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VEEL VRAGEN OVER BESCHERMD DORPSGEZICHT
DEN HOUT TIJDENS DRUKKE INFORMATIEAVOND
Den Hout - “Met het aanwijzen van
Den Hout als beschermd dorpsgezicht
willen we het dorp niet bevriezen of
onder een stolp zetten. Den Hout
moet leefbaarheid blijven. Wel willen
we erg zorgvuldig omgaan met wat we
nog hebben aan cultuurhistorisch
waardevolle zaken”. Met deze woorden sloot wethouder Yves de Boer de
informatiebijeenkomst af, die maandagavond 24 oktober in Den Brink
werd gehouden. Vele tientallen Houtenaren waren naar het dorpshuis gekomen om de beloofde toelichting op
het plan te vernemen en er vragen
over te stellen. Voordat de wethouder
de vele vragen beantwoordde, legde
hij de procedure uit die gevolgd wordt
alvorens de minister van VROM Den
Hout al dan niet aan zal wijzen als
beschermd dorpsgezicht. In die procedure vraagt de minister de gemeenteraad van Oosterhout om advies. De
raad baseert haar advies ondermeer
op de mening van de inwoners van
Den Hout. De vragen en de opmerkingen van de informatieavond zullen in
die zin daar inhoud aan geven. Daarnaast nodigde de wethouder iedereen
die dat wil uit om zijn of haar mening
over het beschermd dorpsgezicht kenbaar te maken aan de raad. De termijn daarvoor loopt tot 15 november.

“Alle reacties worden dan gebundeld
voor de raadsleden, zodat ze tijdens
de raadsvergadering van februari
2006 gefundeerd een advies kunnen
uitbrengen”, aldus De Boer.

Veel vragen
Veel vragen gingen over de begrenzing
van het gebied dat op de nominatie
staat om als beschermd dorpsgezicht
te worden aangewezen. Zo wordt achter de Achterstraat wel een strook
grond opgenomen, maar ten noorden
van de Hespelaar niet. Dit heeft te
maken met de nog herkenbare structuur van het gebied voordat de ruilverkaveling plaatsvond, antwoordde een
ambtenaar van de gemeente Oosterhout. Het door de gemeentelijke Monumentencommissie voorgestelde
ruime gebied om Den Hout was door
het college van B en W terug gebracht
om zo weinig mogelijk beperkingen op
te leggen voor de bewoners, maar
toch zoveel mogelijk cultuurhistorische zaken te beschermen.
Ook waren er vragen over de beperkingen die de bewoners in het gebied
van het beschermd dorpsgezicht zullen ondervinden. “Voor kleine bouwkundige ingrepen die nu zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd,
zal een vergunning moeten worden

aangevraagd. Als extra instantie zal de
Rijksdienst voor Monumentenzorg
naar de aanvraag kijken. De aanvraagprocedure duurt daardoor enkele maanden langer”, antwoordde De
Boer. “Maar het betekent niet, dat er
helemaal niets meer kan.” Dat geldt
ook voor bouwkundige veranderingen
of uitbreidingen bij in bedrijf zijnde
boerderijen binnen het beschermde
gebied. “Alleen zal er zorgvuldiger
naar de aanvraag gekeken worden”.

Onvoldoende bescherming
Met alléén een bestemmingsplan voor
het gebied kun je de nu beoogde bescherming onvoldoende realiseren,
antwoordde De Boer op de vraag
waarom niet volstaan kon worden met
het opstellen van een (nieuw) bestemmingsplan. Meer geconcentreerde
woningbouw is in het gebied niet mogelijk. Of het bouwen van een individuele woning in het beschermd dorpsgezichtgebied mogelijk zal zijn, wordt
vastgelegd in het bestemmingsplan
dat volgt nadat de beschermde status
voor Den Hout is vastgesteld.

