicht dat de Kruisweg een uiting is van devotie 

voor het katholieke geloof en ook het doopvont nauw 

verbonden is met het katholieke geloof en dat de parochie 

daarom bij haar standpunt blijft om beide elementen te 

verwijderen uit het kerkgebouw. 

En nu? 
De gemeente Oosterhout moet een beslissing nemen of ze 

de vergunning definitief gaat verlenen. De Erfgoedstichting 

heeft nog tijd gevraagd om te bepalen wat te doen met dit 

dilemma. Immers: Indien de vergunning niet verleend wordt 

of de stichting maakt bezwaar, dan is de kans zeer 

aanwezig dat de parochie de koop zal ontbinden, waarna 

wederom een periode van onzekerheid aanbreekt wat er 

met het prominente kerkgebouw gaat gebeuren. Indien de 

vergunning verleend wordt en de Erfgoedstichting maakt 

geen bezwaar, dan worden de Kruisweg en het doopvont 

verwijderd, waarbij de toezegging is gedaan dat de 

Kruisweg in de Basiliek in Oosterhout tentoon zal worden 

gesteld. Den Hout is dan de Kruisweg (en de doopvont 

kwijt), maar de Kruisweg blijft wel binnen de parochie. 

  

Reacties op dit artikel: info@erfgoedstichtingdenhout.nl. ■ 
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HET LICHT 
Het was 1939, de zaterdag voor Kerst. Jo, 22 jaar, had 

het ingepakte vlees in de korf voorop de fiets gedaan. 

Het was bitter koud en hij trok zijn pet nog wat verder op 

zijn hoofd. Zijn vader Arjen stond in de winkel en beende 

een schouderstuk uit. Gisteren was Jo thuisgekomen uit 

Gouda, zijn vestigingsplaats tijdens de mobilisatie. Het 

was een lange reis van Gouda, via Leeuwarden, naar 

Marrum; hij had er bijna vijf uur over gedaan. 

Toen hij gistermiddag thuiskwam was zijn vader aan het 

slachten in het hok naast de slagerij. Hij was hem gelijk 

gaan helpen. Het was voor Kerst en de mensen hadden 

het wat beter dan tijdens de crisistijd.  

Nu eerst de bestellingen wegbrengen. Jo fietste door de 

hoofdstraat, toen naar links door een nauw straatje met 

de bakkerij van Akkerman. Het rook heerlijk naar vers-

gebakken brood in de steeg, vooral met dit koude weer. 

Het straatje gaat over in het Langpaad, een onverhard 

pad door het land. Hier is het nog veel kouder. Er staat 

een strakke koude wind en het vriest nu echt hard.  

Het is wel fijn om even thuis te zijn en vooral om Marijke, 

zijn verloofde, te zien.  

Marijke is de dochter van Auke en Tijtje Greijdanus. Zij 

woont met haar ouders op de boerderij de Lelia State, 

aan de Hoge Hereweg.  Hij heeft haar in zes weken niet 

gezien of gesproken. Maar schrijven deden ze wel, om 

de zoveel dagen. Dat die mobilisatie daar nu zo tussen 

moest komen. Nederland zou zich toch geen zorgen 

hoeven te maken? Maar toch… In september zijn de 

Duitsers Polen binnengevallen. Het knaagt wél. 

De eerste huizen van Wester Nijkerk doemen op. Op de 

hoek staat de prachtige kop-hals-rompboerderij van boer 

Bouke Ferwerda. Het is een grote boer: 25 melkkoeien, 

een eigen stier, zes paarden en zeker drie vaste 

arbeiders. Jo zet zijn fiets bij de staldeur en haalt een 

pakketje uit de korf voorop de fiets. Hij doet de staldeur 

open. De warme lucht van koeien, mest en kuil komen 

hem tegemoet. Op een bankje tegen de muur zit de zoon 

van de boer. Jarit is geestelijk niet goed, maar wel 

vriendelijk. Hij zegt tegen Jo: “Heb je het al gezien?” 

