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‘HET BESTE VAN 25 JAAR’ OP JAARMARKT
DEN HOUT HEMELVAARTSDAG 5 MEI
Den Hout - De vijfentwintigste Houtse
Jaarmarkt heeft als motto ‘het beste
van 25 jaar’ meegekregen. De organiserende Stichting Dorpsfeest Den
Hout is - voor de zilveren editie van
het niet meer weg te denken Houtse
evenement bij uitstek - in de archieven gedoken en heeft tal van acts,
straattheaterartiesten, bands en ambachten die eerder in Den Hout te
zien waren voor dit jaar opnieuw gecontracteerd. Een van de oudere acts
is rockabilly band The Chevy Cats. Op
de jaarmarkt van 1989 speelden deze
muzikanten de sterren van de hemel
op de stoep voor de toenmalige meisjesschool. Iedereen die de beginjaren
van de markt heeft meegemaakt, zal
zich ongetwijfeld het Belgische duo
Waldo en Geert herinneren. Midden
op de Houtse Heuvel wilden zij in
1984 opstijgen met een heteluchtballon. Met hen steeg ook bijna hun auto
op, waaraan ze de ballon hadden
vastgemaakt. ‘Dan stijgt hij niet zo
naar omhoog’ , luidde hun commentaar op deze ‘aenmerckelijke luchtreis’. Helaas moet het duo verstek
laten gaan. Geert (Hoste) is in België
inmiddels een populaire cabaretier
geworden en heeft op 5 mei filmopnamen.

van weleer’, is helaas niet te realiseren vanwege de strenge wet- en regelgeving met betrekking tot veemarkten. Ook terug (van nog niet zo lang
weggeweest) is de Houtse Kèskopperockband 5-TAKT. Evenals vorig jaar
zal deze band de jaarmarkt afsluiten
met een optreden in de (gratis te bezoeken) feesttent. Als om 24.00 uur
de laatste noten gespeeld zijn, volgt
nog een spetterende uitsmijter. Wat
die uitsmijter inhoudt, houdt de organisatie nog even geheim!

Dauwtrappen
Natuurlijk kent de 25e editie van de
Houtse Jaarmarkt ook zijn bekende
activiteiten zoals ’s morgens vroeg het
dauwrennen en het dauwtrappen (met
fanfare Amicitia uit Den Hout en harmonie St. Ceacilia uit Made) met aan-

sluitend de dauwtrappersviering in de
kerk. Rond 10.00 uur is de officiële
opening met een concert door de
Houtse fanfare. Waar vorig jaar de
markt qua optredens geruisloos overging in het avondprogramma, is er dit
jaar voor gekozen om de activiteiten
op de markt om 18.00 uur af te sluiten en het avondprogramma om
20.00 uur te laten beginnen.

Batig saldo
Bij een batig saldo zal er binnen de
Houtse gemeenschap gekeken worden
naar een project dat een (financiële)
ondersteuning goed kan gebruiken. In
het verleden zijn heel wat ‘goede doelen’ ondersteund. Vorig jaar zijn in dit
kader speeltoestellen op het plein van
basisschool De Achthoek geplaatst.

Boerenambachten
Onder ‘het beste van 25 jaar’ valt bij
de oude ambachten ook de extra aandacht voor de boerenambachten. Zo
zijn dorsers met de vlegel te zien,
maar ook een in werking zijnde authentieke dorsmachine uit de twintigerjaren van de vorige eeuw. De Madese groep D’n Ermoei zorgt voor een
passende entourage. De ‘ Veemarkt

