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KERKPAD EN KERKHOFPAD
GERENOVEERD

Zondag 18 december

AFWISSELEND KERSTCONCERT ’T HOUTS
TWAALFUURTJE
Het kerstconcert van ’t Houts Twaalfuurtje op zondag 18 december zal erg
afwisselend zijn, gelet op de verschillende deelnemers. Veel van de zangers en muzikanten zijn van Houtse
bodem. Enkele gastzangers komen
van elders.
Tussen 11.30 en 13.00 uur zijn in de
Corneliuskerk achtereenvolgens te
horen fanfare Amicitia, drumband
Novitas Vitae, de gastzangers Koen
Raukema en Rinus Rasenberg (de
zingende veearts uit Drimmelen), basisschool de Achthoek en een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld kwartet. Alle deelnemers zijn al
volop aan het oefenen om op dit concert goed voor de dag te komen.

Den Hout - De vaste gebruikers van
het kerkpad en het kerkhofpad kán
het niet zijn ontgaan: de paden zijn
opnieuw bestraat. Voor wandelaars en
fietsers een hele vooruitgang. De paden waren door regenval, mollen en
paardenvoeten namelijk in slechte
staat geraakt. Dorpsblad Den Hout
ging op zoek naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de renovatie.

Het voortouw
Bij Koos van Arendonk in de Achterstraat zijn aan de keukentafel, naast
zijn vrouw, ook Johan van Es en Jan
van den Elshout aangeschoven. Het
waren Koos en Johan die het plan opvatten om de paden op te gaan knappen. Omdat Koos één van de eigenaren van de grond is waarop het kerkpad ligt, voelde hij zich min of meer
verplicht om hierin het voortouw te
nemen. De paden waren haast onbegaanbaar geworden en daardoor gevaarlijk. Samen met Johan maakte hij
plannen. Johan zou op zoek gaan naar
personeel en Koos zou het voorbereidend werk verrichten. Er ging een oproep uit naar alle bewoners van de
Achterstraat om een handje te helpen
bij het renoveren van de paden. Ook
sponsoring d.m.v. koffie, thee, limonade of een lekkere koek waren van har-

te welkom, aldus de uitnodiging. En
verder stond erin vermeld dat de werkzaamheden op donderdag 15 september van start zouden gaan: “Graag om
18.00 uur aanwezig bij Koos van Arendonk op de plaats”. Het regende die
avond, maar de start werd gemaakt.
Achteraf bleek één van de bewoners
van de Achterstraat om 17.30 uur met
gebak klaar gestaan te hebben bij het
kerkhofpad. Jammer genoeg op de
verkeerde tijd en op de verkeerde
plaats.

Samenwerking
Omdat Koos tussendoor steeds het
zware voorwerk deed, zoals het uitzetten van de paden, het vlakzetten van
de grond en het uitschrapen van het
bed, kon er hard doorgewerkt worden.
De eerste week legden Johan en Koos
samen elke dag zo’n 30 meter pad.
Daarna ging het hard op de zaterdagen; met de hulp van een flinke ploeg
Achterstraters en oud-Achterstraters
werd er op zo’n dag wel 90 meter pad
gelegd. “Maar dan stonden er aan het
eind van het pad ook twee bakken bier
klaar”, aldus Johan en Koos. Uit Oosterhout kwam Kees Buys een dag
meehelpen met als beloning
“levenslang gratis gebruik van de paden”. Houtse bedrijven leverden zand

Het kerstconcert is gratis te bezoeken
(een vrijwillige bijdrage na afloop is
welkom). Na afloop is er koffie en
thee of limonade.

IJSTAARTENACTIE
VOOR HEUVELRUITERS
Ponyclub de Heuvelruiters hoopt bij
alle Houtenaren voor de kerst een
ijstaart te kunnen bezorgen. De jaarlijkse actie voor de versterking van de
verenigingskas wordt gehouden op
zaterdag 10 december. Op die dag
komen de leden van de ponyclub
langs de deur en kunt u na koop
meteen de taart in ontvangst nemen.

