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DISCUSSIE BESCHERMD DORPSGEZICHT
LIJKT NU PAS ECHT TE GAAN LEVEN!
Schor: “Als Leefbaarheidswerkgroep
zijn wij er altijd van uitgegaan dat de
Houtenaren voor het beschermde
dorpsgezicht zouden zijn, omdat dit
nagenoeg de enige mogelijkheid is om
Den Hout te beschermen tegen een te
dicht bijkomen van de bebouwing van
Oosterhout. In feite is dat ook wel de
uitkomst van de discussie van die
avond, maar er leefden nog te veel
vragen over de inhoud van de status,
dat de mensen er daarom geen ‘ja’
tegen konden zeggen. Het gaat dan
om vragen als wat mag ik nog wel en
wat niet”.

Geen plaats voor buitengebied in beschermd dorpsgezicht Den Hout?
Den Hout - De discussie over het beschermd dorpsgezicht voor Den Hout
lijkt nu – na de leefbaarheidswerkgroepvergadering van september waar
dit onderwerp op de agenda stond –
eerst goed los te komen. De discussie
richt zich daarbij op twee aspecten.
Op de eerste plaats gaat het over de
inhoud en de betekenis van de status
beschermd dorpsgezicht. Met andere
woorden wat mag nog wel en wat mag
niet meer met een pand in de beschermde zone? En welke procedures
en wellicht andere beperkende regels
zijn van toepassing? De tweede discussie speelt zich af rond de vraag of
het aangewezen gebied wel groot genoeg is om het doel van het beschermd dorpsgezicht – Den Hout
voldoende vrijwaren van de te dicht
naderende bebouwing van Oosterhout-stad – te bereiken.

Bij de aanwezige Houtenaren op de
Leefbaarheidswerkgroepvergadering
van september leefden er op beide
aspecten van de discussie nog te veel
vragen om zonder meer ‘ja’ te zeggen
tegen het beschermd dorpsgezicht
voor Den Hout.
Het bestuur van de Leefbaarheidswerkgroep kreeg van de vergadering
de opdracht terug te gaan naar de
gemeente met het verzoek een informatiebijeenkomst te beleggen waarop
antwoord kan komen op de gestelde
vragen.

Niet verwacht
Gerbrand Schor, secretaris van de
Leefbaarheidswerkgroep, had deze
uitslag van de bijeenkomst niet verwacht, maar begrijpt de reactie van de
vergadering wel.

Inmiddels ligt het verzoek om zo’n
informatiebijeenkomst bij de gemeente. Daar moest men toegegeven dat in
de stukken over het beschermde
dorpsgezicht niet alle antwoorden op
de gestelde vragen van de Houtenaren zijn te vinden. Een datum is nog
niet bekend. De bijeenkomst zou
plaats moeten vinden voordat de gemeenteraad zich uitspreekt over het
plan, dat voor eind oktober op de
agenda staat.

Plangebied te klein
Het tweede aspect van de discussie
gaat over de omvang van het gebied
dat aangewezen gaat worden als beschermd dorpsgezicht. “De cirkel die
daarvoor om Den Hout is getrokken,
blijkt nu kleiner uit te vallen dan aanvankelijk de bedoeling leek”, zegt Gerbrand Schor van de Leefbaarheidswerkgroep. “Als het gebied niet groter
wordt, heb ik mijn twijfels of wij het
doel waarvoor wij het beschermd
dorpsgezicht willen instellen, zullen
behalen.” Die mening wordt inmiddels
door tal van Houtenaren gedeeld.

BRANDWEER DEN HOUT HULDIGT JUBILERENDE BRANDWACHTEN
Drie jubilerende brandweermannen van de brandweergroep Den Hout werden afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet.
Die eer viel René Rovers, Jos Verhoef en Piet Joosen ten deel. René Rovers en Jos Verhoef zijn 12 ½ jaar lid van de groep
Den Hout, Piet Joosen al 25 jaar. De jubilarissen werden in Herberg ’t Klosterke toegesproken door burgemeester Helmi
Huijbregts. In haar woord ging de burgemeester in op de veranderingen binnen de brandweer van de afgelopen 25 jaar.
Ook schetste zij de toekomst waarin regionaal veel meer samen gewerkt zal gaan worden. Brandweercommandant Noud
Bruinincx schetste de persoonlijkheid van de jubilerende brandweermannen. Namens de personeelsvereniging sprak
Tonnie Waas woorden van dank aan het adres van de jubilarissen. Nadat de door bevelvoerder van groep Den Hout Ad
de Jongh aangekondigde receptie was afgelopen, bleef het nog lang gezellig in ’t Klosterke.
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COLOFON
Dorpsblad Den Hout is een uitgave van
Stichting Dorpsblad Den Hout i.o. 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.

