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Tijdens vergadering maandag 5 september

LEEFBAARHEIDSWERKGROEP SPREEKT ZICH UIT
OVER BESCHERMD DORPSGEZICHT VOOR DEN HOUT
Den Hout - De Leefbaarheidswerkgroep verwacht na haar vergadering
van maandag 5 september een positieve reactie aan het college van
B & W te kunnen geven met betrekking tot de gemeentelijke plannen om
een deel van Den Hout aan te wijzen
als beschermd dorpsgezicht. Secretaris Gerbrand Schor: “Veel Houtenaren
beseffen dat de status van beschermd dorpsgezicht één van de weinige mogelijkheden is om Den Hout
als mooi dorp te behouden in een betrekkelijk vrije ligging. Bij veel dorpsgenoten leeft de angst dat zonder de
beschermende status het dorp op niet
al te lange termijn het ‘Ginneken van
Oosterhout’ zal worden”.
De plannen van de gemeente stroken
met de ideeën die hierover bij de Leefbaarheidswerkgroep leven. Schor: “Al
jaren spreken we over deze mogelijkheid voor het behoud van het dorp.
Tijdens onze contacten met de gemeente hebben we er vaak op aangedrongen om er werk van te maken. Nu
is het dan zover. Vanuit Den Hout verwachten wij niet veel oppositie”. De
Leefbaarheidswerkgroep beseft dat er
ook nadelen aan het beschermd
dorpsgezicht kleven. “Voor bouw- en
verbouwplannen, hoe klein ook, zullen
vergunningen nodig zijn. Daar is men
wat huiverig voor, maar dat hoeft niet.
De beschermende status biedt voldoende mogelijkheden om bouwkundige ingrepen te kunnen verrichten”.

Vergadering
Tijdens de Leefbaarheidswerkgroepvergadering van 5 september komen
de plannen van de gemeente uitvoerig
aan de orde. Dit gebeurt ondermeer
aan de hand van een plankaart van
het aan te wijzen beschermde gebied.
Als de vergadering positief oordeelt,
zal het college van B & W de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan te wijzigen, waardoor het aanwijzen van beschermd dorpsgezicht mogelijk wordt. De gemeenteraad zal zich
daarover uitspreken in haar vergadering van 25 oktober dit jaar.
De Leefbaarheidswerkgroepvergadering van maandag 5 september begint
om 20.00 uur in dorpshuis Den Brink
en is door iedereen te bezoeken.

STROOIVURKWEEKEND
Ook dit jaar organiseert KPJ-Den Hout weer het jaarlijkse strooivurkweekend.
Zondag 4 september zullen de deelnemende teams met elkaar de strijd aangaan met spellen als strooivurkdarten, strooivurkwerpen, strooivurkhangen,
strooipakrollen, bierbuik schuiven en de strooipakestafette.
Het strooivurkweekend vindt plaats op de Houtse Heuvel tegenover café De
Vier Linden. Om 12.00 uur wordt het startsein gegeven. Deelnemende teams
moeten uit 6 personen bestaan. Teams die mee willen doen kunnen zich tot en
met 31 augustus opgeven bij Niels Pheninckx, Vrachelsestraat 48, 4911 BJ
Den Hout of bij Remco Jaspers, Vrachelsestraat 57, 4911 BH Den Hout. Aanmelden via de e-mail kan ook: KPJ_DenHout@hotmail.com. De kosten zijn tien
euro per team. Naast de strooivurkspelen is er die dag – in de meest letterlijke
zin van het woord – ook een trekkertrekcompetitie. De jeugdige bezoekers kunnen zich vermaken op een luchtkussen.

Een ander punt op de vergaderagenda
is de voortgang van het buurtpreventieproject.