HARTELIJK BEDANKT!
Alle vrijwilligers die hard gewerkt
hebben om de beide paadjes van de
Achterstraat naar de Houtse Heuvel
weer op te knappen, hartelijk bedank t.
Met verwondering hebben wij naar
jullie zware werk gekeken. Met veel
saamhorigheid en gezelligheid werd
er met zand, tegels en stenen gesjouwd.
Het is een genoegen om over de
opnieuw bestrate paadjes te gaan.
Bedankt!
Dankbare Achterstraters
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en buurtbewoners zorgden ervoor dat
de grond en de tegels aangetrild werden en dat er puin werd afgevoerd.
Tijdens het verrichten van al die werkzaamheden scheen de zon en was er
veel koffie, drank en lekkers van meelevende Achterstraters.

Duizenden klinkers en plavuizen
Er is in die weken heel wat geteld en
gerekend. Het kerkpad is 450 meter
lang, het kerkhofpad 370 meter, waarvan 260 meter bestraat. In totaal zijn
er zo’n 17.000 klinkers uitgehaald en
weer 11.000 teruggelegd en met
5.500 tegels gebeurde hetzelfde. Die
tegels waren verschillend van dikte,
waarop het zandbed dan weer aangepast moest worden. Het kerkpad is in
fases gerenoveerd zodat het in die tijd
ook nog begaanbaar was. Het kerkhofpad is in z’n geheel opengegooid en in
één week tijd opnieuw gelegd. In totaal is aan beide paden zo’n 425 manuren gewerkt.

Zandpaden
Zoals gezegd is Koos van Arendonk
één van de twee “van links aangelegen” eigenaren van het kerkpad. De
andere eigenaar is de familie Verhoef.
De eigenaren hebben in 1987 toestemming gegeven om het zandpad
dat er destijds lag, te verharden. Dat
zandpad lag er in ieder geval al in

1887 toen de kerk gebouw werd. Toen
werd namelijk bepaald dat de kerk
níet tegen het koffiehuis van Joannes
Caron (de voorloper van thans Café De
Vier Linden) aangebouwd mocht worden. Er moest een pad blijven bestaan
voor de schoolkinderen en kerkgangers uit de Achterstraat. In die periode
werd het pad dan ook veelvuldig gebruikt door schoolkinderen. Cees Joosen weet uit de tijd dat hij in de Achterstraat woonde nog te vertellen dat
ze als kinderen niet langs het kerkpad
mochten als het hard waaide. Het gevaar bestond dan dat er dakbedekking
van de kerk naar beneden zou komen.
Langs het kerkhofpad of de Heilige Eik
was dan een heel stuk om. Het pad
was verder, evenals het kerkhofpad,
erg in trek bij verliefde stelletjes. Voor
hen was er, vóór de oorlog, ook nog
het zogeheten “kroelepad”. Dit pad
liep van halverwege het kerkpad (waar
vroeger ook nog een knotwilg stond)
naar het huis van Anton Knipscheer.
Na de oorlog werd dit pad als landbouwgrond in gebruik genomen omdat
dat economische gezien gunstiger
was. Koos van Arendonk weet ook nog
te vertellen dat Stan Debaets vroeger
met zijn paard door het kerkhofpad
ging, omdat er dan geen putjes in het
kerkpad kwamen en het zodoende
gespaard werd. Het zandpad werd elk
jaar door Achterstraters omgeploegd

KERKBERICHTEN THOMAS
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
fax: 0162 - 427907

Pastores:

Kosters

Franck Ploum
Riek Engelen

26 november t/m 2 december:
Betsie van Gageldonk (451239)

Secretariaat:
Wilhelminalaan 63,

3 t/m 9 december:
Piet van Bree (433140)

4905 AT Oosterhout
Tel.: 453113

10 t/m 16 december:
Coby Burger (454375)

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
’s Morgens van 09.00 tot 12.00 uur
en ’s middags van 14.00 tot
17.00 uur

17 t/m 23 december:
Anton van Meel (460165)

Bereikbaarheidsdienst
Corneliuskerk

31 december t/m 6 januari
Betsie van Gageldonk (451239)

Bereikbaarheidsdienst in het inloopcentrum Corneliuskerk Den Hout:
Aanwezig van maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 10.00 uur. De ingang
is de deur aan de zijkant bij de voormalige pastorie.
Het nieuwe inloopcentrum is per
(mobiele) telefoon bereikbaar onder
nummer: 06-19824633.