“Wat moet ik gezien hebben?” vraagt Jo. “Die luchten 

boven het Noorderleeg.” “Wat is er met die luchten?” 

vraagt Jo weer. “Die luchten kloppen niet”, zegt Jarit en 

hij kijkt echt bezorgd. “Ik moet daar straks heen”, zegt 

Jo, “en dan ga ik het bekijken.” Jarit knikt. Als even later 

Bouke, de vader van Jarit in de stal opduikt vertelt Jo 

wat Jarit hem zojuist vertelde: dat hij vreemde luchten 

boven het Noorderleeg had gezien. “Ja”, zegt Bouke, 

“Jarit ziet soms dingen die wij niet zien, maar of het waar 

is…?” 

Jo fietst weg van de boerderij. Het is een lange rechte 

weg naar het Noorderleeg met aan het eind nog een 

bocht. Het laatste adres is bij Reitsma, die woont aan de 

dijk in een kleine boerderij. Jo kijkt naar de lucht boven 

de dijk. Er is een apart licht boven de dijk. Hij denkt aan 

vanavond: de kerstdienst en hij zal dan naast Marijke 

zitten, bij de familie Greijdanus in de derde bank van 

voren. Het kan toch niet bestaan dat God een oorlog in 

Europa toestaat? Heer laat het niet gebeuren. Laat er 

een wonder gebeuren! Jo fietst door de bocht en komt in 

het laatste stuk van de weg naar de zeedijk. Vreemd dat 

licht. Zou er brand zijn op het Noorderleeg of zoiets? 

Maar hij ziet geen rook. Als hij bij de zeedijk aankomt zet 

hij zijn fiets tegen een paaltje en klimt tegen de dijk op. 

Als door de bliksem getroffen staat hij daar… op 

ongeveer 50 meter naast de slootrand ziet hij een 

lichtende gestalte, bijna een vogel. Met de vleugels over 

een neergebogen hoofd. Het licht is onbeschrijflijk mooi, 

maar dooft langzaam. Hij moet denken aan de Bijbelse 

woorden: Wees niet bevreesd……   Maar voordat hij 

verder iets kan denken ziet hij een gezicht vol licht, maar 

zo droevig. Even maar, in een flits. En de vogel vliegt 

weg. Een lichtende gestalte tegen een donkere lucht. 

Mijn God.  Dit kan hij niet gezien hebben… 

In mei 1940 haalt Jo de eerste gewonde Duitse 

parachutist van de weilanden bij Gouda. Na de 

demobilisatie keert hij terug naar Marrum. Hij trouwt 

met Marijke in 1941 en zij krijgen in de periode 1942-

1945 drie zonen. Na de oorlog vertrekken ze naar 

Amsterdam. 

Jo heeft nooit meer over het licht gepraat, behalve met 

Marijke op eerste kerstdag 1939,  in het steegje tussen 

de stal en het kalverenhok van de Lelia State. Maar 

iedere kerst dacht Jo aan het licht bij de zeedijk. Hij was 

er door aangeraakt en zou dat heel zijn leven blijven. 

Pas heel veel later heeft Marijke het aan ons, kinderen, 

verteld. 

Fijne kerstdagen!   

                Alowieke 
 

ontspanning en plezier 

rustig conditie opbouwen 

geen prestatiedruk of moeten 

genieten van bewegen in de natuur 

lopen in eigen tempo 

met oa. yoga, meditatie en krachtoefeningen 
 

Personal coaching behoort ook tot de mogelijkheden 

Judith van Leeuwen 

Info: 06-54353123 

10-weekse 

Slowrun  

cursussen 
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen nieuwe 

inwoners zich voor. 

Naam: Rob (43),  Marieke (40), Sem (12) 

en Mees (9)   Haest  

Adres: Hoge Akker 33  

Beroep:  Rob is Commercieel Manager bij 

Veldsink  Advies. Marieke is 

voedingsassistente bij het 

Amphia Ziekenhuis in Breda. 