“Het gebied moet veel ruimer worden”, vindt Peter Bastiaansen. “In het huidige
gebied is niets van de buitenruimten om het dorp opgenomen. Als daarvoor niets
geregeld wordt, heeft de gemeente daar straks vrij spel”. Ook Els Tilburgs heeft
absoluut bezwaar tegen het te kleine gebied dat nu op de nominatie staat aangewezen te worden als beschermd dorpsgezicht. “Je hebt ruimte om het dorp nodig
om een goede overgang van de stadse bebouwing naar het gebied met de beschermde status te maken. Die open ruimte om Den Hout moet je regelen binnen het plan beschermd dorpsgezicht”.
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Het is nog te vroeg om te reageren op de structuurwijziging die de provinciale
Katholieke Bond van Ouderen (KBO) voorstelt. Dat is de mening van het bestuur
van de Houtse afdeling van de KBO. Het plan voorziet in de herstructurering van
de regio’s en het samengaan van nu nog zelfstandige afdelingen. Er is nog te
veel onduidelijkheid over de plannen en een goede discussie daarover moet nog
opgestart worden, aldus het Houtse KBO-bestuur. Voor wat de Houtse afdeling
betreft, wil men het liever bij het oude laten.
De KBO afd. Den Hout telt momenteel 160 leden. Piet van Leijsen is de voorzitter
van het bestuur en Janus Laurijsse secretaris/penningmeester. Piet van der
Schriek, Toon Verdaasdonk, Betsie van Gageldonk, Jeanne Kuijpers, Thea Hoeks
en Nelly Halters zijn de overige leden van het bestuur. De KBO afdeling Den Hout
kent een aantal vaste wekelijkse activiteiten. Op maandag is er om 13.30 uur
gymnastiek in Den Brink. Op dinsdag vanaf 13.30 uur biljarten en kaarten of
gelegenheid voor een gezellig praatje. Deze activiteiten zijn ook in Den Brink.

KERKBERICHTEN
THOMAS
Overleden

Kosters

1 september

1 t/m 7 oktober:
Coby Burger (454375)

Jan Pijpers (72 jaar)

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:

8 t/m 14 oktober:
Anton van Meel (460165)

Franck Ploum
Riek Engelen

15 t/m 21 oktober:
Nelly Halters (433656)

Secretariaat:
Wilhelminalaan 63,

22 t/m 28 oktober:
Betsie van Gageldonk (451239)

4905 AT Oosterhout
Tel.: 453113

29 oktober t/m 4 november:
Piet van Bree (433140)

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag.
’s Morgens van 9.00 tot 12.00 uur
en ’s middags van 14.00 tot
17.00 uur

Weekendvieringen

Bereikbaarheidsdienst
Corneliuskerk

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

Bereikbaarheidsdienst in het inloopcentrum Corneliuskerk Den Hout:
Aanwezig van maandag t/m vrijdag
van 9.00 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.

Zaterdag 19.00 uur

Vieringen door de week

De rondgang voor de broederschap van de Heilige Cornelius
heeft € 714,50 opgeleverd.
Het bedrag wordt besteed aan een
nieuw liturgisch gewaad voor pastor Leijgraaf.
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Voor 29 september staat er een gezellige bingo op het programma. Deze begint om 13.30 uur in Den Brink. Inmiddels heeft het bestuur een feestcommissie opgericht die
zich gaat buigen over activiteiten rond het 50-jarig jubileum
dat op 16 februari 2006 gevierd wordt.
Nieuwe leden zijn welkom. Daarnaast is men op zoek naar
een nieuwe secretaris. Het liefst iemand met kennis van
het gebruik van de computer, want ook bij de KBO gaat
veel van de administratie via internet. Voor informatie of
aanmelding kan men terecht Piet van Leijsen (telefoon
453142) of Janus Laurijsse (telefoon 427853).