24 t/m 30 december:
Nelly Halters (433656)

Weekendvieringen
Zaterdag 19.00 uur

Vieringen door de week
Elke donderdag om 09.00 uur in de
Corneliuskerk, behalve wanneer in
die week een 1e vrijdag valt.
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en vervolgens door de gebruikers, er waren toen nog veel
meer kerkgangers, weer platgetrapt. Door Willeke Rombouts werden met een vlakzeis de putjes bij het onderhoud
gevuld met zand. Van lieverlee werd het pad door het onkruid dan toch weer een smal gootje, dat bij regenval erg
glibberig en gevaarlijk werd.
In 1987 werd dan ook besloten om het zandpad te verharden. Op de gemeentelijke stortplaats “de Hillenput” werden
tegels gehaald. Het kerkpad werd tot aan de kerk toe bestraat. Bij het kerkhofpad lag het wat ingewikkelder. De
grond naast het kerkhof (tot aan de bocht) behoorde aan
de gemeente, de rest van het pad aan de kerk. Omdat voor
het laatste stuk grond bij de Achterstraat alleen het “recht
van overpad” gold, mocht dit gedeelte niet verhard worden.
Daarom is dit pad destijds maar voor een gedeelte verhard.

Toekomst
Zoals gezegd liggen de paden er nu keurig bij en kan er
weer veilig over gewandeld en gefietst worden. Zo rijdt
Toon van Gils 2x per dag zijn rondje op de fiets: door het
kerkpad heen, langs het kerkhofpadje terug. Voor mensen
met een scootmobiel zijn de paden ook zeer geschikt en ze
worden regelmatig gebruikt om er te “klootschieten”. En
veel Houtenaren gebruiken de paadjes als sluiproute vanuit het centrum van Den Hout naar de Weststad en terug.
De paden zijn echter niet bedoeld als ruiterpaden. Omdat
er geen trottoirbanden langs de zijkanten liggen, kan de
boel makkelijk losgetrapt worden.
Dat de renovatie van de paden door de Houtse bevolking
wordt gewaardeerd is wel gebleken uit de complimenten en
zelfs een kaartje. Initiatiefnemers Koos en Johan willen dan
ook alle medewerkers en sponsors bedanken die hun
steentje hebben bijgedragen aan het project. Verder spreken zij de wens uit dat de gebruikers van de paden ervan
kunnen genieten en er zuinig mee omgaan. Voor de toekomst hopen zij dat andere, jonge Achterstraters en Houtenaren het onderhoud willen overnemen. Omdat het heel
gezellig kan zijn om zo’n klus gezamenlijk te klaren en vooral ook vanwege het behoud van een stuk historie van ons
dorp.

Collecte groot succes

NAMENS DE BRANDWONDEN
STICHTING: BEDANKT!
In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in
heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Den Hout gingen
de collectanten langs de deuren. En met succes!
Gezamenlijk werd een bedrag van € 450,-- opgehaald. De
opbrengst van de collecte stelt de Brandwonden Stichting
in staat om haar belangrijke werk voort te zetten.
Al meer dan 30 jaar voert de Nederlandse Brandwonden
Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie
fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren
van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen
van de psychosociale nazorg en begeleiding.
Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden
Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de Brandwonden Stichting dankt Anthony Smits alle collectanten en
gulle gevers in Den Hout voor hun bijdrage in de strijd tegen de littekens van brandwonden. Een extra bedankje is
er voor Dorpspunt Den Hout voor het mede werven van
collectanten.

Voor Paaspop 2006

START INSCHRIJVING OPEN PODIUM
Na de succesvolle 11e editie van Paaspop Den Hout is de
organisatie weer druk bezig met de voorbereidingen voor
de 12e editie van dit inmiddels alom bekende spektakel.
De meeste bands zijn al geboekt en zullen binnenkort bekend gemaakt worden.