Sem zit op de Muldersteeg in 

groep 8 en gaat volgend jaar 

naar het voortgezet onderwijs. 

Mees zit op de Achthoek en zit in 

groep 6. 

Hobby’s:  

Rob tennist graag. Hij is lid bij TC De Warande 

vanwege een vriendengroep met wie hij competitie 

tennist. Volgend jaar gaat hij ook lid worden bij TC 

Den Hout. Marieke is erg sportief. Ze loopt graag 

hard, fitnesst bij Arendse en speelt daarnaast ook 

tennis bij TC Den Hout. Sem tennist bij TC Den Hout 

en gaat twee keer per week naar Scorpio in 

Oosterhout. Mees is de meest sportieve van het stel. 

Hij voetbalt bij Irene in JO10. Daarnaast tennist Mees 

nog vier keer per week, één keer bij TC Den Hout en 

drie keer in Breda. Daarnaast vinden wij het als gezin 

heel erg leuk om op vakantie te gaan; het liefst zo 

vaak mogelijk. 

Waar komen jullie vandaan?  
Rob is in Boxtel geboren en op zijn vijfde verhuisd 

naar Dongen en is daar opgegroeid. Op zijn 19e is hij 

gaan studeren en wonen in Haarlem. Hij heeft daar 

HBO Commerciële economie gedaan. Na zijn studie 

heeft hij 4 jaar in Breda gewoond om vervolgens 

samen met Marieke naar Oosterhout te gaan. Daar 

hebben ze 14 jaar gewoond. Marieke is geboren en 

getogen in Den Bosch. Heel de familie van Marieke 

woont daar nog steeds. De heimwee zal altijd wel een 

klein beetje blijven bestaan richting Den Bosch. 

Marieke heeft in Den Bosch een MBO opleiding 

Toerisme doorlopen en is vervolgens gaan werken in 

de reisbranche. 15 jaar geleden hebben Rob en 

Marieke elkaar leren kennen in Breda. 10 jaar 

geleden zijn zij getrouwd in Den Bosch. 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen 
wonen? 
Omdat Sem en Mees een aantal jaar geleden naar de 

Achthoek zijn gegaan, merkten we dat ons leven zich 

een beetje verschoof naar Den Hout. De jongens 

hadden steeds meer vriendjes in Den Hout, ze gingen 

er sporten, leerden er steeds meer mensen kennen. 

En op enig moment kregen we van onze huidige 

buren de gouden tip dat ons huidige huis in de 

verkoop zou komen en zijn zodoende in contact 

gekomen met de oud eigenaar Patrick. Daar hebben 

we op een hele fijne manier uiteindelijk de 

overeenstemming mee kunnen treffen en het huis 

kunnen kopen. 

Hoe is het tot nu toe bevallen? 
We wonen nu een jaar in Den Hout. Het jaar is voorbij 

gevlogen en tot op de dag van vandaag hebben we 

nul komma nul spijt van dat we hier zijn gaan wonen. 

We genieten iedere dag! Van ons huis, de ruimte, de 

vrijheid, de mensen. Het gemoedelijke. We voelen ons 

100% op ons gemak. Dat is fijn! 

Wat vinden jullie minder leuk aan Den Hout? 
We kunnen niet iets specifieks noemen dat we 

minder leuk vinden. Het is jammer dat we al 2 jaar 

met corona moeten leven en er hierdoor minder 

activiteiten kunnen plaatvinden. Maar verder 

genieten we volop. 
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H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 
Pastoresteam 
Pastoor Jochem van Velthoven, 

pastoor Rodrigo Rojas, pastor Peter 

Hoefnagels en pastoraal werker 

Annemiek Buijs, tel.: 432339. 

Opgeven misintenties 
Mevrouw A. Halters tel.: 455070 of 

email: amhalters@casema.nl. 

Vieringen van de geloofs-

gemeenschap Cornelius 
Zaterdag 25 december: De gepland 

eucharistieviering is vanwege de 

coronamaat regelen komen te 

vervallen. 