DEN HOUT DOOK MASSAAL IN
HISTORIE
De bidprentjes- en fototentoonstelling die zondag 18 september in dorpshuis Den Brink werd gehouden is een groot
succes geworden. Veel Houtenaren en oud-Houtenaren
wisten de weg naar Den Brink te vinden om de foto’s van
vroeger te bekijken. Nagenoeg iedereen vond wel iets van
zijn of haar eigen vroegere straat terug of anders zichzelf
op de foto’s van activiteiten in het dorp. De tentoonstelling
bleek ook een gelegenheid om oud-dorpsbewoners weer
eens te ontmoeten. Onlangs gevestigde dorpsbewoners
konden op de expositie kennismaken met de historie van
hun nieuwe woonplaats.
Bernhard van Oerle, initiatiefnemer en organisator van de
tentoonstelling, wil graag alle mensen hartelijk bedanken
die meegewerkt hebben aan het succes van de tentoonstelling.

AUTOBEDRIJF KNIPSCHEER MOET
DEUREN SLUITEN.
Vanaf maandag 12 september is Autobedrijf Knipscheer
gesloten. De directe aanleiding is het herseninfarct dat
eigenaar Bertus Knipscheer vorig jaar heeft gehad. Met de
sluiting is een einde gekomen aan het bloeiende bedrijf dat
Bertus en zijn vrouw Ria vanaf 1967 aan het Eindsepad
hadden opgebouwd. Een doorstart bleek niet mogelijk, om-
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dat door de inzakkende economie de klad gekomen is in de
autoverkoop in het algemeen.
De beslissing om te sluiten werd genomen toen bleek dat
terugkeer naar de werkvloer voor Bertus niet meer mogelijk
was, omdat de gevolgen van het infarct nog te duidelijk
aanwezig zijn. De verkoop van het bedrijf ging op het laatste moment niet door, waardoor Bertus en Ria zich genoodzaakt zagen om de zware beslissing te nemen om de zaak
te sluiten. Voor het pand wordt een koper gezocht.
De klanten van Autobedrijf Knipscheer kunnen voor onderhoud en garantie terecht bij de collega -dealers van Ford in
de omgeving. Autobedrijf Knipscheer dankt al haar trouwe
klanten voor de jarenlange prettige samenwerking en het
vertrouwen.

NIEUW BESTUUR
Eén van de agendapunten
van de jaarvergadering van
de KVO op 5 september was
de bestuursverkiezing. Voorzitter Dymph Raaijmakers en
penningmeester Jo van Vugt waren aftredend en stelden
zich niet herkiesbaar. In hun plaats werden twee nieuwe
bestuursleden gekozen. Vervolgens spraken de leden zich
uit over de functieverdeling binnen het bestuur. Het nieuwe
bestuur is daarna als volgt samengesteld: voorzitter Mieke
van Arendonk - van Gils, secretaris Jo Flipsen en Rina Kuijpers penningmeester. Het bestuur bestaat verder uit de
leden Adrie van Stokkom en Riekie Jaspers.
De aftredende bestuursleden werden door de vereniging in
de bloemetjes gezet als dank voor hun jarenlange inzet.

Programma
In het activiteitenprogramma is het fietsen inmiddels verplaatst van de woensdagavond naar de woensdagmiddag.
Vertrokken wordt nu om 13.00 uur vanaf de kerk. Op 10
oktober komt de Stichting Hulphond – met hulphond – informatie geven over wat de stichting doet en wat een hulphond voor iemand betekent die daarvan afhankelijk is. De
bijeenkomst begint om 20.00 uur in Den Brink.

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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Nieuwe leden
Vrouwen die het gezellig vinden om samen activiteiten te
ondernemen of zich graag laten informeren over actuele
onderwerpen, zijn van harte welkom als lid van de KVO. In
overleg met de leden wordt gezocht naar passende activiteiten, al dan niet samen met andere afdelingen.