Spektakel tijdens jaarmarkt 2004

CULTUURPRIJSUITREIKING DEFINITIEF NAAR DEN HOUT
Het Noordbrabants Genootschap zal in
het najaar van 2005 de Jan Naaijkensprijs uitreiken in Den Hout. In de jaren daarna zal de prijs worden uitgereikt tijdens het luisterliedjesfestival
‘Beter Brabants’ van de Kunstkring
Den Hout, dat op 24 april jl. voor het
eerst werd gehouden. De Kunstkring
Den Hout is zeer vereerd met het
verzoek om deze cultuurprijs te pro-

grammeren in hun liedjesfestival. De
prijs (een oorkonde en een geldbedrag) wordt toegekend aan een man
of vrouw die op cultureel gebied
naam gemaakt heeft in Brabant. De
prijs werd tot nu toe slechts een keer
uitgereikt. Die eer kwam zanger Gerard
van Maasakkkers toe. De naamgever
aan de prijs, Jan Naaijkens (86) uit
Hilvarenbeek was in de naoorlogse

jaren een artistieke duizendpoot. Met
zijn verhalen, boeken en toneelstukken heeft hij een grote stempel gedrukt op de Brabantse cultuur. In dit
najaar verschijnt een bibliografie
over Jan Naaijkens.
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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.

Redactie
Anneke Jecsny, Kees Bul, Connie van den Boogaard,
Annette Kuijpers, Annie van Groesen, Cees Joosen

Redactieadres:
Herstraat 8, 4911 BE Den Hout
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E-mail: heuvelklokje@planet.nl

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: heuvelklokje@planet.nl

Volgende nummer
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op
woensdag 25 mei. U kunt uw bijdragen t/m 14 mei
zenden naar het redactieadres of mailen naar:
heuvelklokje@planet.nl

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

EEN ABONNEMENT
OP DORPSBLAD
DEN HOUT?
In Den Hout wordt Dorpsblad Den
Hout gratis huis-aan-huis bezorgd.
Belangstellenden van buiten Den Hout
kunnen het dorpsblad thuisgestuurd
krijgen tegen betaling van de portokosten , welke € 15,00 per jaar bedragen. Voor een abonnement kunt u zich
aanmelden bij Harm Rutten, Middenakker 39, 4911 BB Den Hout,
tel.: 0162-428535. Betalingen kunt u
overmaken op bankrekeningnummer:
1399.58.002, onder vermelding van
abonnement Dorpsblad Den Hout.

NIEUWE ADRESSEN
BUURTVERENIGING
DE MEULEN
Buurtvereniging De Meulen laat weten
dat de adressen van de secretaris en
penningmeester veranderd zijn. Secretaris is Anne Passchier, Molenakker
14, telefoonnummer 462216 en penningmeester is Harm Rutten, Middenakker 39, telefoonnummer 428535
geworden.

FANFARE AMICITIA
DRUK MET VEEL
ACTIVITEITEN
De komende maand is fanfare Amicitia – zoals gewoonlijk – ook weer heel
actief. Op dinsdag 19 april is er een
serenade gegeven bij gelegenheid van
het 50-jarig huwelijk van de heer en
mevrouw Damen.
Op vrijdag 22 april kwamen leden van
Amicitia in het buitengebied langs de
deur met de voorjaarsplanten. Ook
werd potgrond verkocht, zodat meteen
geplant kon worden. Zaterdag 23 april
maakten ze vanaf 10.00 uur de ronde
in het dorp zelf. De actie was mogelijk
dankzij de medewerking van Kees van
Leijsen van Groenrijk Van Leijsen uit
Oosterhout.
Op 30 april, koninginnedag, zal fanfare Amicitia de optocht met de versierde fietsen en oude legervoertuigen
begeleiden naar het tijdelijke vliegveld

in de Achterstraat. Hier aangekomen,
volgt nog een concert.
Op 4 mei speelt amicitia tijdens de
dodenherdenking bij het kerkhof gepaste muziek ter nagedachtenis aan
de slachtoffers.
Op 5 mei gaan de muzikanten om
06.00 uur op stap voor het dauwtrappen. Iedereen die interesse heeft, kan
ons volgen tijdens deze ochtendwandeling. Om 10.00 uur zal Amicitia de
jaarmarkt openen met een concert. Dit
zal in het teken staan van 60-jaar bevrijding.