Bouwservice Huijben
Speeltoestellen voor professioneel gebruik
Rubber veiligheidstegels
Driewielers, bolderwagens, steps enz.
Luchtkussen verhuur
www.luchtkussen.info
www.okido-toys.com
Vrachelsestraat 58
4911 BK Den Hout.
Tel 0162 471950

Hoge Akker 46 - 4911 BZ Den Hout
Tel.: 0162-450720 - Mob.: 06-20546233
Fax: 0162-463163
Hét adres voor het vernieuwen van uw
kozijnen, ramen en deuren
(met Komo-keurmerk)
Tevens zijn wij gespecialiseerd in het
aanbrengen van veiligheidshang– en sluitwerk,
volgens politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’

Graag doen wij vrijblijvend prijsopgave
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Meubels op maat
uit eigen
meubelmakerij

Een van de activiteiten in de aanloop naar Paaspop is het
open podium. Het open podium levert drie podiumplaatsen
op, waardoor de programmering van het festival soms een
verrassende draai krijgt. Ook voor sommige bands is het de
opstap gebleken naar meer optredens tijdens festivals en in
kroegen. Het open podium 2006 wordt gehouden in het
weekend van 10, 11 en 12 maart in Herberg ’t Klosterke in
Den Hout. Op vrijdag en zaterdag zijn de voorronden en op
zondag de finale. De beste drie van de finale komen op het
Paaspoppodium. Daarnaast krijgt de winnaar een financiële
bijdrage voor het opnemen van een CD.
Geïnteresseerde bands kunnen een inschrijfformulier opvragen/downloaden via www.paaspop.com of even bellen met
Hanneke Dokman (06-51509003).

BENELUXWEG 51
OOSTERHOUT
TEL: 0162-458362
In kader honderdjarig bestaan Amicitia

Café “De Vier Linden”

MUZIEKKIOSK ALS BLIJVENDE
HERINNERING
In 2007 bestaat fanfare Amicitia honderd jaar. Dit heugelijke feit zal uitgebreid gevierd worden met tal van activiteiten.
Ook wil men met de bouw van een (muziek)kiosk een blijvende herinnering aan het eeuwfeest geven.

Het adres voor uw feesten en bruiloften.
Houtse Heuvel 14
4911 AW Den Hout
0162-453239

Binnen de fanfare is een werkgroep gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van de kiosk op de Houtse Heuvel. Onder voorbehoud van de instemming van de algemene
ledenvergadering, heeft het bestuur van de Vereniging van
Eigenaren van de Houtse Heuvel haar medewerking toegezegd. Die instemming wordt aan alle gelanders van de Houtse Heuvel gevraagd op de ledenvergadering van januari
2006.
Intussen buigt de werkgroep zich op dit moment over zaken
als hoe de kiosk er uit moet gaan zien, hoe de financiële
kant geregeld moet worden en meer van dat soort zaken.
Ook wordt een enquête gehouden onder eventuele andere
gebruikers van de kiosk.

Jan Pheninckx !!!
Het bewijs dat kwaliteit voordelig kan zijn.

Als alle plannen positief zijn afgerond, zal de werkgroep het
definitieve ontwerp aan de Houtse gemeenschap ontvouwen tijdens de Houtse Jaarmarkt in 2007.

JP

Tot die tijd blijft het dus spannend hoe de kiosk er uiteindelijk uit zal gaan zien.

GROENTEN

FRUIT

Wij bezorgen ook bij horeca en instellingen!!
Tevens het adres voor fruitschalen en fruitmanden.
Jan Pheninckx v.o.f.
Vrachelsestraat 48, 4911 BJ Den Hout
Tel. 0162-454032 Fax 0162-430680
Mob. 06-50624308 Bgg. 06-25383497

www.pheninckx.nl

e-mail : jan@pheninckx.nl

OH, KOM ER EENS KIJKEN…
…wat ik bij Dorpspunt vind! Allerlei leuke kadootjes, bijvoorbeeld van Blokker en Unicef. Sinterklaas hoeft dit jaar de
drukke winkels niet in. Hij geeft de kinderwensen gewoon
aan Dorpspunt door! En de voorraad pepernoten, cola en
taaitaai komt natuurlijk van Albert Heijn. Allemaal in één
keer af te halen aan de Molenakker. Dus is het laatste