Meubels op maat
uit eigen
meubelmakerij

BENELUXWEG 51
OOSTERHOUT
TEL: 0162-458362

Café “De Vier Linden”

JONG NEDERLAND DEN HOUT: OUD,
MAAR NOG VOLOP IN DE GROEI!
Jong Nederland is een landelijke jeugd- en jongerenorganisatie die kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid biedt om te spelen, te ontspannen en zich te ontplooien. Op 19 december 1949 werd in Den Hout de voorloper van Jong Nederland de ‘Jonge Garde’ opgericht. Jeanne
en Betsie van Gageldonk gingen als leidsters van start met
21 leden, allemaal meisjes. De naam ‘Jonge Garde’ veranderde later in ‘Katholiek Meisjes Gilde’ en nog weer later in
het huidige ‘Jong Nederland’. De vereniging hield zijn bijeenkomsten in de bijsacristie van de kerk. Later verhuisde zij
naar een zijruimte in het oude patronaat en vervolgens
kreeg de jeugdvereniging een vaste stek boven de voormalige meisjesschool naast Den Brink. Elke week kwamen de
leden bijeen om te knutselen, te spelen en te zingen. Eén
keer per jaar werd er een dagtochtje gemaakt. Dit gebeurde
dan samen met het Jongensgilde en de misdienaars. Betsie
van Gageldonk is 20 jaar leidster geweest, maar tot het jaar
2000 hield zij zich nog op andere manieren bezig met Jong
Nederland. Vele jaren ging zij mee op kamp als
‘kookmoeder’. Zij kreeg destijds voor haar inzet een zilveren, en later ook een gouden speld uitgereikt.

Jong Nederland nu

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

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

Dorpsblad Den Hout sprak met Liesbeth Caron, één van de
zeven leidsters die Jong Nederland nu telt. Liesbeth vertelt
dat het goed gaat met Jong Nederland: de vereniging heeft
momenteel maar liefst 31 leden. Elke dinsdagavond van
18.30 tot 20.00 uur komen de 29 meisjes en twee jongens
bij elkaar in de nieuw gebouwde ruimtes boven Den Brink.
De kinderen uit de groepen drie, vier en vijf van de basisschool vormen de Rakkers; de kinderen van de groepen zes,
zeven en acht mogen zich Junioren noemen. Er zijn maar
liefst 22 Rakkers met vier vaste leidsters en 9 Junioren met
3 leidsters. In principe hebben allebei de groepen hun eigen
programma, maar er worden ook gezamenlijke activiteiten
gehouden. Elke dinsdag, met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen, wordt er geknutseld, gespeeld of is
er een buitenactiviteit .

Certificaat
Het programma wordt door de leidsters per kwartaal opgesteld. Er wordt dan rekening gehouden met het jaargetijde
en eventuele feestdagen. Ook wordt er gelet op variatie in
het aanbod van spel en creativiteit. Ideeën voor de diverse
activiteiten worden onder andere gehaald uit boeken en van
internet, maar de leidsters hebben zeer zeker zelf ook een
grote inbreng. Zij putten uit eigen fantasie of duiken spelletjes of quizzen op uit het archief van Jong Nederland. Het
landelijke Jong Nederland stelt leidsters verplicht om een
certificaat te halen. Dit moet gebeuren binnen 2 jaar vanaf
het moment dat men leidster wordt. Hiervoor wordt een introductiecursus gevolgd. Die cursus bestaat uit een cursusweekend waarin allerlei zaken aan bod komen, zoals: hoe
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leg ik een spel uit aan kinderen, hoe speel ik een rollenspel, wat moet ik weten over Arbo-zaken enz.