EXPOSITIE
Vrijdag 2 september zal om 16.00 uur
de opening van de expositie van de
kunstenaarsgroep A2 plaatsvinden.
Twee weekenden lang zullen het huis
en de tuin van Arjan van Dijk, Achterstraat 7, Den Hout het decor zijn van
de werken van 18 beeldende vormers. Deze groep kunstenaars is omstreeks het jaar 2000 ontstaan op de
Academie van Schone Kunsten in
Arendonk (België). Sindsdien heeft er
eenmaal eerder een expositie van A2
plaatsgevonden. De expositie bij Van
Dijk heeft als thema Ontmoeting en
Confrontatie. Behalve het beschikbaar stellen van zijn huis en ruime
tuin, bestaat de bijdrage van Arjan
van Dijk aan de expositie uit zes beeldende werken. In zijn beelden komt
de zoektocht van het realisme naar
de abstractie naar voren.
De expositie is vrij toegankelijk in de
weekenden 2 t/m 4 en 9 t/m 11 september. De openingstijden zijn vrijdag
van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag
en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.
Honden zijn niet toegestaan. Makkelijke schoenen worden aangeraden.
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Dorpsblad Den Hout is een uitgave van
Stichting Dorpsblad Den Hout i.o. Het
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van de maand en wordt in Den Hout
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Redactie
Anneke Jecsny, Kees Bul, Connie van den Boogaard,
Annette Kuijpers, Annie van Groesen, Cees Joosen

Redactieadres:

DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

Voor de steun, het medeleven en de
troost die wij ondervonden bij de
ziekte, na het overlijden en de uitvaart van onze broer, zwager en oom

Daar het voor ons onmogelijk is
eenieder persoonlijk dank te zeggen
voor de hulp en de steun die wij
mochten ondervinden na het overlijden en tijdens de uitvaart van

Ad de Jongh
willen wij u hartelijk danken.
Een bijzonder woord van dank willen
wij richten aan dokter V.M.J. Linsen,
longarts van het Amphia Ziekenhuis.

willen wij u allen langs deze weg
dankzeggen voor alles wat u deed in
die voor ons zo moeilijke dagen. Wij
zijn u daar oprecht dankbaar voor.

Henk, Johan en Diny, Lia en Jos,
Peter en Monique, neef en nichten

Jo, Marie, familie Moerenhout, neven
en nichten

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

Opmaak
Jack Knipscheer, Adam van der Schriek

Drukken en bezorging
Harm Rutten, Mieke van Arendonk en de vele
vrijwillige bezorgers onder leiding van Tonny Halters

Advertentie-afdeling
Ellen Verheijden (0162-422292)
Kees Bul (0162-459980)
Adres: Herstraat 8, 4911 BE Den Hout
E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info

Volgende nummer
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op
woensdag 28 september. U kunt uw bijdragen t/m
17 september zenden naar het redactieadres of
mailen naar: redactiedorpsblad@denhout.info

KERKSCHOONMAAK
Het schoonhouden van de Corneliuskerk wordt al weer geruime tijd gedaan door een groep vrijwilligers uit de
parochie. Op dit moment is de groep
op zoek naar uitbreiding. Wie een helpende hand wil toesteken is van harte
welkom. Met de vrijwilligers wordt een
schema opgesteld, waarin men gemiddeld één keer per twee maanden aan
de beurt komt. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Corrie
Verhoef-Knipscheer, telefoon 439951.

KERKBERICHTEN
THOMAS
Overleden
26 juni

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

Jan Moerenhout

Jan Moerenhout (77 jaar)
30 juli

VIERHONDERD EURO
VOOR ASTMAFONDS
De collecte voor het Astmafonds – die
voor de vakantie werd gehouden –
heeft in Den Hout € 407,88 opgebracht.
Coördinator Vera Willemse bedankt
alle gulle gevers en collectanten.

De ingang is de deur aan de zijkant
bij de voormalige pastorie. Het nieuwe inloopcentrum is per (mobiele)
telefoon bereikbaar onder nummer:
06-19822463.

Kosters

Ad de Jongh (58 jaar)

27 augustus t/m 2 september:
Coby Burger (454375)

Pastores:

3 t/m 9 september:
Anton van Meel (460165)

Franck Ploum
Riek Engelen

Secretariaat:
Wilhelminalaan 63,
4905 AT Oosterhout
Tel.: 453113
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag.
’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur
en ’s middags van 14.00 tot
17.00uur

10 t/m 16 september:
Nelly Halters (433656)
17 t/m 23 september:
Betsie van Gageldonk (451239)
24 t/m 30 september:
Piet van Bree (433140)
1 t/m 7 oktober:
Coby Burger (454375)

Weekendvieringen

Bereikbaarheidsdienst
Corneliuskerk

Zaterdag 19.00 uur

Bereikbaarheidsdienst in het inloopcentrum Corneliuskerk Den Hout:

Elke donderdag om 09.00 uur in de
Corneliuskerk, behalve wanneer in
die week een 1e vrijdag valt.