dorpsblad DEN HOUT

handje strooigoed al vóór 5 december op? Of wil de surprise maar niet lukken? Bel Dorpspunt en we verzorgen voor
u toch een heerlijk avondje!
Dan verder een mooie aanbieding van een plaatselijke leverancier: slijperij Roelen maakt uw schaatsen zo goed als
nieuw voor het komende winterseizoen. In december en
januari krijgt u 15% korting, wanneer u ze afgeeft bij Dorpspunt. Dus haal de noren alvast van zolder en kom langs!
Wilt u uw ‘nieuwe’ schaatsen eens uitproberen op de
schaatsbaan in Breda? Dorpspunt heeft kortingsbonnen!!!
Kom voor eind januari 2006 langs en haal ze op! Daarmee
betaalt u € 4,10 voor volwassenen en € 3,10 voor kinderen
tot 12 jaar. Bonnen zijn geldig tot en met 19 maart 2006.
Om nog meer in winterse sferen te komen, biedt Dorpspunt
Den Hout drie Kerstmarktreizen aan. Vertrek en aankomst
in uw eigen woonplaats!!! Op zaterdag 10 december gaan
we naar Oberhausen in Duitsland, op zaterdag 17 december naar Maastricht en dinsdag 20 december naar Weijnigem in België. Prijzen respectievelijk € 25, € 20 en € 15
(alleen vervoer inbegrepen). Dus nodig gelijk uw familie,
vrienden en kennis uit voor een gezellig dagje weg en
schrijf u zo snel mogelijk in.
En vergeet u ten slotte uw kerstzegels en kerstkaarten
niet? Vanaf maandag 28 november zijn ze af te halen bij
Dorpspunt. Bestellen mag voor de zekerheid, maar hoeft
niet.
Dorpspunt Den Hout
Molenakker 3
Geopend: maandag t/m donderdag van 12.00 - 16.00 uur
Telefoon: alle werkdagen 0900-367777868
Email: denhout@dorpspunt.nl
Uw consulenten zijn: Maruja Gutierrez en Mijke Goossens

TONEELGROEP DEN HOUT ZOEKT LEDEN
Onlangs deed de Toneelgroep Den Hout een oproep aan de
Houtse bevolking voor nieuwe leden. Via de huis-aan-huis
folder hebben zich reeds enkele personen aangemeld,
maar nog meer nieuwe leden zijn van harte welkom en zeer
gewenst. Vooral aan mannelijke spelers is een groot ge-

N. de Jongh
Schilders– Glaszet– en
Houtrotreparatiebedrijf
Houtse Heuvel 33
4911 AT Den Hout
Tel.: 0162 - 461417
Fax: 0162 – 461939
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brek. Ook voor diegenen die liever niet toneelspelen, maar
een creatieve rol willen vervullen, zijn er mogelijkheden. Zo
kan men een rol spelen bij het bouwen van decors, als toneelmeester, souffleur, grimeur etc. Momenteel is de groep
druk bezig met het uitzoeken van een nieuw toneelstuk dat
in april 2006 op de planken zal worden gezet. Wie boven
de 16 jaar is en belangstelling heeft of meer informatie wil,
kan contact opnemen met Jeannette van Groesen
(tel.452615) of Els van Gils (tel.426435).

CARNAVAL 2006
Dit jaar hebben de Kluivenduikers de elfde van de elfde
stilletjes aan zich voorbij laten gaan. Dit betekent niet dat
ze niet met de voorbereiding van carnaval 2006 bezig zijn.
Carnaval 2006 zal gevierd worden met een nieuwe prins of
prinses. Prinses Kluif de IX geeft de scepter over aan haar
opvolger. In Den Hout wordt al druk gespeculeerd over wie
deze zware rol op zich gaat nemen. Dat zal echter geheim
blijven tot vrijdag 20 januari, de dag waarop de nieuwe
leutvorst aan het volk van het Kluivenduikersrijk gepresenteerd zal worden. De presentatie vindt plaats in de vertrouwde hoftempel. De zaal is om 20.00 uur open, het officiële programma begint om 20.30 uur. De inhoud van het
programma blijft een verrassing, maar er wordt van gezegd
dat het erg jammer zou zijn als het publiek dit zou missen.