Op 30 mei is de jaarlijkse
Anjer collecte.
Voor meer informatie kunt u kijken op
onze website www.amicitiadenhout.nl

OUDERENPASTORAAT
GELOOFSGEMEENSCHAP THOMAS
Nu de pastorie verkocht is, is het ouderenpastoraat van de Thomas zijn
vertrouwde plekje kwijt. In het vervolg
zullen de bijeenkomsten van het pastoraat plaatsvinden in een ruimte binnen de Mariakerk. De eerste bijeenkomst op de nieuwe locatie is op 25
mei. Het programma bestaat dan uit
een rondleiding door de verbouwde
Mariakerk en het aldaar bezichtigen
van een expositie van werken van
Nelleke Dikx. Deze eerste bijeenkomst
krijgt een feestelijk tintje!
Op 29 juni is het jaarlijkse uitstapje
naar Meerseldreef. Dit jaar per bus.
Met deze activiteit wordt het seizoen
2004/2005 afgesloten. Het nieuwe
seizoen begint na de vakanties weer
op woensdag 31 augustus. Nadere
informatie volgt. De werkgroep Ouderenpastoraat Thomas hoopt iedereen
weer te ontmoeten bij de geplande
activiteiten.

TE KOOP AANGEBODEN
Een paar Bauer skates FX 1
maat 34 en een paar Bauer
skates FX 1 maat 36/37
Prijs per paar is € 30.00
Ellen Verheijden,
Herstraat 8, Tel.: 422292
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KERKBERICHTEN THOMAS
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Pastores:

Diensten in de Corneliuskerk

Franck Ploum - Riek Engelen

Op zaterdag 7 mei is er in de Corneliuskerk géén dienst
vanwege de inwijding van het nieuwe altaar van de
Mariakerk door bisschop Muskens. In tegenstelling tot
eerdere berichten is op zondag 8 mei wel een viering.
Hartelijk dank daarvoor aan de pastores, die daarmee
positief gereageerd hebben op verzoeken van de parochianen

Secretariaat:
Wilhelminalaan 63, 4905 AT Oosterhout
Tel.: 453113
Met ingang van 2 mei is het secretariaat van maandag
t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 17.00uur

Bereikbaarheidsdienst Corneliuskerk

Intenties na een uitvaart.

De gastvrouwen en -heren zijn weer op hun post. Zij zullen
zoals gebruikelijk was, van maandag t/m vrijdag aanwezig zijn 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 het
nummer: 06-198224633.

Het bestuur van de Thomas heeft zich gebogen over het
aanbieden van intenties na een uitvaart. De verschillen in
de afspraken in de vier voormalige parochies die nu
Thomas vormen, gaf daartoe aanleiding. Met ingang van
1 mei heeft het bestuur één regeling van kracht verklaard.

Kosters
30 april t/m 6 mei: Betsie van Gageldonk (451239)
7 t/m 13 mei: Piet van Bree (433140)
14 t/m 20 mei: Coby Burger (454375)
21 t/m 27 mei: Anton van Meel (460165)
28 mei t/m 3 juni: Nelly Halters (433656)

Weekendvieringen
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.30 uur

Vieringen door de week

Die regeling luidt: de volledige opbrengst van de collecte
kan bestemd worden voor het lezen van intenties voor de
overledene. De parochie biedt de nabestaanden deze
mogelijkheid aan, met dien verstande, dat de intenties
gelezen dienen te worden binnen 1 jaar na overlijden.
De viering van Allerzielen valt hier buiten. Hiervoor krijgt
men een uitnodiging die gericht zal zijn aan de contactpersoon, zoals vermeld op de melding van het overlijden
via de uitvaartondernemer en ingevuld in overleg met de
familie.
Het bestuur van Thomas hoopt hiermee recht te doen aan
alle parochianen die een dierbare uit hun midden hebben
verloren.

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

Rozenkransgebed
Op alle woensdagen van de maand mei zal in de kerk om
19.00 uur het rozenhoedje worden gebeden. Iedereen is
van harte welkom.