Aanwezig van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 10.00 uur.

Vieringen door de week

dorpsbladDEN
dorpsblad
DENHOUT
HOUT
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OPBRENGST RONDGANG
CORNELIUSBROEDERSCHAP VOOR
LITURGISCH GEWAAD

De betaling van deze service gaat via een machtiging,
waarvan men maandelijks een totaalrekening ontvangt,
voordat de diensten worden afgeschreven.

In de periode van 10 tot 16 september komen leden van
de werkgroep Broederschap H. Cornelius aan de deur voor
de jaarlijkse bijdrage. Al meer dan een eeuw wordt de jaarlijkse rondgang aan de vooravond van het feest van H. Cornelius gehouden. Dit jaar komt de opbrengst ten goede aan
een nieuw liturgisch gewaad voor Pastor Leygraaf.

Wie voor het komende jaar hulp in huis zoekt of een oppas
voor de kinderen nodig heeft, omdat op andere tijden gewerkt gaat worden, is van harte welkom bij Dorpspunt. Met
de hulpzoekers worden de mogelijkheden doorgenomen.
Deze zomer heeft zich iemand ingeschreven die zich komend schooljaar graag over kinderen ontfermt. Dicht bij
huis en in de eigen omgeving van Den Hout.

Oppas

KRUISWERK MARK EN MAAS START
CURSUS ‘ANDERS LEREN DENKEN’
“HET VAKANTIEGEVOEL VASTHOUDEN” MET DORPSPUNT
Dat zo langzamerhand veel mensen weer terug zijn van
vakantie, is ook bij Dorpspunt te merken. Sommige inwoners van Den Hout wisten van tevoren nog vlug de weg
naar de Molenakker 3 te vinden om een politievakantiekaart op te halen (deze zijn overigens het hele jaar geldig
en dus op voorraad bij Dorpspunt). Bij anderen komt de
dagelijkse routine alweer op gang: kinderen maken zich op
voor het nieuwe schooljaar, vakantieboeken gaan terug
naar de bibliotheek, de was en de strijk worden gedaan.
Dorpspunt wil helpen om het vakantiegevoel langer vast te
houden. Zo kan een beroep worden gedaan op een schoonheidsspecialiste uit Den Hout (nieuw gevestigd). Dames die
een afspraak met haar willen maken voor een ontspannen
avondje gezichtsverzorging of meer willen weten over de
zomeraanbieding kunnen informatie opvragen bij Dorpspunt.

Fotorolletjes
Een andere service van Dorpspunt is het laten ontwikkelen
van fotorolletjes. Na inlevering zorgen de consulenten ervoor dat de foto’s bij Albert Heijn ontwikkeld worden.

De cursus 'Anders leren denken', georganiseerd door Kruiswerk Mark en Maas, is bedoeld voor iedereen die graag
wat positiever over zichzelf, over anderen of over het leven
zou willen nadenken. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. De cursus start op woensdag 7 september
in Oosterhout. Leden van Kruiswerk Mark en Maas krijgen
een aantrekkelijke korting op de deelnameprijs.
Mensen kunnen totaal verschillend reageren op hetzelfde
probleem. Daar waar de ene persoon volkomen rustig blijft,
kan de ander van de spanning nachten niet slapen. Vaak
zorgt de manier van denken ervoor dat men van bepaalde
situaties van streek raakt. Dit zijn vaak situaties van onzekerheid, angst, verdriet, spanning of boosheid.
De cursus 'Anders leren denken' is erop gericht om negatieve gedachten eerst te leren herkennen en later te leren
omzetten in positieve gedachten. Het is geen praatgroep;
er wordt een techniek aangeleerd waar men, ook als de
cursus is afgelopen, veel aan kan hebben.
De cursus kost voor leden € 55,50. Niet-leden betalen
€ 112,50. Voor opgave en meer informatie kunt u iedere
werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen naar afdeling
Ledenservice van Kruiswerk Mark en Maas. Het telefoonnummer is 0900 – 1133555.