DODENHERDENKING
IN DEN HOUT
Op 3 november 1944 werd Den Hout
door Poolse militairen bevrijd van de
Duitse overheersing. Na een zware
strijd om het Markkanaal, waarbij
veel militairen omkwamen, was tegen
de avond Den Hout in handen van de
geallieerden. In Den Hout vielen tijdens de militaire acties verschillende
burgerslachtoffers. Op donderdag 3
november worden de omgekomen
burgers en de gesneuvelde militairen
herdacht met het leggen van bloemen. Voor de burgerslachtoffers is
dat om 19.00 uur bij het oorlogsmonument op het kerkhof aan de Houtse Heuvel. De bloemlegging voor de
omgekomen militairen is daarop aansluitend bij het gedenkteken aan het
Markkanaal ter hoogte van de Teraalsterbrug. De organisatie van de herdenking is in handen van het Houtse
Oranje Comité.
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Drukken en bezorging

DORPSHUIS DEN BRINK ZOEKT VRIJWILLIGERS
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat Den Brink, met medewerking van
heel veel vrijwilligers, is verbouwd tot een mooi ontmoetingscentrum, waar veel
verenigingen wekelijks hun repetitie houden en waar tal van andere activiteiten
plaatsvinden. Om alle activiteiten en bijeenkomsten die er (dagelijks) zijn over
meerdere mensen te verdelen, is men op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om samen met andere vrijwilligers, zich in te spannen om Den Brink op deze
wijze te kunnen blijven exploiteren. Daarnaast is de activiteitencommissie op
zoek naar nieuwe leden ter versterking bij het organiseren van activiteiten.
Niemand hoeft zich te laten weerhouden door leeftijd: jong en oud zijn welkom,
omdat er ook voor jongeren en ouderen activiteiten te organiseren zijn.
Ook op bestuursniveau zijn er vacatures ontstaan doordat in de afgelopen maanden enkele bestuursleden zijn gestopt. Het bestuur van Den Brink wil graag in
contact komen met mensen die mee willen werken aan de verdere ontplooiing
van het dorpshuis.
Voor meer informatie kan men terecht bij: Annette Kuijpers, Tel 428658;
info@dorpshuisdenbrink.nl

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

SINTERKLAAS KOMT 13 NOVEMBER
IN DEN HOUT

Advertentie-afdeling
Ellen Verheijden (0162-422292)
Adres: Herstraat 8, 4911 BE Den Hout

Op zondag 13 november zal Sinterklaas zijn intocht in Den
Hout houden. Rond de klok van half twee komt hij aan op de
Houtse Heuvel. Na een uitgebreide rijtoer door Den Hout
verwacht de Sint alle kinderen in dorpshuis Den Brink voor
een persoonlijke ontvangst.

E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info

Volgende nummer
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op
woensdag 30 november. U kunt uw bijdragen t/m
19 november zenden naar het redactieadres of
mailen naar: redactiedorpsblad@denhout.info

Het uitgebreide programma van de Sinterklaasintocht treft u
aan in de nieuwsbrief van het Oranje Comité welke rond 26 oktober huis—aan—
huis wordt bezorgd. Daarin leest u ook over de jaarlijkse rondgang van de leden
van het Oranje Comité voor een bijdrage in de kosten.

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

5 t/m 11 november:
Coby Burger (454375)

Secretariaat:
Wilhelminalaan 63,

12 t/m 18 november:
Anton van Meel (460165)

4905 AT Oosterhout
Tel.: 453113

19 t/m 25 november:
Nelly Halters (433656)

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

26 november t/m 2 december:
Betsie van Gageldonk (451239)
3 t/m 9 december:
Piet van Bree (433140)

Bereikbaarheidsdienst
Corneliuskerk

Weekendvieringen

Bereikbaarheidsdienst in het inloopcentrum Corneliuskerk Den Hout:

Vieringen door de week

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.

Zaterdag 19.00 uur
Elke donderdag om 09.00 uur in de
Corneliuskerk, behalve wanneer in
die week een 1e vrijdag valt.

dorpsbladDEN
dorpsblad
DENHOUT
HOUT
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een leverancier op maat voor u! Tegelijk is dit een oproep
aan alle mensen uit Den Hout die zich als leverancier in
willen schrijven, om langs te komen bij Dorpspunt, zodat wij
ons netwerk uit kunnen (blijven) breiden.