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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HET IS FEEST BIJ DORPSPUNT!
Registratie, montage en
reproductie van digitaal video
• Alle analoge en digitale video
faciliteiten
• 8mm Film op DVD
• Ondertiteling
• Reparatie en onderhoud alle
videosystemen
•

Zo’n 25% van de huishoudens van Den Hout maakt inmiddels gebruik van de diensten van Dorpspunt Den Hout! Op
het moment dat het dorpsblad dit keer bij u in de bus valt, is
de actieweek (met aanbiedingen van onder andere de stomerij, fotorolletjes en de schoenmaker) dan ook in volle
gang!
Mijke Goossens van Dorpspunt Den Hout: Mensen zeggen
vaak: “Ik ben blij dat Dorpspunt in Den Hout zit, maar ik
weet eigenlijk niet precies waarmee ik wel of niet bij jullie
terecht kan.” Ik antwoord dan altijd: “U kunt bij Dorpspunt
met alles terecht!”. Het is voor veel mensen moeilijk voor te
stellen dat geen vraag ons te gek is, maar het klopt wel! De
meeste inwoners weten inmiddels dat ze bij ons postzegels
en kaarten kunnen kopen. Ook weten veel mensen onze
balie te vinden als het gaat om dingen voor de stomerij en
bemiddelingen met een huishoudelijke hulp of oppas.

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

Café “De Vier Linden”

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

Maar wist u dat u bij ons ook een vraag neer kunt leggen
waar u zelf niet uitkomt? U zoekt bijvoorbeeld een bepaalde
hobby, maar hebt geen tijd om zelf uit te zoeken waar zo'n
vereniging zit en wat de kosten zijn. Of u wilt meer weten
over een bepaald onderwerp, maar bent niet zo vaardig met
internet. Dan kunt u ons inschakelen om die informatie op
te zoeken of, indien u het zelf wilt leren, een internetcursus
voor u te vinden in de buurt. Zo hebben we in het verleden
al mensen bij Dorpspunt geholpen met juridische vragen,
met vervoer naar Schiphol en naar het ziekenhuis, met
sportmogelijkheden, met het laten opruimen van grote hoeveelheden metaal, met het zoeken naar een kookcursus en
het organiseren van een kinderfeestje, met reparaties aan
huis, met het zoeken van zwangerschapsyoga etc.

Diensten
En hebt u wel eens gedacht aan een kapster aan huis? En
zelf geen zin om de ladder op te klimmen voor het zemen
van de ramen op de bovenverdieping? Denk dan eens aan
de glazenwasser. Zij komen vrijblijvend bij u langs voor een
prijsbepaling. Met abonnement (6x of 12x per jaar ramenzemen) krijgt u korting! En wat onze bibliotheekservice betreft:
wist u dat u ook gratis uw gelezen boeken bij ons in kunt

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

dorpsblad DEN HOUT

Pagina 5

leveren? Veel mensen vinden het prettig zelf hun keus te
maken in de bibliotheek, maar hebben minder zin om ze
weer op tijd in te leveren bij de bieb. U kunt zich hiervoor
gratis inschrijven bij Dorpspunt en voortaan uw gelezen
boeken op één van onze middagen inleveren aan de balie.
Dat scheelt een ritje met de auto of de fiets! Bestellen via
internet en ophalen bij Dorpspunt kan natuurlijk ook.
Dus: heeft u een vraag waar u geen raad mee weet of dingen waar u geen tijd voor heeft? Denk eens aan Dorpspunt.
Geen vraag is ons te gek!
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

BUURTPREVENTIEPROJECT
IN DEN HOUT
Naar aanleiding van een paar recente woninginbraken in
Den Hout hebben een paar bestuursleden van de buurtvereniging Den Hout Zuid het initiatief genomen om een start
te maken met een buurtpreventieproject. Samen met een
aantal vertegenwoordigers van de buurtvereniging de Meulen en de Leefbaarheidswerkgroep is op 23 maart jl. een
eerste bijeenkomst geweest met wijkagent Van Beers. Op
die bijeenkomst heeft Van Beers uitleg gegeven over wat
een dergelijk project inhoudt. Het blijkt dat er sinds half
2001 in Den Hout 26 gevallen van inbraak zijn geweest,
wat behoorlijk veel is. Er is geen duidelijk patroon te onderkennen en ook is geen dadergroep in beeld, daarvoor is er
te weinig informatie. Ook allerlei andere zaken en gevoelens over onveiligheid kunnen binnen een dergelijk project
meegenomen worden.