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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Zondag 11 september

CORNELIUSKERK OPEN TIJDENS
OPEN MONUMENTENDAG
Meubels op maat
uit eigen
meubelmakerij

BENELUXWEG 51
OOSTERHOUT
TEL: 0162-458362

Café “De Vier Linden”

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

Op zondag 11 september is in het kader van de (landelijke)
Open Monumentendag de Houtse Corneliuskerk van 13.00
tot 15.30 uur te bezoeken. Aan de hand van een beschrijving van de meest in het oog springende zaken, kunnen
bezoekers de kerk bekijken. Daarnaast zullen enkele kunstvoorwerpen en andere kerkschatten tentoongesteld worden.
De tentoongestelde voorwerpen zullen voor een deel betrekking hebben op de gebruiken rond de verering van de
H. Cornelius, wiens sterfdag op 16 september wordt herdacht. Aansluitend op de Open Monumentendag begint om
15.30 uur in de kerk een aperitiefconcert, georganiseerd
door de werkgroep Geloof en Cultuur van Thomas. In samenwerking met H19 worden werken voor piano, viool en
fluit ten gehore gebracht. Het concert duurt ongeveer drie
kwartier, waarna een aperitief kan worden gedronken.

BIDPRENTJES EN OUDE FOTO’S OP
TENTOONSTELLING IN DEN BRINK
Op kermiszondag (18 september) stelt Bernard van Oerle
voor het tweede achtereenvolgende jaar opnieuw een deel
van zijn enorme verzameling oude foto’s van Den Hout tentoon in dorpshuis Den Brink. De tentoongestelde foto’s tonen een lang vervlogen beeld van Den Hout. Er zijn foto’s te
zien van veranderde of verdwenen huizen en boerderijen,
landschappen, bekende en minder bekende Houtenaren en
het rijke verenigingsleven.
Naast de oude Den Hout-foto’s zullen er ook zo’n driehonderd bid- of devotieprentjes te zien zijn. Het verzamelen van
bidprentjes van overleden Houtenaren is een tweede grote
hobby van Bernard van Oerle. In zijn collectie zijn vaak de
prentjes van meerdere generaties van Houtse families opgenomen. Daarnaast is aan de opmaak en de afbeeldingen de
ontwikkeling van het gedachtenisplaatje in de loop der tijden goed te zien. De bidprentjes- en fototentoonstelling van
Bernard van Oerle is alleen te zien op zondag 18 september
van 11.00 tot 19.00 uur in dorpshuis Den Brink.