Diensten in januari 
De data van de vieringen in de 

maand januari waren bij het afsluiten 

van dit blad nog niet bekend. 

Doordeweekse bijeen-
komsten in Den Hout  
Elke donderdag is er om 10.00 uur 

een bijeenkomst van de geloofsge-

meenschap Cornelius in Den Brink. 

Op de laatste donderdag van de 

maand is dat een Woord- en Gebeds-

viering met in principe voorganger Ed 

de Kever. Op de andere dagen wordt 

er een geloofs- of bijbelverhaal 

voorgelezen, samen gezongen en 

gebeden. Iedereen is welkom.  

• Door de coronamaatregelen kan 

hier van afgeweken woden. 

Donderdag 27 januari: Woord- en 

gebedsdienst, 10.00 uur Den Brink. 

Voorganger: pastor Ed de Kever.  

Kosters 
Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra (06-20513740) 

Christ Havermans (06-46176412) 

Rechtstreeks contact met de 

Catharinaparochie 

In onderstaande gevallen dient recht-

streeks contact opgenomen te wor-

den met de Catharinaparochie:  

Markt 17, 4901 EP Oosterhout, 

tel.: 432339: 

• Bespreken van een doop 

• Opgeven van communie / vormsel 

• Huwelijk 

• Overlijden 

Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om 

het huis. 
 

• Stucwerk 

• Tegelwerk 

• Timmerwerk 

• Badkamers 

• Aanpassen keukens 

 

Jack Damen 
 

Hespelaar 24a 

4911 AE Den Hout 

tel: 0162 - 428906 

info@damenklusbedrijf.nl  

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 
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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, Arjen van Dijk, Susan Schreiner, 

Robbert van Steenwijk, Cees Joosen, Aart van 
Vugt, Fotokroniek Bernard van Oerle 

 

 

 

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 26 januari 2022. U kunt uw bijdragen 

t/m 15 januari 2022 zenden of mailen naar het 

redactieadres. 

Veel activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. 
coronamaatregelen; let op de berichtgeving van de 

organisatie via bijvoorbeeld de social media. 
 

Vrijdag 24 december 

Den Hout zingt thuis lied Stille Nacht 18:00 uur 

Tot zaterdag 25 december 
inleveren stukjes carnavalskrant 2022; 

kluivenduikerskrant@hotmail.com 

Zaterdag 15 januari 
Sluitingsdatum inleveren kopij voor dorpsblad van 26 

januari; redactiedorpsblad@denhout.info   

Vrijdag 21 januari 
Eetpunt; 12.00 uur Den Brink. Aanmelden: 

info@dorpshuisdenbrink.nl (uiterlijk 14-01-2022) 

Woensdag 26 januari 

Verschijnen januarinummer van Dorpsblad Den Hout 

Donderdag 27 januari 

Woord- en gebedsdienst, 10.00 uur Den Brink 

Zondag 30 januari 

Jeugdprins(es)verkiezing C.S. De Kluivenduikers  

Kijk voor een doorlopende  

activiteitenkalender op: 

www.denhout.info 

NIEUWJAARSWANDELING VAN 

NIEUWJAARSCAFÉ GAAT 9 JANUARI 

NIET DOOR 
Vanwege de coronamaatregelen ging het Houts Nieuwjaars-

café in de vertrouwde vorm in Den Brink al niet door en zou 

er een Nieuwjaarswandeling zijn. Door de totale lockdown is 

ook die wandeling geannuleerd. De Werkgroep Nieuwjaars-

café overweegt de wandeling op een later tijdstip alsnog te 

laten doorgaan. 

Bekend maken Houtse Boom en Houtse Duim 
Traditiegetrouw wordt tijdens het Houts Nieuwjaarscafé be-

kend gemaakt wie de Houtse Duim en de Houtse Boom krij-

gen uitgereikt. Dat zal ook in 2022 gebeuren. Via een video 

op de social media zal dit wereldkundig gemaakt worden.■ 