Wat houdt een dergelijk project nu in.
Van groot belang is dat het breed gedragen wordt door de
wijkbewoners. Verder is het vooral een kwestie van alert
zijn, opletten dus. Voorbeelden genoeg: opletten, weten
van je overburen dat ze op vakantie zijn, patronen herkennen (23.00 uur gaat het licht uit etc.), van vreemde auto’s
die verdacht rondrijden even het kenteken noteren en

doorgeven. Daarnaast wordt de communicatie binnen het
project geregeld door een projectgroep. Dit maakt nu juist
het verschil. De vaak gehoorde klacht van “waarom zou ik
de politie bellen, ze doen toch niets” wordt achterhaald
door de activiteiten van de projectgroep die zeer korte lijnen heeft naar de politie.

Plan van aanpak
Als een project wordt opgestart, stelt de projectgroep een
plan van aanpak op. Dit wordt gepresenteerd aan het Wijkteamoverleg van de politie. Bij goedkeuring wordt een convenant gesloten tussen alle betrokken partijen. De politie
neemt daarbij de verplichting op zich om op meldingen van
de buurt te reageren en actie te ondernemen. Daarnaast
zijn maatregelen bespreekbaar om de buurt veiliger te krijgen, zoals het afsluiten van mogelijke vluchtwegen, wegwerken van donkere plekken etc. Ook kan voorlichting gegeven worden over hoe je huis veiliger te maken, wat in
een aantal gevallen kan leiden tot korting op de verzekeringspremie.

Oprichting projectgroep
Aan het einde van de avond is besloten om over te gaan tot
oprichting van een projectgroep. Voorlopig hebben zich
daarvoor aangemeld Adrie Huijbregts (BV Den Hout Zuid),
Anne Passchier (BV de Meulen) en Gerbrandt Schor
(Leefbaarheidswerkgroep). In eerste instantie gaat deze
groep proberen een bijeenkomst te beleggen waarbij vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen van Den Hout
zullen worden uitgenodigd om de interesse om mee te
doen te peilen en om de projectgroep op volle sterkte te
krijgen. Als dat is gelukt, zal een algemene informatieavond
belegd worden in Den Brink waarin de projectgroep zich
aan de Houtse bevolking kan presenteren en waardoor
diverse partijen presentaties en voorlichting gegeven kan
worden. Het streven is om dit nog voor de zomervakantie
geregeld te hebben.
Oh ja, als je iets verdachts ziet, hoef je niet te wachten tot
het project is opgestart om te bellen met 0900-8844.
Wil je er al vast meer over weten, kijk dan eens op
www.politiemwb.nl.
Gerbrandt Schor, secretaris Leefbaarheidswerkgroep Den Hout

BIG IS BEAUTIFUL
Voel je MOOI en speciaal, ook met een maatje meer
Geen make-overs, wees jezelf en kleed je met jonge trendy mode
van onder andere het bekende merk Ladies only

Meubels op maat
uit eigen
meubelmakerij

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

Ook groot en speciaal in sfeer en decoratieartikelen
Openingstijden Woensdag en donderdag van 13.00 u. - 18.00 u.
Vrijdag van 13.00 u. - 20.00 u.

BENELUXWEG 51
OOSTERHOUT
TEL: 0162-458362

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
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t
s
e
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u
l
a