Nieuwjaarsborrel
Voordat het echter zover is, nodigt CS De Kluivenduikers de
Houtenaren uit voor een nieuwjaarsborrel op 6 januari. Om
20.00 uur gaan de deuren van Café De Vier Linden daarvoor open. Die avond worden de video-opnamen getoond
die vorig seizoen door Carel van den Boogaard zijn gemaakt. Ook de opnamen van 11 jaar geleden komen op
deze avond voorbij. Dit jaar dus weer een nieuwjaarsborrel
en niet zoals vorig jaar een oudejaarsborrel.

Voor de komende feestdagen:
Speciale sfeer en decoratieartikelen
Kleding en sieraden

MAIKE’S
Groot in speciale maten
HOUTSE HEUVEL 24
DEN HOUT

Openingstijden Woensdag en donderdag van 13.00 u. - 18.00 u.
Vrijdag van 13.00 u. - 20.00 u.
Zaterdag van 12.00 u. - 17.00 u.
Op afspraak kan ook.
Tel.0162 – 437186 / 06 - 49880461

Email maikesmode@casema.nl

Pagina 6

dorpsblad DEN HOUT

Sauwelen
Het sauwelen 2006 zal plaatsvinden op 3 en 4 februari. De
Sauwelcommissie is weer vol enthousiasme begonnen aan
het organiseren van dit jaarlijkse gezellige en goed bezochte
evenement. Er zullen dit jaar weer enkele nieuwe gezichten
in de ton verschijnen. Liefhebbers die ook eens een keer in
die ton willen staan, kunnen zich tot 5 december aanmelden bij Els van Gils (tel.: 0162-426435). De start van de
verkoop van entreekaarten wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

WORKSHOP ‘KERSTSTUKKEN MAKEN’
Op woensdag 14 december wordt onder leiding van Cor van
Dongen in Den Brink een workshop gehouden over het maken van kerststukken. Met enkele vooraf gemaakte stukken
(die later op de avond verloot worden) als voorbeeld, gaan
de deelnemers aan de slag om zelf een kerststuk te maken.
De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een ondergrond en decoratiemateriaal dat in het stuk verwerkt kan
worden. Oase en – in beperkte mate – decoratiemateriaal
zijn tegen kostprijs verkrijgbaar.
De workschop begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.
De kosten voor deelname bedragen € 5,--, dit is inclusief
groen materiaal, een kop koffie en een glas gluhwijn.

Gemeentenieuws

HET BOUWEN VAN EEN WONING AAN
Aanmelden
DE HOUTSE HEUVEL
Deelnemers kunnen zich tot 7 december opgeven door mid-

Burgemeester en wethouders hebben besloten in principe del van een e-mail naar info@dorpshuisdenbrink.nl of rechtmee te werken aan het verzoek tot het bouwen van een wo- streeks bij Cor van Dongen, Houtse Heuvel 15a, telefoon
ning naast het perceel Houtse Heuvel 50. Hiervoor zal eerst 454855.
een inspraakprocedure worden opgestart, waarna het voorstel aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
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De leden van de KVO-afdeling Den Hout komen op 12 december naar Den Brink voor de kerstviering. De viering in
het dorpshuis wordt geopend met een dienst door pastor
R. Engelen. De leden uit de wijk van Jo Flipsen tekenen voor
de organisatie van de avond.

Verdere activiteiten
Iedere dinsdag wordt om 18.30 uur vanaf de kerk vertrokken voor een wandeltocht. Op de woensdagmiddagen wordt
om 13.00 uur vanaf dezelfde kerk vertrokken voor een fietstocht.
Leden die liever ’s middags gaan wandelen, kunnen hierover contact opnemen met Jo Meesters.
Houtse Heuvel 28, 4911 AW Den Hout
Tel. (0162) 455703 — Fax (0162) 434951

BIJ AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
FRANS VAN DONGEN
KIEST U DE JUISTE RICHTING

VERKORTE RIJ-OPLEIDING
MOGELIJK.

BIJ ONS GESLAAGD
VOOR JE RIJBEWIJS

LESSEN VAN 1 UUR OF 1,5 UUR
GEEN LEERLINGEN OPHALEN OF
WEGBRENGEN!! DUS DE GEHELE
LESTIJD IS VOOR JOU ALLEEN..

30% NO-CLAIM KORTING
OP JE EIGEN
AUTOVERZEKERING!!!