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

JP

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

N. de Jongh
Schilders– Glaszet– en
Houtrotreparatiebedrijf
Houtse Heuvel 33
4911 AT Den Hout
Tel.: 0162 - 461417
Fax: 0162 – 461939
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CORNELIUSBEDEVAARVAART EN KERMIS
16 September is de feestdag van de
Heilige Cornelius. Valt die dag niet op
een zaterdag of een zondag, dan vindt
de verering van de Houtse patroonheilige in het daarop volgende weekeinde plaats. Veel Houtenaren bezoeken
met Cornelius de (eucharistie) vieringen in de kerk of, op zondagmiddag
om 15.00 uur, ‘het Lof’. De zondag
van het Corneliusfeest wordt door veel
oud-Houtenaren traditiegetrouw aangegrepen om niet alleen naar de Corneliuskerk te gaan, maar ook om familiebezoeken af te leggen. Met een
bezoek aan de kermis wordt de dag
dan vaak afgesloten, want de Houtse
Kermis is onlosmakelijk verbonden
met ‘Sinte Cornèllus’. Dorpsblad Den
Hout sprak met Jo van Vugt-Van Dongen over de kermis van toen en nu.
Als kasteleins- en boerendochter heeft
ze in café de Vier Linden de kerk-,
café- en kermisgangers decennia lang
van dichtbij meegemaakt. In het verre
verleden was de 16e september voor
alle Houtenaren een ‘vrije dag, te vieren als zondag’. Voor Jo, oudste dochter van Jaaneke van Minus en Jos van
Dongen, was die dag er echter één
van hard werken. ’s Morgens eerst om
4.00 uur de koeien doen, ’s middags
helpen in het café en ’s avonds weer
de koeien. Als ze ’s morgens de koeien gingen melken, moesten ze op tijd
terug zijn, want om 6.00 uur begon in
de Corneliuskerk al de ‘vissersmis’.
Vroege vogels kwamen naar deze mis
om vervolgens te gaan vissen. Maar
tussendoor hadden ze dan nog even
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tijd voor een kop koffie in café de Vier
Linden. Vervolgens was er dan elk uur
een mis. Veel Houtse mensen, maar
ook ontzettend veel bedevaartgangers, kwamen van heinde en verre te
voet naar de Corneliuskerk. Uit Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Made
en Dorst: generatie op generatie wist
de weg naar kerk, familie, café en
kermis in Den Hout te vinden op 16
september. In café de Vier Linden
werd er dan na elke mis ook heel wat
koffie geschonken. Zeker ook ’s middags na het Lof om 15.00 uur, als
veel gezinnen de kerk hadden bezocht
om de kinderzegen te halen. Vaak was
het dan zo druk, dat de kerkgangers
tot op het kerkplein stonden.

Drie dagen vrij
Als de kerk uit was, ging de snoepkraam open. De rest van de kermistenten ging pas open op de eerste
échte zondag na de 16e september.
De schoolkinderen waren drie dagen
vrij om kermis te vieren en Houtse
bedrijven stopten wat eerder met werken op kermismaandag en –dinsdag.
Om een uur of vier gingen dan de bazen met hun knechten een ‘borreltje’
pakken in het café.
Jo kwam als heel klein kind tijdens de
kermisdagen wel in de kerk, maar niet
in het café. Vaak werd ze die dagen
ondergebracht in de pastorie of bij de
koster. Toen ze wat ouder was, mocht
ze in het café lege flesjes rapen, want
het bier kwam toen nog niet van ‘t vat.
Die flessen verzamelde ze dan in een
mandje en ze mocht pas de kermis op
als het niet zo druk meer was in het
café. “Maar”, zoals ze zelf zegt: “dan
was het ook niet zo druk meer op de

Registratie, montage en
reproductie van digitaal video
• Alle analoge en digitale video
faciliteiten
• 8mm Film op DVD
• Ondertiteling
• Reparatie en onderhoud alle
videosystemen
•

JONGE POESJES
geboren tijdens de zomervakantie,
zijn op zoek naar een goed tehuis.
Fam. Bul
0162 - 459980
Houtse Heuvel 46
kermis, dus niet zo gezellig”. Ze kan
zich nog heel goed die paar jaar herinneren dat het Lunapark op de kermis
stond: “Heel Den Hout stond toen op
z’n kop”.

Familie Leander
In het café was wel een hoop gezelligheid te vinden tijdens de kermisdagen. Toen Jaaneke en Jos het café
runden, stond er drie dagen lang een
draaiorgel. Later was er live muziek
van Toontje Brouwers, die de clown
uithing op z’n drumstel en ene Van
den Kieboom met accordeon. Als
‘s avonds de klanten naar huis waren
en de kermis was dicht, dan kwamen
de kermisexploitanten nog even een
borreltje halen. In die tijd was de familie Leander een trouwe gast met z’n
schommels, botsauto’s en zweefmolen. Een zus van Nico Leander was
getrouwd met Kees Verhulst, de broer
van ‘meester’ Jan Verhulst. Zij runden
samen een snoepkraam. En natuurlijk
ontbrak Frans Bul niet met zijn snoepkraam. De exploitanten kwamen overdag ook vaak bij ’t café om water en
gaven daar vrijkaartjes voor terug.