DEN HOUT VIERT UITGEBREID
ZESTIG JAAR BEVRIJDING
Met een optocht van kinderen met versierde fietsen, karretjes en skelters, mensen in klederdracht anno 1945, ouderwetse volksspelen voor buurtverenigingen, landende oorlogsvliegtuigjes, een tentoonstelling en een kerkdienst viert
Den Hout uitgebreid de 60-jarige bevrijding. Omdat 5 mei dit
jaar op Hemelvaartsdag valt, de dag waarop in Den Hout
ook de jaarmarkt wordt gehouden, zijn de bevrijdingsactiviteiten geprogrammeerd rond koninginnedag 30 april.
Voor de oudere jeugd is er op vrijdag 29 april een puzzeltocht. De bevrijdingsherdenkingsdienst in de kerk is op zondag 1 mei, terwijl de tentoonstelling ‘Den Hout van oorlog
naar vrede’ op vrijdag 29 april en zondag 1 mei bezocht kan
worden.
Hoogtepunt van de viering is het programma op zaterdag 30
april. Om 10.30 uur vertrekt vanaf de Houtse Heuvel een
optocht van kinderen met versierde fietsen, Houtenaren in
kleding van omstreeks 1945 en oude legervoertuigen om op
weg te gaan naar Vliegveld Den Hout, gelegen aan de Achterstraat. Op het vliegveld zullen een aantal historische
vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog landen. De oude
toestellen en de oude legervoertuigen zijn op het vliegveld
te aanschouwen. Ondertussen speelt fanfare Amicitia muziek uit de tijd van de bevrijding. ’s Middags worden – eveneens op het vliegveld aan de Achterstraat – door Houtse
buurtverenigingen traditionele volksspelen gespeeld.
Dankzij de medewerking en inzet van velen, heeft het Oranje Comité voor de viering van de 60-jarige bevrijding een
uniek programma kunnen samenstellen. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, wil het comité hartelijk bedanken.
Alle Houtenaren zijn van harte uitgenodigd om het bevrijdingsjubileum mee te vieren: of door actief deel te nemen
aan het programma of door het bezoeken van de activiteiten. Ook roept het Oranje Comité de Houtenaren op om
massaal te vlaggen.

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

Voor nadere informatie over het programma, wordt verwezen naar het Informatieblad van het Oranje Comité dat vorige week huis-aan-huis is bezorgd.

4 MEI DODENHERDENKING
Op woensdag 4 mei worden in heel het land de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De herdenking van
de gevallenen in Den Hout zal plaatsvinden tijdens een
plechtigheid (van 18.30 tot 19.00 uur) bij het oorlogsmonument op het kerkhof. De burgerslachtoffers worden herdacht met muziek en teksten. Het landelijke thema van de
herdenking dit jaar is De Kunst van Vrijheid. Elk jaar wordt
het thema gekozen door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Ook in Den Hout volgt het Oranje Comité het landelijke
thema.

Bloemen
Aan het eind van de bijeenkomst worden bloemen gelegd
door het gemeentebestuur en het Oranje Comité. Om ook de
kinderen op het belang van vrede en vrijheid te wijzen, zullen leerlingen van basisschool De Achthoek een roos bij het
monument leggen. Tijdens de plechtigheid brengt fanfare
Amicitia passende muziek ten gehore.

dorpsblad DEN HOUT

Twee minuten stilte
De herdenking eindigt met twee minuten stilte (van 18.58 tot 19.00 uur).
Na de herdenking op het kerkhof zal
het Oranje Comité bloemen leggen bij
het gedenkteken voor de gesneuvelde
militairen bij de Teraalsterbrug. In het
stadspark van Oosterhout begint om
19.30 uur een algemene herdenking
van alle gevallenen van de Tweede
Wereldoorlog in de hele gemeente.

BASISSCHOOL ‘DE
ACHTHOEK’ BESTAAT
20 JAAR !!!
Het onderwijs aan de jonge kinderen
van het dorp heeft op Den Hout een
rijke geschiedenis.
Aan het einde van de negentiende
eeuw telde Den Hout een gescheiden
jongens- en meisjesschool. Het onderwijs aan de meisjes werd verzorgd
door religieuzen.
Van het gebouw van de oorspronkelijke jongensschool is nog een klein gedeelte over. De voorgevel hiervan is
medebepalend voor het dorpsgezicht
van de Houtse Heuvel. Deze ruimte
doet momenteel dienst als speelzaal
voor de peuters en kleuters. Het huis
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van ‘het hoofd der school’ is sinds
enkele weken – na een grondige verbouwing – bewoond door een jong
gezin.