OPPASSEN BIJ DORPSPUNT!
Gezocht: jongeren die het leuk vinden om ’s avonds en in
het weekend op te passen in Den Hout. Leeftijd van ongeveer 14 tot 18 jaar. Schrijf je snel in: je kunt ons bellen
(0900-367777868) of langskomen aan de balie aan de
Molenakker.
Graag willen we u deze keer in Dorpsblad ook vertellen
over onze nieuwste samenwerking met Unicef. Vanaf heden zijn de najaarsbrochures met allerhande artikelen van
dit goede doel bij Dorpspunt gratis te verkrijgen. Bestellingen kunt u direct bij de balie opgeven en later ophalen.
Denkt u voor ansichtkaarten, speelgoed of een nieuwe
agenda dus ook eens aan Unicef, nu in uw dorp!
Nieuw bij Dorpspunt is ook de inschrijving van mevrouw
Sjan Kuijpers uit Den Hout als Herbalife distributeur. Zij
heeft veel baat bij de producten van Herbalife: meer energie en een lager gewicht. Zij wil deze ervaring graag overbrengen op andere mensen die ook fitter willen worden en
hun gewicht willen beheersen. Ze biedt iedereen een gratis
shake aan, zodat ze meer over Herbalife kan vertellen. Bij
Dorpspunt is daarnaast in oktober/november ook de mogelijkheid om een gratis Herbalife-gezichtsbehandeling te
winnen. Heeft u vragen of wilt u weten welke producten u
kunnen helpen? Laat het Dorpspunt weten en wij schakelen mw. Kuijpers in. Ook parties mogelijk.
Tenslotte kwam er bij Dorpspunt deze zomer een bijzonder
creatieve aanvraag binnen, welke u misschien op ideeën
brengt. Een klant zocht een smid die een metalen staander
voor een zelfgemaakt kunstwerk kon maken. Via via kwam
Dorpspunt uit bij een oud-smid, nu beeldend kunstenaar,
die enthousiast aan de slag ging. De klant was erg tevreden met het resultaat en de bemiddeling. Ook met dit soort
vragen kunt u dus bij Dorpspunt terecht. Wij zoeken graag

Dorpspunt Den Hout
Molenakker 3
Geopend: maandag t/m donderdag van 12.00 tot 16.00 uur
Telefoon: alle werkdagen 0900-367777868
Email: denhout@dorpspunt.nl
Uw consulenten zijn: Maruja Gutierrez en Mijke Goossens

CARNAVAL 2006
Voor de een het feest der feesten,
voor de ander een periode om in een
land met sneeuw ‘onder te duiken’.
We hebben het over carnaval. De
echte carnavalsvierder ziet reikhalzend uit naar de start van het
‘seizoen’. Per definitie is dat 11 november, wanneer her en
der Elfde van de Elfde-bals worden georganiseerd.
De Houtse carnavalsstichting De Kluivenduikers slaat dit
jaar de Elfde van de Elfde over en start later het carnavalsseizoen op. Van een aantal carnavalsactiviteiten is de datum inmiddels bekend:
- Sauwelen: 3 en 4 februari;
- Huis-aan-huis bezorging van de carnavalskrant: 12 februari;
- Jeugdprinses/-prins verkiezing: 19 februari;
- Carnavalsviering in de kerk: zaterdag 25 februari;
- Boerenbruiloft: zaterdag 25 februari;
- Officiële opening Carnaval 2006: zondag 26 februari;
- Grote optocht: maandag 27 februari;
- Katerontbijt: dinsdag 28 februari en de
- Kinderoptocht: dinsdag 28 februari.
Meer carnavalsnieuws volgt in de volgende nummers van
Het Dorpsblad.

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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HEUVELBESTUUR IN MINEUR OVER
KASTANJEBOMEN

Meubels op maat
uit eigen
meubelmakerij

BENELUXWEG 51
OOSTERHOUT
TEL: 0162-458362

Café “De Vier Linden”