Kamp
Om met de vereniging op kamp te mogen gaan, moet minstens één van de leidsters een kamp- of bivakcursus gedaan hebben. In zo’n cursus wordt geleerd hoe een kampvuur te maken, over de EHBO-beginselen, het aanvragen
van vergunningen, hoe te overleven in de bossen enz., enz.
Volgens Liesbeth een hele leuke cursus die dan ook maar
liefst drie van de Houtse leidsters gevolgd hebben. Ze kunnen dus weer met een gerust hart op kamp dit jaar, wat
zeer zeker ook zal gaan gebeuren. De afgelopen jaren
mochten er niet-leden mee op kamp om het aantal aan te
vullen. Dit jaar zou het wel eens zo kunnen zijn dat het
kampadres al vol zit met alleen eigen leden! Een gunstige
ontwikkeling dus voor Jong Nederland, oftewel ‘de club’,
zoals de vereniging al sinds jaar en dag genoemd wordt in
Den Hout.
Van het kamp wil Liesbeth wel een paar dingen verklappen:
Het vindt dit jaar zoals gewoonlijk plaats in de herfstvakantie en wel van zaterdag 15 t/m dinsdag 18 oktober. Het
thema zal zijn ‘het Wilde Westen’. In het programma zitten
traditiegetrouw een bosspel, een avond- en nachtspel (dit
laatste voor de Junioren), knutselactiviteiten, een speurtocht en niet te vergeten de bekende en alom geprezen
‘appeltjespap’. Deze wordt de laatste jaren bereid door de
moeder van Liesbeth, José Caron, die de rol van kookmoeder van Betsie van Gageldonk heeft overgenomen. Het
kamp wordt afgesloten in aanwezigheid van alle ouders,
die daarna de kinderen weer mee naar huis nemen.

Jeugdprinsverkiezing en Play-backshow
De leiding van Jong Nederland zorgt ook al weer vele jaren
voor de invulling van de Jeugdprinsverkiezing. Zij doet dit in
samenwerking met carnavalsvereniging de Kluivenduikers.
Omdat Liesbeth ooit zelf Jeugdprinses is geweest, weet ze
dat deze verkiezingen in ieder geval al 21 jaar bestaan. De
laatste jaren kent Den Hout ook de Play-backshow, eveneens verzorgd door de leiding van Jong Nederland. Natuurlijk doen hier veel leden aan mee, maar ook vele andere
jonge én oudere Houtenaren blijken het erg leuk te vinden
om eens op het podium in Den Brink te schitteren.

Pagina 5

www.jongnederlanddenhout.nl
Dat de Jonge Garde van toen met zijn tijd mee is gegaan,
blijkt wel uit het feit dat Jong Nederland Den Hout sinds
kort zijn eigen website heeft. Daarop is alles te vinden over
de Rakkers en de Junioren, het jaarprogramma en de
kampgegevens van de afgelopen jaren. De site is opgesierd
met leuke foto’s en wie de behoefte heeft kan een boodschap achterlaten in het gastenboek. Wie na dit verhaal
nog vragen heeft kan dus de site bezoeken, of bellen met
leidster Kitty Caron (06-22944539). Nieuwe leden zijn nog
steeds van harte welkom op dinsdagavond.

DANK JE WEL!
De collecte voor de Maag Lever Darm Stichting heeft in
Den Hout een bedrag van € 432,69 opgeleverd. Alle gulle
gevers worden hartelijk bedankt, maar ook de collectanten.
Zij gingen tijdens het erg warme weer van de afgelopen
weken met de collectebus van deur tot deur.
Adje van den Elshout

‘AMICITIA IN CONCERT’ IN
HOLLANDSE SFEREN
Het tweede ‘Amicitia in Concert’ – op zaterdag 22 oktober
– staat in het teken van Hollandse muziek. De uitvoerenden zijn fanfare Amicitia en het Popkoor ‘Njoy uit Breda.
Ook in het laatste programma-onderdeel van de avond
staat de Hollandse muziek centraal.
De muzikale avond wordt in dorpshuis Den Brink gehouden. De zaal is open vanaf 19.30 uur; het concert begint
om 20.00 uur. Het programma kent een mix aan optre-

BIG IS BEAUTIFUL
N. de Jongh
Schilders– Glaszet– en
Houtrotreparatiebedrijf
Houtse Heuvel 33
4911 AT Den Hout
Tel.: 0162 - 461417
Fax: 0162 – 461939