‘ …zoek de natuur op!’
In 1971 namen Jo en haar man Johan

BIG IS BEAUTIFUL
Voel je MOOI en speciaal, ook met een maatje meer
Geen make-overs, wees jezelf en kleed je met
trendy mode van bekende merken

MAIKE’S

Ladies only
Groot in speciale maten
Ook groot en speciaal in kado- en sfeerartikelen
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. Gratis parkeren voor de deur.
Tel.0162 - 437186 / 06 - 49880461

Houtse Heuvel 36b - 4911 AW Den Hout Tel.: 0162-451957 Fax: 0162-435546

Email maikesmode@casema.nl
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Uw adviseur

op verzekeringsgebied
Houtse Pad 3, 4911 AS Den Hout
T: 0162 429569
E: jhalters@westbrabant.net

Voor deskundig, onafhankelijk
en persoonlijk verzekeringsadvies.
Bel of mail me:
Om een verzekering direct te regelen,
voor een offerte, vergelijking of adviesgesprek.

r
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t
s
e
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u
l
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café de Vier Linden over. Zij zorgden ervoor dat er op kermiszaterdag muziek werd gedraaid. In hun beginjaren kon je
op zondagmiddag in het café “over de koppen lopen”. Er
liep dan zo’n man of 8 aan personeel rond. Om twaalf uur
’s nachts was het sluitingstijd. Jo deed dan het licht aan en
Johan sprak dan altijd zijn legendarische woorden:
“Mannen, broeders, het is de hoogste tijd; zoek de natuur
op.” Normaal gesproken verliet dan iedereen lopend het
café. Zo niet dat jaar dat er rond kermistijd een militaire
oefening op de Vrachelse Hei werd gehouden. Enkele militairen moesten toen de deur uitgerold worden….
Jo heeft in haar hele leven maar twee kermissen niet meegemaakt in de Vier Linden in Den Hout. Ze zat toen in Dongen op kostschool. Een ander jaar was ze er wel, maar kon
niet helpen, omdat ze met haar vinger in het verband zat. En
de jaren dat ze zwanger was tijdens de kermisdagen, hielp
ze achter de schermen met de was of het eten koken. Nu
haar zoon John en zijn vrouw Jolanda de zaak hebben overgenomen, kan ze het rustiger aan doen en hoeft niet meer
heel de kermis te werken. Ze betreurt het dat de laatste
tientallen jaren het kermis- en cafébezoek zo zijn teruggelopen. Jammer voor haar dat het Lunapark er nu niet meer
staat.

GEMEENTEBELANGEN BEZOEKT DEN
HOUT TIJDENS DE KERMIS
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2006, beginnen de politieke partijen zich op te maken voor
hun verkiezingscampagnes. In dat kader brengt de Oosterhoutse groepering Gemeentebelangen binnenkort bezoeken
aan de kerkdorpen van de gemeente. Met de dorpsbewoners wil men van gedachten wisselen over de centrale vraag
“Wat is voor u belangrijk en waar zouden wij in de toekomst
nog meer aandacht aan kunnen besteden”.

Houtse Heuvel 28, 4911 AW Den Hout
Tel. (0162) 455703 — Fax (0162) 434951

BIJ AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
FRANS VAN DONGEN
KIEST U DE JUISTE RICHTING
OPGELET!!
‘AUTOTHEORIE-OPLEIDING’
INFORMEER
NAAR DE MOGELIJKHEDEN
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:

FANFARE AMICITIA WEER VAN START
Na een welverdiende vakantie met mooi en minder mooi
weer, zijn de leden van fanfare Amicitia eind augustus weer
begonnen met de repetities. Ook in het nieuwe verenigingsjaar staan er weer tal van activiteiten op stapel.

VERKORTE RIJ-OPLEIDING
MOGELIJK.

0162 - 42 70 14

Op zaterdag 10 september bezoekt Gemeentebelangen van
16.00 tot 22.00 uur de Jaarmarkt te Oosteind. Donderdag
15 september bezoekt de politieke groepering het kerkdorp
Dorst (van 13.00 tot 17.00 uur tijdens de weekmarkt op het
Dorpsplein). Zondag 18 september wordt van 11.00 tot
15.00 uur tijdens de kermis Den Hout bezocht.