De Houtse Heuvel geeft in de herfst altijd een prachtig
schouwspel van kleuren te zien: rood, geel, bruin of nog
groen. De hoek kastanjebomen tegenover de kerk toont
deze herfst echter een minder fraaie aanblik. De wilde kastanjes, oftewel paardekastanjes, hebben sinds vorig jaar te
lijden onder de kastanjemineermot. Dit is een uit Zuidoost
Europa afkomstig klein motje, dat zijn eieren legt in de bladeren van paardekastanjes. De larven vreten gangen in het
blad, dat hierdoor lelijke bruine vlekken krijgt. De aangetaste kastanjes zien er vanaf eind juli steeds triester uit en laten in de loop van augustus veel blad vallen. In september
zijn sommige exemplaren al volledig kaal. Een nog recentere
en ernstiger bedreiging voor de paardekastanjes wordt gevormd door de zogenaamde bloedingsziekte. Deze werd in
de zomer van 2002 voor het eerst ontdekt in het westen en
noordwesten van Nederland. Bij verscheidene paardekastanjes werden bruine vlekken op de stam gezien, waar vocht
uit kwam. Een deel van deze bomen stierf binnen korte tijd.
In de loop van 2004 heeft de ziekte zich over grote delen
van ons land verspreid, en ook Den Hout bereikt. Eén van
de kastanjebomen tegenover de kerk was dusdanig aangetast dat hij moest worden omgehakt.
Dorpsblad Den Hout vroeg zich af hoe het met de overige
paardekastanjes gesteld is en ging daarover praten met
Jeroen America. Hij is één van de gelanders (eigenaren) van
de Houtse Heuvel en is als secretaris/penningmeester lid
van het bestuur van de Vereniging van eigenaren van de
Houtse Heuvel.

Somber

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.

Jeroen ziet het somber in wat betreft de paardekastanjes op
de Heuvel. Al enkele jaren op rij worden de bomen, zoals
gezegd, geteisterd door de kastanjemineermot. De zomer
van 2004 was erg droog en de bladeren waren snel bruin.
Afgelopen zomer echter was het helemaal niet droog maar
leken de bladeren nóg eerder bruin en verdord, aldus Jeroen America. Tot nu toe lijken de meeste kastanjes deze
aantasting wel te overleven. Het zal echter zeker een aanslag zijn op de conditie van de bomen: ze kunnen bedui-

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

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

Houtse Heuvel 36b - 4911 AW Den Hout Tel.: 0162-451957 Fax: 0162-435546
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dend minder reservevoedsel opslaan en zullen het volgend
seizoen verzwakt beginnen. Nu de kastanjemineermot al
meerdere jaren achter elkaar heeft toegeslagen zullen de
kastanjebomen het moeilijk krijgen en zeer bevattelijk zijn
voor andere belagers, zoals de bloedingsziekte. En veel valt
er volgens Jeroen niet te doen tegen deze vijand. Van het
boomonderhoudsbedrijf dat het moeilijke snoeiwerk doet
aan de bomen op de Heuvel, heeft men wel de nodige tips
meegekregen. Zo moet, na het snoeien van de paardekastanjes, het gebruikte gereedschap ontsmet worden. En
omdat de kastanjemineermot overwintert in de afgevallen
bladeren zouden in de herfst alle bladeren opgeruimd moeten worden. “Maar dat is onbegonnen werk”, aldus Jeroen.
Het gaat namelijk om een oppervlakte waarop maar liefst
zo’n 40 paardekastanjes staan.