Open vanaf 1 mei 2005

Op 24 mei 1985 werd de eerste steen
gelegd voor het schoolgebouw welke
is gelegen tussen de Houtse Heuvel
en de Molenakker. De zwarte, achthoekige gedenksteen vinden we terug
in de hal bij de toegangsdeur van ‘de
Achthoek’.

Op een oud schoolbord staat geschreven: “museum Houteind zoekt carbidlamp en stolp”. Verder ontbreekt er
ogenschijnlijk weinig op de als museum ingerichte zolder van Ad en Els
van der Maden. Als kind ging Ad buiten schooltijd langs de boeren als
“melkschepper”. Met behulp van zijn
kist met monsterflessen, een unster,
een ijzeren driepoot en een notitieboekje nam hij van elke koe een monster van de melk. Deze voorwerpen
hebben nu een ereplekje op de zolder
gekregen. Volgens Ad zijn dit de voorwerpen die, uit nostalgisch oogpunt,
zo’n beetje het begin van zijn verzameling betekenden.

Het team van ‘de Achthoek’ heeft gemeend om deze gebeurtenis niet zo
maar voorbij te laten gaan. De leerlingen krijgen in de week van 23 mei tot
en met 27 mei a.s een feestprogramma
met als thema ‘Op reis met …’ aangeboden. Elke dag heeft zijn eigen onderwerp: ‘een reis naar spelletjesland’, ‘een
reis naar …’ (schoolreis), ‘een reis naar
kleurenland’ (creativiteit), ‘een reis naar
het sportieve land’ en op donderdagavond ‘een reis naar …(???)’.
Bovendien worden de collega’s die
vanaf 1985 aan ‘de Achthoek’ waren/zijn verbonden, uitgenodigd om
op woensdagavond samen met de
huidige teamleden, de leden van het
bestuur van de oudervereniging en de
leden van de medezeggenschapsraad
‘een reis in de tijd’ te maken.
De betrokkenheid van de ouders bij
‘de Achthoek’ komt mede tot uiting in
de grote deelname van de ouders bij
de verschillende onderwerpen van het
thema. Dankzij de medewerking van
deze ouders kan het feestprogramma
zoals dat is gepresenteerd, uitgevoerd
worden.

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

NOSTALGIE BIJ
“MUSEUM HOUTEIND”

Ad en Els bewonen met hun kinderen
de ouderlijke boerderij van vader Jan
van der Maden en Mien Verstegen. De
boerderij stamt uit 1920. Toen Ad
onlangs het huis van een hoogbejaarde vrijgezelle dame mee leeg mocht
ruimen stuitte hij op iets heel bijzonders. Tussen vele andere waardevolle
oude voorwerpen vond hij een puntgave huwelijksaankondiging van zijn
ouders. Deze hangt nu te pronken in
de “kamer” op zolder, evenals de portretten van zijn grootouders met daarnaast de kanten muts van zijn oma
die zij op de foto draagt. De familiestukken zijn voor Ad en Els het meest
waardevol. Daarnaast zijn ze heel gelukkig met alles wat zij van Houtse
mensen hebben gekregen, want zoals
zij zeggen “wat van Den Hout is moet
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op Den Hout blijven”. Vanuit die gedachte is het stalgedeelte beneden dan ook opgesierd met foto’s uit de collectie van Bernard van Oerle.
Aanvankelijk werd er vooral boerenhandgereedschap verzameld. Dit kwam van de ouderlijke boerderij, maar ook
van boeren uit de omgeving. Ad kreeg er ook vaak tekst en
uitleg bij van de gever. Later werd er ook naar huishoudelijke voorwerpen uitgekeken. Zo kwam op de zolder van lieverlee een heel boerenhuishouden tot stand; van stal tot
bedstee. Er is een kelderhoek met gevulde weckflessen uit
1950. Een gereedschapshoek waarin de greef hangt waarvan Ad nu nog een litteken op zijn grote teen heeft. De kamer met een grammofoon die het echt doet en het tijdschrift de “Illustratie”. En natuurlijk ontbreekt in de keuken
de Sunlightzeep niet.
Eind 2004 werd het museum in besloten kring geopend
door vader Jan van der Maden. Vanaf 1 mei is het museum
geopend voor belangstellenden. Wie houdt van nostalgie
met een leuk verhaal kan, op afspraak, op zondagmiddagen terecht. Museum Houteind is te vinden op Houteindsestraat 25 in Den Hout.