06 - 535 539 25

Op zaterdag 17 september wordt de viering van 19.00 uur
in de kerk - ter gelegenheid van de feestdag van de Heilige
Cornelius (patroonheilige van Den Hout) - muzikaal opgeluisterd.
Eveneens in september wordt de jaarlijkse donateursactie
gehouden. Amicitialeden komen hiervoor aan de deur.
Op de tweede maandag van de maand wordt nog steeds
oud papier opgehaald. Tot aan de wintertijd start de inzame-
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ling om 18.00 uur, daarna om 13.00 uur. Voor de Houtse
fanfare is de opbrengst van het oud papier een niet te missen bron van inkomsten. De fanfare roept alle Houtenaren
dan ook op om de inzameling te steunen. Voor meer informatie: www.amicitiadenhout.nl

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER VAN START IN OOSTERHOUT
Van 25 augustus 2005 tot half januari 2006 kunnen alle
vrouwen uit Oosterhout, die geboren zijn in de jaren 1930
tot en met 1955, deelnemen aan het bevolkingsonderzoek
borstkanker. De onderzoekseenheid staat dan weer op het
parkeerterrein bij Cultureel Centrum De Bussel. Vrouwen
uit Dorst worden echter zomer 2006 uitgenodigd in BredaOost.
Alle vrouwen die voor het onderzoek in aanmerking komen,
krijgen persoonlijk een uitnodiging thuisgestuurd. Zij worden op volgorde van postcode (4901 t/m 4911) uitgenodigd.

Opkomst twee jaar geleden
Tijdens de vorige ronde, twee jaar geleden, was de opkomst in Oosterhout 82.4%. Dit betekent dat 6.290 vrouwen van 50 tot en met 75 jaar hebben deelgenomen aan
het onderzoek. Hiervan zijn 62 vrouwen (1%) doorverwezen
voor nader onderzoek.

Vroege opsporing
Het onderzoek heeft als doel borstkanker in een zo vroeg
mogelijk stadium op te sporen. Borstkanker is in Nederland
de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het
wordt jaarlijks bij ruim 11.000 vrouwen vastgesteld. Daarvan geneest zo’n 60%. Als borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op genezing groter. Bovendien is dan vaker een borstsparende behandeling mogelijk.
Daarom vindt het onderzoek om de twee jaar plaats. Zo
kunnen de meeste afwijkingen tijdig worden ontdekt. Het
onderzoek blijft echter een momentopname en kan geen
absolute garantie bieden.

VRACHELSESTRAAT 21-23 DEN HOUT TEL. 0162 - 454836 - 459318
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Het onderzoek
Tijdens het onderzoek maken vrouwelijke laboranten röntgenfoto’s van de borsten. Bij een vrouw die voor het eerst
deelneemt maken zij vier foto’s; bij de meeste andere vrouwen zijn twee foto’s voldoende. Het maken van de foto’s
duurt een paar minuten. Het totale onderzoek, inclusief
aan- en uitkleden, neemt ongeveer een kwartier in beslag.
Binnen 5 tot 14 dagen na het onderzoek krijgt elke deelneemster de uitslag thuisgestuurd.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker, het
maken of verzetten van een afspraak kunt u terecht bij het
Informatiepunt bevolkingsonderzoek borstkanker. Het telefoonnummer is 076-5204344 (veranderd!), maandag t/m
vrijdag 9.00-12.00 uur.
Voor meer informatie kijk op www.borstfoto.nl
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