Historie
De oudste en bekendste paardekastanjes op de Houtse
Heuvel zijn in de winter van 1804/1805 geplant tegenover
de kerk. Jeroen America: “De Heuvel behoorde in die tijd
aan een man van adel uit Breda. De omwonende boeren
pachtten van die man een stuk grond. Zij vatten toen het
idee op om de Heuvel wat te cultiveren door bomen aan te
planten. Dit resulteerde destijds in een proces omdat de
man van adel vond dat alleen de eigenaar hierover kon
beslissen, en niet de pachters”. Jeroen weet niet precies
hoe dat proces afgelopen is. Feit is dat de paardekastanjes
er staan, waarvan de oudsten al bijna 200 jaar. Op 25 juli
1981 verloor de meest noordelijke kastanjeboom door
noodweer een grote tak. Door ingrijpen van het Heuvelbestuur kon de boom gelukkig behouden blijven. Het zou verschrikkelijk jammer zijn als de monumentale bomen nu
door toedoen van de kastanjemineermot of de bloedingsziekte dood zouden gaan. Jeroen America betreurt dit ook,
maar maakt daarbij de opmerking dat geen enkele boom
natuurlijk het eeuwige leven heeft. Een letterlijk lichtpuntje
zou zijn dat er weer wat meer licht op de Heuvel zou vallen.
En natuurlijk zou er nieuwe aanplant moeten komen. Het is
nu voorlopig afwachten hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Jeroen America volgt de ontwikkelingen op de voet.
Een Heuvel zonder legendarische paardekastanjes tegenover de kerk zou echter vooralsnog ondenkbaar zijn.
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IN DEN HOUT GEDRAAIDE ‘ACHTER DE
PORTA SANCTA’ SFEERVOL DRAMA
Na de zegen van de pastoor stroomt het volk de kerk uit en
blijft op het kerkplein nog wat ‘buurten’. Even later komen
twee jeugdige koorzangers, Mario en zijn vriend Theo, de
kerk uit om samen op de fiets het kerkplein af de Houtse
Heuvel op te rijden. De camera volgt de jongens langs enkele auto’s die het plaatje van de zondagse kerkgang anno
1960 compleet maakt. Het is één van de eerste scènes
van de film Achter de Porta Sancta van regisseur Frans
Dingemans die in het weekeinde van 4 en 5 juni in en rond
de Houtse Corneliuskerk werd opgenomen en waarvoor
enkele tientallen Houtenaren figureerden. De film – naar
een verhaal van Charlotte van den Eertwegt – gaat over
een beladen onderwerp. De pastoor in de film kan zijn handen niet afhouden van zijn jonge koorzangers en chanteert
daarvoor de dirigent. De jonge Mario, aan het begin van zijn
puberteit, komt hiermee in aanraking en raakt erdoor in de
knoop.
De film is met zorg gemaakt en nergens compromitterend.
De zorgvuldigheid waarmee de film gemaakt is, komt ondermeer tot uiting in de goed gecaste (amateur)spelers, de
mooie locaties en de in de tijd passende gedetailleerde
aankleding. Ook in technische zin mag de film geslaagd
worden genoemd. Alles bijeen is Achter de Porta Sancta –
ondanks het onderwerp - een mooie en sfeervolle film geworden.
De film werd gemaakt door de Oosterhoutse afdeling van
de Langstraatse Amateur Smalfilmers ’79 (LAS ’79) onder
leiding van Hans Schilderman. Na de presentatie aan de
direct-betrokkenen op 12 oktober in Kaatsheuvel, beleeft
de film zijn première op 6 november tijdens het amateurfilmfestival Nederland in Velthoven. Daarna zal de film ook
in Oosterhout worden vertoond.

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

ZONDAGSVIERING CORNELIUS
VERPLAATST NAAR 10.00 UUR
De aanvangstijd van de zondagsvieringen in de Corneliuskerk wordt verplaatst van 10.30 uur naar 10.00 uur. Het
betreft de zondagsvieringen die gehouden worden op feestdagen, zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Cornelius. In
de andere weekenden is er alleen een viering op zaterdagavond 19.00 uur. Dit heeft het bestuur van Thomas besloten naar aanleiding van een klein onderzoekje dat de pastores hebben gedaan onder parochianen.
Sinds het samenvoegen van de parochies is er een verdeling gemaakt betreffende de weekendvieringen. In de Corneliuskerk wordt de viering gehouden op zaterdag om 19.00
uur en in de Mariakerk op zondag om 10.30 uur. Uitzonderingen hierop zijn de grote kerkelijke feestdagen en uiteraard het Corneliusfeest. Op die zondagen is er wel een
viering in de Corneliuskerk. Tot nu toe werden die vieringen
gehouden om 10.30 uur. Vanuit de gemeenschap van Den
Hout werd deze tijd echter als vrij laat ervaren en kwam de
vraag naar een vervroeging.
Bestuur en pastores hebben dit geluid opgepakt en na een
klein onderzoekje onder kerkgangers en parochianen was
de conclusie dat 10.00 uur een betere tijd zou zijn voor Den
Hout. In de bestuursvergadering van oktober is dan ook besloten om de zondagstijd aan te passen en met ingang van
Kerstmis 2005 te gaan vieren om 10.00 uur.
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Bestuur en pastores Thomas
Opening 9 november door Ad Rooms (BN/DeStem)