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
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
Voo

dens: de ene keer is Amicitia alleen te beluisteren, de andere keer samen met het koor. Ook het koor alleen voert werken uit. Uit te voeren muziek of te zingen nummers die
avond zijn ondermeer ‘Verliefd zijn’, ‘Het is een nacht’ en
‘Brabant’ van Guus Meeuwis, Willie Alberti’s ‘De glimlach
van een kind’ en ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer.
Oude meezingers zijn te horen (en mee te zingen) in de Hollandse Medley. Op het programma staan ook de bijna klassiek te noemen nummers ‘Land van Maas en Waal’ van
Boudewijn de Groot, ‘Jan Klaasen was trompetter’ van Rob
de Nijs en ‘Dingedong’ van Teach Inn. Verder worden nummers uitgevoerd van André Hazes, Clousseau en Trijntje
Oosterhuis. In de ‘afterparty’ draait DJ Peter alleen maar
Nederlandstalig werk.
Toegangskaarten voor de ‘Hollandse avond’ van ‘Amicitia in
Concert’ zijn (à € 5,--) verkrijgbaar bij Dorpshuis Den Brink,
Pheninckx Groente en Fruit, Dorpspunt Den Hout en Uitpunt
Oosterhout.

Amicitia naar Busselconcours
Op zondag 6 november zal fanfare Amicitia deelnemen aan
het onderlinge concours van harmonieën en fanfares van de
gemeente Oosterhout in De Bussel. Enkele te spelen werken zijn op 22 oktober al te beluisteren tijdens het ‘Amicitia
in Concert’. Meer nieuws en informatie over fanfare Amicitia
(bijvoorbeeld over de aanstaande viering van het honderdjarig bestaan) vindt u op website www.amicitiadenhout.nl.
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Oud papier
Met ingang van 10 oktober hanteert fanfare Amicitia het
wintertijdschema voor het ophalen van het oud papier. Dit
betekent dat het oud papier vanaf 13.00 uur wordt opgehaald.

KLEDINGINZAMELING NAJAAR 2005
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
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!!!

0162 - 42 70 14

TELEFOONNUMMERS:

06 - 535 539 25

Sedert enkele jaren organiseert de Oudervereniging van
basisschool de Achthoek in het najaar een kledinginzamelingsactie. Dat zal ook dit jaar weer het geval zijn, maar wel
wat later dan gebruikelijk. Wegens organisatorische redenen staat de inzameling pas gepland voor de week van 5
december. Nadere informatie hierover volgt t.z.t. in dit blad.

Help ons in Breda en Oosterhout naar
de honderd collectanten

NSGK ZOEKT ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK) houdt in november haar nationale collecteweek. Een
grote groep vrijwilligers gaat dan met de collectebus rond
om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een
handicap. De NSGK steunt hiermee projecten voor deze
kinderen en jongeren, om hen te helpen met hun beperking
zo volwaardig mogelijk te leven. Zo helpt de stichting met
speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en zelfstandige woonvormen. Zodat ook kinderen en jongeren met een
beperking kunnen meedoen in onze samenleving. Dit alles
is mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers. Mensen die
zich betrokken voelen bij kinderen met een handicap en die
zich daar belangeloos voor inzetten.
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Wilt u ook collecteren voor de NSGK? Dan bent u van harte
welkom in het collecteteam. Het kost slechts een paar uur
van uw tijd. U kunt binnen de collecteweek zelf een tijdstip
uitzoeken wat u het beste schikt. En misschien heeft u
vrienden of familieleden die ook mee willen doen? Hoe
meer collectanten, hoe meer de NSGK kan doen voor kinderen met een handicap! Voor informatie kunt u contact
opnemen met E. W. Willemsen (coördinator NSGK Breda
en Oosterhout), Fatimastraat 130, 4835 BG Breda Tel.:
076-5653457 (liefst s’avonds) of 06 – 29205566. E-mail:
e.w.w.willemsen@12move.nl (s.v.p. met vermelding van
naam, adres, plaats, postcode en telefoonnummer).
De NSGK komt al 55 jaar op voor kinderen en jongeren met
een handicap in Nederland tot de leeftijd van 27 jaar. De
stichting is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat de NSGK op een verantwoorde manier omgaat
met de giften die zij ontvangt. Voor meer informatie over de
NSGK kunt u ook de website bezoeken: www.nsgk.nl.