en

NIEUWE SEIZOEN BIEDT KVO-LEDEN
EEN GEVARIEERD PROGRAMMA
Een avond over de hulphond, verslaving, dementie, een
bijeenkomst over lekkere dingen maken in de oven of magnetron, een kerstviering en een avond over de achtergrond
van namen. Zie hier een greep uit het programma-aanbod
voor het nieuwe verenigingsseizoen van de Katholieke
Vrouwenorganisatie (KVO) afdeling Den Hout. De actieve
vrouwenvereniging heeft haar programma voor het seizoen
2005/2006 dit keer uitgegeven in de vorm van een kalender. Naast algemene informatie is per maand een overzicht
opgenomen van de geplande verenigingsactiviteiten. Ook
het cursusaanbod krijgt daarin de ruimte. In het komende
seizoen kunnen de leden van de KVO deelnemen aan een
basiscursus computer, verschillende kookcursussen (in
samenwerking met de Volksuniversiteit) of een keuze maken uit het cursusaanbod van de kring en het gewest.
Jo van Vugt – van Dongen neemt na tien jaar afscheid van
het bestuur van de KVO, waarbinnen zij het penningmeesterschap bekleedde. Via de kalender laat ze weten die
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functie al die tijd met veel plezier te hebben vervuld.
Jo wenst haar opvolgster veel succes en veel plezier toe
met het beheren van de financiën.
De eerste activiteit van de KVO in het nieuwe seizoen is de
Jaarvergadering op maandag 5 september. Een van de
onderdelen van de vergadering is de bestuursverkiezing.
Na de vergadering maken de dames er nog een gezellige
boel van, aldus de eigen KVO-kalender!

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 Bernard van Oerle, die daarvoor uit zijn uitgebreide archief put. In dit en het volgende nummer besteedt
Dorpsblad Den Hout aandacht aan de wording van bouwplan Den Hout Zuid.

Discussie over waar te bouwen
Eind jaren zestig van de vorige eeuw woedde in Den Hout
de discussie over waar de broodnodige woningbouw in het
dorp plaats moest vinden. Voor de Houtenaren stond het

vast dat er woningen gebouwd moesten worden, immers
het voortbestaan van allerlei voorzieningen, de (toen nog)
twee scholen en tal van verenigingen kwam in het gedrang
door de daling van het inwoneraantal. Deze discussie –
waartoe ondermeer redacteur A. de Kort van weekblad Het
Kanton in 1966 opriep – leidde uiteindelijk tot wat nu bekend is als Plan Den Hout Zuid.
Het provinciebestuur (‘Den Bosch’) wordt in die tijd als kwade genius gezien. Het provinciale beleid houdt de uitbreiding van dorpen op het platteland tegen, waardoor de leefbaarheid in de knel komt. “Het wordt hoogtijd dat Den
Bosch eens stopt met het alleen maar dicteren van voorschriften en het nemen van beslissingen, zonder dat de
betrokkenen daarop ook maar de geringste invloed kunnen
uitoefenen. Is dat niet een grove schending van de democratie”, zo vroeg een van de deelnemers aan de discussie
zich af. Het toenmalige gemeentebestuur gooit in de discussie olie op het vuur, door te melden dat zij al in 1962
een uitbreidingsplan voor Den Hout klaar had, maar dat dit
door het provinciebestuur was afgekeurd vanwege de
grootschaligheid en het stedelijk karakter ervan. Daarnaast
zou de landbouw door de uitbreiding ernstig benadeeld
worden.
(wordt vervolgd)

MAANDAGENDA
Vrijdag 2 september:

Zondag 11 september:

Opening expositie kunstenaarsgroep A2, 16.00 uur
Achterstraat 7;
verder te zien: 2 t/m 4 en 9 t/m 11 september

Aperitiefconcert: piano, viool en fluit i.s.m. H19,
15.30 tot 16.30 uur Corneliuskerk

Zondag 4 september:

Maandag 12 september:
Ophalen oud-papier door fanfare Amicitia, 18.00 uur

Strooivurkweekend KPJ, 12.00 uur Houtse Heuvel
Maandag 5 september:

Zaterdag 17 september:
Corneliusviering, 19.00 uur kerk m.m.v. fanfare Amicitia

Vergadering Leefbaarheidswerkgroep Den Hout,
20.00 uur dorpshuis Den Brink

Zondag 18 september:
St. Corneliusviering

Maandag 5 september:
Jaarvergadering KVO

Zondag 18 september:

10 t/m 16 september:

Bidprentjes- en fototentoonstelling, 11.00 tot 19.00 uur
dorpshuis Den Brink

Rondgang voor Broederschap H. Cornelius
Zondag 11 september:

17 t/m 20 september:
Houtse Kermis

Open Monumentendag Corneliuskerk,
13.00 tot 15.30 uur
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