ENGELENEXPOSITIE IN CORNELIUSKERK DEN HOUT
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

Op woensdag 9 november opent Ad Rooms, bekend van de
rubriek het ‘Rijke Roomsche Leven’ in BN/DeStem, een grote Engelenexpositie in de Corneliuskerk
van Den Hout. Rooms zal om 19.30
uur een lezing houden over engelen in
de volksdevotie, aansluitend bij het
thema van de expositie. Toegang is
een vrije gave.
De expositie bestaat uit een grote verzameling prentjes, kaarten, beelden,
iconen en hebbedingetjes, waarin en
waarop engelen zijn afgebeeld. De verzameling is afkomstig
van de verzamelaar Cees Suijs uit Dongen, die zijn verzameling ter beschikking heeft gesteld aan Thomas.
Dankzij de medewerking van vele vrijwillig(st)ers is het mogelijk om de expositie in de Corneliuskerk te organiseren en
op te stellen. Zo zal de expositie van 9 november tot en met
11 december te zien zijn op de volgende tijden:
maandag - vrijdag van 09.00 — 11.00 uur
zaterdag 09.00 – 12.00 uur en 18.00 — 20.30 uur
zondag van 11.00 — 14.00 uur
Thomas Geloof en Cultuur organiseert in november en december een reeks activiteiten rond het thema engelen. Zo is
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er naast de expositie ‘Engelen in de volksdevotie’ in de
Corneliuskerk, ook een expositie in de Mariakerk. Deze
expositie gaat over engelen en hedendaagse kunst en is
samengesteld uit werk van Oosterhoutse kunstenaars die
aangesloten zijn bij de kunstkring VOBK.

Overige activiteiten:
Engelenconcert door kamerkoor Bon Ton o.l.v. Paul van
Gulick in de Mariakerk op vrijdag 9 december 20.15 uur
(LET OP nieuwe datum!!). Entree: vrije gave.
Engelenavond door Angela de Witte (over engelenkaarten,
engelenspelen, engelenmeditatie etc.) in de Mariakerk op
vrijdag 2 december om 19.30 uur. Entree: € 3,50.
Eeuwige engelen (kunstavonden) door Hennie van Hattum
(bisdom Breda) in de Mariakerk op 16 en 30 november.
Deelname: € 7,50 (aanmelden — uiterlijk 11 november — is
noodzakelijk).
Kinderprogramma in ‘De Vinder’ op woensdagmiddag 23
november en zondagmiddag 27 november.
Filmtheater de Bussel
Woensdag 16 november 14.00 uur Mirikal (9+)
Woensdag 23 november 20.15 uur City of Angels
De organisatie van de activiteiten is in handen van Thomas
Geloof en Cultuur. Voor informatie en aanmelding kunt u
contact opnemen met het secretariaat van Thomas
(453113) of geloof.cultuur@thomasoosterhout.nl.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij Rabobank
Amerstreek.

AMICITIA OP 6 NOVEMBER DEELNEMER BUSSELCONCOURS
Na het succes van de Hollandse avond op zaterdag
22 oktober in het kader van
‘Amicitia in Concert’, staat
nu de deelname aan het

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

Busselconcours op het programma. Op zondag 6 november
is Amicitia één van de deelnemers aan het jaarlijkse Busselfestival voor fanfare- en harmonie-orkesten uit de regio.
Naast de Houtse muzikanten zijn de Harmonie Oosterhout,
fanfare St. Joris uit Dorst, de PTT-harmonie Breda, en harmonie Eufonia uit Teteringen te horen en te zien in het Busseltheater in Oosterhout.

Honderd jaar
Inmiddels maakt de Houtse fanfare zich op om volgend
jaar aan het honderdste jaar als muziekvereniging te beginnen. Er is een jubileumcommissie in het leven geroepen die
verschillende activiteiten aan het voorbereiden is. Eén van
die activiteiten is het uitgeven van een jubileumboek.
Dorpsbewoners en anderen die daaraan een bijdrage kunnen leveren in de vorm van (oude) foto’s of (anekdotische)
verhalen, worden verzocht contact op te nemen met secretaris Jan Verhoeven (tel.: 453383).