TELEFOONNUMMERS:

(Trekkingsdatum 14-11-2005)
De Nationale Zonnebloemloterij 2005 is goedgekeurd door
de Ministerie van Justitie
(L.O. 690/0086/003.05 d.d. 21 januari 2005)
De uitslag is als volgt:

OPGELET!!
‘AUTOTHEORIE-OPLEIDING’
INFORMEER
NAAR DE MOGELIJKHEDEN

0162 - 42 70 14

TREKKINGSLIJST NATIONALE
ZONNEBLOEMLOTERIJ 2005

06 - 535 539 25

PRIJSNR

LOTNR

PRIJSBEDRAG

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs

0913042
0004178
0743489
0317686
0343617
0855356
0830106
0773303
0286481
1192967
0359355
0040953

€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
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13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

0318552
0184806
0163900
0063163
0724710
0976211
1113323
1007313
0334480
1417819
0248202
0278646
0884162
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€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00
€
500,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE
EINDCIJFERS
26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs

11186
07706
05874
2002
2051
1361
403
432
946

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
15,00
15,00
15,00

(onder voorbehoud van typefouten)
Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot, desgewenst aangetekend, te zenden aan:
Nationale Vereniging de Zonnebloem, t.a.v. de loterij, Postbus 2100, 4800 CC Breda met vermelding van de NAWgegevens en het giro- of banknummer waarop de geldprijs
gestort dient te worden.

SINTERKLAAS ONDER GROTE BELANGSTELLING ONTHAALD
Zondag 13 november heeft Sinterklaas zijn intocht in Den
Hout gehouden. Bij aankomst bleek er geen snoepgoed te
zijn! Dat had Sint per vliegtuig vanuit Sneek snel naar Den
Hout willen brengen, omdat Den Hout immers een eigen

VRACHELSESTRAAT 21-23 DEN HOUT TEL. 0162 - 454836 - 459318

vliegveld, Backstreet Airport, heeft. Op dat moment waren
de vliegpieten er al achter gekomen dat het vliegveld, dat
voor de viering van de 60-jarige bevrijding op 30 april van
dit jaar was aangelegd, weer was opgeruimd. Omdat de
benzine van het toestel op was, moesten zij een noodlanding maken. Gelukkig was die goed afgelopen en hadden
de vliegpieten een kar kunnen lenen om daarmee het
snoep naar de Houtse kinderen te brengen. In het speeltuintje aan de Middenakker vond Sinterklaas – inmiddels
vergezeld van de kinderen – zijn brokkenpieten terug. Blij
dat alles zo goed was afgelopen, vertrok daarop het hele
gezelschap naar dorpshuis Den Brink.
In het dorpshuis was er voor alle kinderen gelegenheid om
de Sint persoonlijk te begroeten. De intocht van Sinterklaas
werd muzikaal begeleid door fanfare Amicitia.

Dank je wel!
Het Oranje Comité dankt iedereen die aan het welslagen
van de intocht van Sinterklaas heeft bijgedragen. Ook bedankt het comité alle Houtenaren voor de gulle financiële
bijdrage tijdens de jaarlijkse rondgang. Dankzij die steun
zijn de activiteiten van het comité mogelijk.

Rommelmarkt
Voor de volgend jaar oktober te houden rommelmarkt, is
het Oranje Comité spullen aan het verzamelen die dan verhandeld kunnen worden. Heeft u iets wat van gading zou
kunnen zijn, laat u dit dan weten aan Wim Mulders (tel.:
423363) of aan andere leden van het comité. Zelf spullen
afgeven kan op het adres Houtse Heuvel 57 (Tonny Halters-Moerenhout).