MET MARK EN MAAS SPORTIEF
DAGJE UIT IN AMSTERDAM
Bewegen, ontspannen en plezier maken. Kruiswerk Mark
en Maas combineert al deze levensbehoeften in een gezellig dagje Amsterdam op zaterdag 22 oktober. Wie mee wil
gaan, kan opstappen in Breda of Oosterhout. ’s Ochtends
wordt onder leiding van een gids een fietstocht door Amsterdam gemaakt. De middag is vrij te besteden. Om 15.30
uur is er een rustpunt in een gezellig Amsterdams café. Na
een gezamenlijke avondmaaltijd wordt rond 19.00 uur
weer richting Brabant vertrokken. De gehele dag worden de
deelnemers aan het uitstapje begeleid door medewerkers
van Kruiswerk Mark en Maas. Leden van Kruiswerk Mark
en Maas betalen voor deze dagtocht € 49,00. Niet-leden
betalen € 55,00. Voor meer informatie of aanmelding kan
men tijdens kantooruren bellen met de afdeling Ledenservice van Kruiswerk Mark en Maas (0900-1133555).
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DIVERSE LEUKE AANBIEDINGEN BIJ
DORPSPUNT
Voor menig Houtenaar is de Houtse Kermis het moment
om de winterjassen weer uit de kast te halen. Gunt u ze
nog een jaartje, maar moet er wel iets aan opgelapt worden? Is de jas nog prima, maar kan deze wel een opfrissertje gebruiken? Breng ze dan naar Dorpspunt. Bij naaister
en stomerij krijgen oude(re) kleren weer een nieuwe kans.
Ook uw winterschoenen krijgt u via Dorpspunt weer als
nieuw van de schoenmaker terug!

Tuin winterklaar maken
Tegelijk kijkt Dorpspunt alvast naar de komende seizoenen. Een leuke aanbieding is nu: 10% korting op het winterklaarmaken van uw tuin. Wilt u in het voorjaar weer van uw
tuin genieten, maar heeft u zelf geen groene vingers om de
planten de juiste verzorging te geven? Bij Dorpspunt zijn
twee bedrijven aangemeld die hun diensten bij deze actie
aanbieden. Dit zijn C. Moerenhout Tuinaanleg en –
onderhoud en J. Pheninckx Tuinaanleg en –onderhoud.
Informeer aan de Molenakker nummer 3 naar de mogelijkheden.

Wie zoekt volkstuintje?
Voor wie juist wel zelf de (groenten)tuin in wil duiken, is de
volgende bijzondere aanvraag bij Dorpspunt binnen gekomen. Een inwoner van Den Hout heeft net buiten het dorp
wat grond over. Dit kan door diverse mensen in gebruik
worden genomen tegen een af te spreken vergoeding als
volkstuintje (ca. 100-150 vierkante meter per tuintje).
Heeft u interesse of kent u iemand die zo’n stukje grond
zoekt? Neem dan contact op met de consulenten van
Dorpspunt.

Met korting naar de Beekse Bergen
En tenslotte een leuke actie van Dorpspunt zelf. Aangezien
de actie met kortingskaartjes voor Dolfinarium deze zomer