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

‘DAN MOETEN WE NAAR DEN BOSCH TOE’
Op 27 augustus 1969 wordt het bestemmingsplan Den
Hout vastgesteld door de gemeenteraad. Raadslid Christ
Knipscheer hekelt de lange duur (bijna 30 jaar) voor het tot
stand komen van het plan. Wel is hij blij dat in het plan
riolering wordt aangelegd (!). “Wellicht”, aldus Knipscheer,
“Aanleiding om in heel Den Hout riolering aan te leggen”.
De voorzitter van de raad kon hem hierover geen zekerheid
geven. Eveneens blijkt er geen zekerheid te zijn over het
aantal en de soort te bouwen huizen in het plan. “Dat kan
later met behulp van de wet wederopbouw (art. 20) geregeld worden”, aldus de raadsvoorzitter.
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In oktober 1972 is het bestemmingsplan wederom onderwerp van discussie. Op een ‘hearing’ in Café De Vier Linden
vernemen de Houtenaren vol argwaan de inhoud van de
inmiddels derde versie van het plan. (De eerste versie werd
in 1964 en de tweede in 1970 door het provinciebestuur
afgewezen*)). De argwaan is niet te verwonderen, want de
laatste versie van het plan telt nog maar 56**) van de aanvankelijk 150 geplande huizen. “Al onze kinderen zijn verplicht naar elders te vertrekken”, zo viel in De Vier Linden
te beluisteren. “In één jaar tijd is het inwoneraantal met 44
verminderd”, luidde een noodkreet. Burgemeester Elkhuizen was zelf naar Den Hout gekomen om het plan toe te
lichten. Hij liet de Houtenaren echter geen enkele illusie.
“Ik ben met lege handen gekomen”, zo begon de burgemeester zijn betoog om vervolgens uit te leggen dat het
gemeentebestuur wel van goede wil is, maar wordt dwars
gezeten door de provincie. “Dan zullen we met z’n allen
naar Den Bosch toe moeten”, opperde iemand uit de zaal.
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DE MYSTERIEUZE STEEN UIT DE
ACHTERSTRAAT
In het vorige nummer (september) werd door de familie
Berkers uit de Achterstraat 1, de vraag gesteld, of iemand
in Den Hout zich weet te herinneren waar het stuk steen
met daarop het nummer 55 (zie foto) vandaan komt. Is de
Achterstraat in vroegere tijden aangeduid met dit nummer
of heeft het misschien helemaal geen betrekking op de
Achterstraat?
Tot nu toe is er geen reactie op gekomen. De familie Berkers heeft zich ook tot het Gemeentearchief gewend, maar
bij het ter perse gaan van dit nummer, hadden zij via dit
kanaal ook nog geen reactie. Vandaar deze herhaalde oproep: Wie kan de familie Berkens iets naders vertellen

over deze vondst?

Graag uw reactie naar de familie Berkers (tel. 420846) of
aan de redactie van Het Dorpsblad.

*) In haar afwijzing ging de provincie er van uit dat Den
Hout slechts geleidelijk mocht groeien. De hoeveelheid
bouwgrond moest afgestemd zijn op de behoefte van de
autochtone bevolking en dat aan de uitbreiding van het
kerkdorp maar weinig agrarische grond mocht worden opgeofferd.
**) Uit het plan over deze 56 woningen: In het plangebied
kunnen alleen vrijstaande huizen en woningen van het type
twee-onder-één-kap gebouwd worden, bij voorkeur door
Houtse landbouwers in ruste en andere mensen met een
binding met het dorp. De bouwpercelen variëren in grootte
van 240 tot 334 vierkante meter. De grondprijs zal 35 tot
37,50 gulden per vierkante meter bedragen. Als het plan
eenmaal van kracht is, zal de incidentele bouw van woningen in andere delen van Den Hout nagenoeg niet meer
worden toegestaan.

De steen met de aanduiding D55

OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING
De collecte voor de Nederlandse Kankerbestrijding
heeft in Den Hout € 823,04 opgeleverd, zo laat
mevrouw M. Kohlmann weten. Mede namens de organisatie dankt zij alle gulle gevers en de collectanten.

MAANDAGENDA
Donderdag 3 november:

Woensdag 9 november t/m zondag 11 december:

Dodenherdenking, Oranje Comité,
19.00 uur kerkhof/Teraalst

maandag - vrijdag van 09.00 — 11.00 uur
zaterdag 09.00 – 12.00 uur en 18.00 — 20.30 uur
zondag van 11.00 — 14.00 uur

Vrijdag 4 t/m zaterdag 12 november:
Jaarlijkse collecte Oranje Comité
Zondag 6 november:
Busselfestival m.m.v. Fanfare Amicitia,
13.00 uur — 17.00 uur, De Bussel Oosterhout

Zondag 13 november:
Intocht Sinterklaas, Oranje Comité, 13.30 uur Den Brink
Maandag 14 november:
Ophalen oud-papier door fanfare Amicitia, 13.00 uur