UIT DE HISTORIE VAN DEN HOUT
In Dorpsblad Den Hout willen we regelmatig aandacht
schenken 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.

De gemeentelijke begroting en een sprookje
Jarenlang (van 1939 tot 1974) was Christ Knipscheer
(1908 – 2002) lid van de gemeenteraad. Bij de begrotingsbeschouwingen in 1968 nam hij het op bijzondere wijze op
voor de kerkdorpen. In zijn betoog – dat wars was van amb-

telijke taal en toegespitst op Den Hout – vergeleek hij de
gemeentelijke politiek ten opzichte van Den Hout met het
sprookje van Sneeuwwitje. De Houtenaren, zo betoogde
Knipscheer, gunnen hun stiefmoeder (Oosterhout) best
wandelplaatsen en plantsoenen, ook als die honderdduizend gulden kosten. Maar het gaat ze te ver als dat betekent dat de Houtenaren van de gemeente alleen maar wegen krijgen, waar je met slecht weer nauwelijks over kunt
lopen of fietsen, zonder onder de modder thuis te komen.
In de vijvers van de plantsoenen van de stiefmoeder mogen best eenden en zwanen zwemmen, als dat maar niet
betekent dat de Houtenaren opgescheept blijven met onvoldoende doorstromende riolen en alle ongedierte van
dien. In zijn verhaal pleit Knipscheer ook voor veilige wegen. Hij vraagt zich af waar de toegezegde haakse aansluitingen op de provinciale weg van Oosterhout naar Made
(Vrachelsestraat, Houtse Heuvel-oost, Hespelaar en Haasdijk – red.) blijven. De Houtenaren betalen ook belasting,
zo houdt hij zijn gehoor voor, om te vervolgen met de vraag
hoe zich de verdeling van het aantal woningen over Oosterhout verhoudt met het aantal dat in Den Hout wordt gebouwd. En wat heeft de gemeente gedaan voor de gezondheidszorg in Den Hout? Een Oosterhoutse eend of gans zou
het geen dag uithouden op de (open) Houtse wateren. De
moderne kabouters/kampeerders en watersportliefhebbers vragen de Houtenaren hoe het toch komt dat hun wateren er in het Nederland van 1968 zo bij kunnen liggen.
De Houtenaren kunnen dan niet anders – volgens Knipscheer – dan verwijzen naar de vroede vaderen in Oosterhout. In het sprookje van Sneeuwwitje wordt de stiefmoeder verbannen. In zijn betoog legt Knipscheer uit, dat dit
symbool staat voor de extra hoge kosten die op termijn
gemaakt zullen moeten worden om de problemen op te
lossen, omdat nu verzuimd wordt de juiste maatregelen te
nemen en investeringen te doen. Goed bestuur nu kan dit
voorkomen, zo besloot hij destijds zijn sprookjesachtige
betoog.

MAANDAGENDA
Donderdag 5 mei:

Zondag 1 mei:
Viering 60-jaar bevrijding (Oranje Comité):
10.30 uur bevrijdingsherdenkingsdienst Corneliuskerk;
11.30 uur ontvangst met koffie in dorpshuis Den Brink;
11.30 – 15.00 uur: Tentoonstelling ‘ Den Hout van oorlog
naar vrede’

Bevrijdingsdag

Zondag 1 mei:

Ophalen oud papier door fanfare Amicitia, 18.00 uur

Opening Museum Houteind

Woensdag 25 mei:

Woensdag 4 mei:

Bijeenkomst Ouderenpastoraat Thomas, Mariakerk

Donderdag 5 mei:
25e Jaarmarkt Den Hout

Maandag 9 mei:

Nationale Dodenherdenking door Oranje Comité, kerkhof,
18.30 tot 19.00 uur
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