UIT DE HISTORIE VAN DEN HOUT
In Dorpsblad Den Hout besteden we regelmatig aandacht
aan de historie van het dorp. De onderwerpen voor deze
rubriek kunnen uit het recente of het verre verleden van
Den Hout komen. Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Bernhard van Oerle, die daarvoor uit zijn uitgebreide archief put. In vorige nummers werd aandacht besteed aan de wording van het Bestemmingsplan Den Houtzuid 1972. Deze maand het slot.
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DEN HOUT-ZUID MONDJESMAAT
VOLGEBOUWD
Op 19 april 1975 bericht de krant dat het sein voor het
Houtse bestemmingsplan op groen is gezet. We hebben het
dan over de uitbreiding van Den Hout onder de officiële
naam Bestemmingsplan Den Hout-zuid 1972. De plannenmakerij heeft dan om en nabij 30 jaar geduurd en is van
157 woningen afgeslankt naar 58. De laatste hobbel die in
1975 nog genomen moet worden, is de afwikkeling van het
bezwaarschrift van Arnold Keij. Deze voelt zich belemmerd
in zijn (agrarische) bedrijfsvoering, omdat hij 1.150 m2 van
zijn bedrijfgrond moet afstaan voor de beoogde woningbouw. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard en de bouw
kan beginnen. In Den Hout hoopt men dat nu in versneld
tempo grond uitgegeven kan worden. In de voorbije jaren is
er immers een duidelijke achterstand ontstaan. Als het
Houtse raadslid Bert Halters daar naar vraagt in de raadsvergadering (waarbij hij ook een pleidooi houdt om een
deel van de te bouwen woningen voor ouderen te bestemmen) wordt hem verteld dat de uitgifte mondjesmaat zal
zijn.

Nekslag
Niks inhaalslag dus. Velen in Den Hout zijn van mening dat
dit beleid de nekslag voor de leefbaarheid in Den Hout zal
zijn. Zij baseren zich op de cijfers die de inmiddels opgerichte Werkgroep Den Hout (de directe voorganger van de
huidige Leefbaarheidswerkgroep) heeft verzameld. In 1963
telde de lagere school 188 leerlingen, nu ruim tien jaar
later nog maar 110. De prognose voor 1977 komt uit op
94 leerlingen. De kleuterschool had in 1963 59 leerlingen
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(met twee leerkrachten), nu zijn er nog 32 kleuters en één
leerkracht. Deze problematiek kan alleen doorbroken worden, zo is de mening van de Werkgroep Den Hout, door de
vestiging van jonge gezinnen in Den Hout. De gemeente is
niet onder de indruk van de cijfers en blijft slechts mondjesmaat bouwpercelen uitgeven.

Smeekbede
Ruim een jaar later (september 1976) smeekt de Werkgroep Den Hout het gemeentebestuur om extra impulsen
voor het vergrijzende dorp. Er moet meer gebouwd worden
om de vergrijzing tegen te gaan. De smeekbede is mede op
initiatief van pastoor Dirne en schoolhoofd Huijsmans.
“Geen wonder”, zo laat een ingewijde in de krant optekenen: “Straks heeft de pastoor geen zielen meer en het
schoolhoofd geen leerlingen”. Ook deze smeekbede vindt
bij het gemeentebestuur geen gehoor. Het gronduitgiftebeleid wordt niet bijgesteld.

Volgebouwd
In de jaren die volgen, wordt gestaag gebouwd. Eerst aan
de Molenakker en later op de Hoge Akker. In 1977 zijn er
al 15 woningen gebouwd. In 1979 worden opnieuw 15
bouwkavels uitgegeven. Daarmee is voor dat moment de
druk van de ketel, zo stelt B en W. Voor de jaren ’80 en ’81
staat steeds de uitgifte van 8 bouwpercelen op het programma. In de jaren daarna verrijzen de woningen aan de
Middenakker. Half jaren negentig is het Bestemmingsplan
Den Hout-zuid 1972 volledig volgebouwd.

MAANDAGENDA
Zaterdag 10 december:

Maandag 12 december:

Sluiting inleveren bijlagen decembernummer Dorpsblad
Den Hout

Kerstviering KVO, Den Brink

zaterdag 10 december
IJstaartenactie, Ponyclub de Heuvelruiters
t/m 11 december:
Engelententoonstelling Corneliuskerk, maandag t/m
vrijdag 09.00 -11.00 uur, zaterdag 09.00 - 12.00 uur,
18.00 -20.30 uur, zondag 11.00 – 14.00 uur
Maandag 12 december:
Ophalen oud-papier door fanfare Amicitia, 13.00 uur

Woensdag 14 december:
Workshop kerststukken maken, Den Brink 20.00 uur
Zondag 18 december:
Kerstconcert ’t Houts Twaalfuurtje, 11.30 uur Corneliuskerk
Woensdag 21 december:
Verschijnen decembernummer van Dorpsblad Den Hout