VRACHELSESTRAAT 21-23 DEN HOUT TEL. 0162 - 454836 - 459318
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zo’n groot succes was, nu tot 16 oktober kaartjes voor de
Beekse Bergen voor € 9,95 in plaats van € 14,75.
Uiteraard zijn de tickets nog het hele jaar geldig. Dus zoekt
u nog een leuk uitstapje voor de herfstvakantie? Dorpspunt
maakt het wat goedkoper! Veel plezier en graag tot ziens
bij Dorpspunt.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN NIEUWE ZORGVERZEKERING DOOR
KRUISWERK MARK EN MAAS
Kruiswerk Mark en Maas organiseert als extra service voor
leden en niet-leden een aantal informatiebijeenkomsten
over de nieuwe zorgverzekeringswet. De nieuwe zorgverzekering gaat 1 januari 2006 in. Vanaf die datum verdwijnen
de vertrouwde begrippen ziekenfondsverzekering en particuliere verzekering. De invoering van de wet roept veel vragen op: Heb ik voldoende aan het basispakket? Wat ga ik
voor het basispakket betalen? Voor welke aanvullende pakketten kan ik kiezen? Wat is zorgtoeslag nu eigenlijk, heb ik
daar recht op met mijn inkomen?
In september ontvangt men een formulier van de Belastingdienst dat voor 1 november teruggestuurd moet worden
om de zorgtoeslag tijdig terug te krijgen. Voor 1 maart
2006 moet men de ziektekostenverzekeraar bericht hebben gestuurd, indien overgestapt wordt naar een andere
maatschappij. Deze en andere vragen komen aan de orde
tijdens de informatiebijeenkomsten.
In de regio Oosterhout zijn er bijeenkomsten op woensdag
12 oktober van 13.30 tot 15.30 uur en van 19.30 uur tot
21.30 uur in het Regiokantoor Kruiswerk Mark en Maas,
Warandelaan 6. Op woensdagmiddag is er kinderanimatie/opvang aanwezig voor kinderen vanaf 4 jaar.
Voor aanmelding of informatie: Afdeling Ledenservice van
Kruiswerk Mark en Maas, bereikbaar op iedere werkdag
tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 09001133555.
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De Houtenaren bestrijden de opvatting van de provincie
dat de uitbreiding van de woningbouw de landbouw bedreigt in haar bestaan. Om zich heen zien ze juist het verdwijnen van steeds meer boerenbedrijven, omdat de kinderen van de boeren het bedrijf om financiële redenen niet
kunnen overnemen. In de discussie wordt verder een lans
gebroken om aspirantbouwers ter wille te zijn als zij een
stukje bouwgrond in bezit hebben. Het bouwen op open
plaatsen tussen bestaande woningen langs bestaande
straten vindt men beter dan alles concentreren in een aan
het dorp geplakt uitbreidingsplan. Men vreest dat daardoor
het agrarische karakter van het dorp wordt aangetast. Het
aangepast bouwen op open plaatsen past beter bij Den
Hout. “We willen van Den Hout geen stad maken, maar
enige uitbreiding voor jonge gezinnen is wel een vereiste
om het dorp leefbaar te houden”, zo vindt de vergadering.
Anton Knipscheer is van mening dat de gemeente de zelfbouwers met eigen grond in de watten moet leggen in
plaats van ze te vertellen wat er allemaal niet mag en kan.
Knipscheer: “Het gemeentebestuur moet deze mensen op
het gemeentehuis ontvangen met een sigaar en een borreltje. Het zijn de beste burgers die we hebben: ze kosten de
gemeente geen geld en toch komen er woningen die de
leefbaarheid ten goede komt.”
(wordt vervolgd)

BIJZONDERE VONDST?
Sinds een aantal maanden wonen Piet en Antonija Berkers
aan de Achterstraat 1. Al bij al zijn zij nu ongeveer één jaar
bezig met de verbouwing van hun monumentale boerderij.
Tijdens graafwerkzaamheden stuitten zij bij toeval op een
oude wegaanduiding met als opschrift ‘D55’.
De vraag van Piet en Antonija is nu of de Achterstraat vroeger inderdaad de aanduiding D55 heeft gehad? Wellicht
weten oudere Houtenaren zich dit te herinneren.
Reacties mogen rechtstreeks naar Piet en Antonija Berkers
(tel: 420846) of via het adres van het dorpsblad. Wij zorgen er dan voor dat uw reactie bij de familie Berkers komt.

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 het vorige nummer werd aandacht
besteed aan de wording van bouwplan Den Hout Zuid. Deze maand een vervolg.

MAANDAGENDA
Maandag 10 oktober:

“Zelfbouwers op gemeentehuis ontvangen
met borrel en sigaar”

Ophalen oud-papier door fanfare Amicitia, 13.00 uur

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 leidde uiteindelijk tot wat nu bekend is als Plan Den Hout Zuid.

Thema-avond ‘De hulphond’, KVO, Den Brink 20.00 uur

Maandag 10 oktober:

Zaterdag 15 oktober t/m dinsdag 18 oktober:
Jeugdkamp Jong Nederland
Zaterdag 22 oktober:
‘Amicitia in Concert’, 20.00 uur Den Brink

