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DUIZEND DEELNEMERS VERWACHT BIJ VIJFENDERTIGSTE KEER STEPPEN VAN ROTTERDAM NAAR DEN HOUT

Naar de verwachting van het bestuur
van de Stichting Steprace RotterdamDen Hout zullen aan de 35e editie van
de fameuze steptocht, die dit jaar op
zaterdag 18 juni wordt verreden, duizend steppers deelnemen. Opnieuw
komt de vraag waar de grens ligt van
het aantal deelnemers. Dorpsblad
Den Hout sprak over deze en andere
zaken met bestuurssecretaris Ad
Bastiaansen. Dit jaar viert Bastiaansen persoonlijk ook een jubileum: hij
is 25 jaar secretaris van de steptocht.
Den Hout – “Zelf heb ik nog nooit
meegedaan aan de steptocht. Mijn
‘kick’ haal ik uit het mede vlekkeloos
laten verlopen van de steptocht op de
dag zelf. Het is een machtig gezicht
om zo’n duizend steppers aan het
vertrek in Rotterdam te zien staan”.
Ad Bastiaansen is al 25 jaar met hart
en ziel verbonden aan de jaarlijkse
steptocht van Rotterdam naar Den
Hout, die dit jaar voor de 35e keer
plaatsvindt. De eerste tien jaar maakte Bastiaansen mee als vrijwillige medewerker. Hij verrichtte hand- en
spandiensten of bemande onderweg
een controlepost. Van de allereerste
steprace herinnert hij zich de totale
chaos waarin die werd gehouden. “De
eerste keer was er helemaal niets
geregeld. De amper twintig deelne-

mers werden per auto naar Rotterdam
vervoerd en kregen bij de Kuip te horen dat de voorlopige finish in Den
Hout bij het Praathuis lag (nu Herberg
’t Klosterke-red.). Het is bekend dat
één van de deelnemers zijn weg zocht
via de vluchtstrook van de A16! Bij het
Praathuis zouden de deelnemers zich
verzamelen om tegen de avond gezamenlijk naar de finish in Oosterhout te
steppen. Want de eerste steprace
werd op initiatief van de Oosterhoutse
soos Camramba gehouden. Door de
snellere dan gedachte aankomst,
brachten verschillende steppers de
middag door in de Houtse kroeg en
‘misten’ op die manier de finish in
Oosterhout”.

Veiligheid
Het jaar daarop, zo leert de historie
van de steprace, werd de organisatie
in Houtse handen genomen en groeide de als grap geboren tocht uit tot
een uniek evenement dat zijn weerga
in de verre omtrek niet kent. Ad
Bastiaansen: “Alles is nu veel professioneler georganiseerd. De route is
goed aangegeven en de verzorging
van de steppers onderweg is prima
geregeld”. Ieder jaar komen er weer
nieuwe steppers bij. “Ongeveer een
derde van alle deelnemers is nieuw”,
vertelt Bastiaansen. “Daaronder zijn

veel twaalfjarigen, omdat je pas op die
leeftijd mee mag doen”. Sinds 1992
houdt hij alle gegevens per computer
bij. Op basis van de zo verkregen
trendgegevens worden voor de editie
van dit jaar duizend deelnemers verwacht. Waar ligt voor Bastiaansen de
grens. “Toen we een aantal jaren geleden tegen de vijfhonderd deelnemers
aanzaten, hebben we wel eens gezegd dat vijfhonderd de grens zou zijn.
Maar in de afgelopen jaren hebben we
laten zien dat we ook grotere aantallen veilig kunnen laten deelnemen. En
geloof maar dat de veiligheid van de
deelnemers bij ons heel erg hoog in
het vaandel staat”. Veiligheidsoverwegingen waren kort na het begin van de
steptocht ook de reden waarom het
wedstrijdelement uit de steprace is
gehaald. Nu ziet iedereen de zestig
kilometer langen steprace als een
prestatietocht.
Vervolg pagina 2

COLLECTE
EPILEPSIEBESTRIJDING
START 6 JUNI

In de week van maandag 6 tot en
met 11 juni gaan 40.000 vrijwilligers op pad om huis-aan-huis te
collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds. Het thema van de
nationale collecteweek is: ‘Laat ze
niet vallen’. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het
organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en
individuele hulp.
Het Nationale Epilepsie Fonds helpt
mensen op veel terreinen. Om dit te
kunnen blijven doen, is geld nodig.
Daarom komen de collectanten in
de week van 6 juni voor een vrijwillige bijdrage aan de deur. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Adje van Arendonk (433542).
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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.
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Riek Engelen
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Redactie
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Anneke Jecsny, Kees Bul, Connie van den Boogaard,
Annette Kuijpers, Annie van Groesen, Cees Joosen
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Redactieadres:
Herstraat 8, 4911 BE Den Hout
Tel.: redactie: 0162 -422292
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 29 juni. U kunt uw bijdragen t/m 18 juni
zenden naar het redactieadres of mailen naar:
heuvelklokje@planet.nl

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

Bereikbaarheidsdienst
Corneliuskerk
Bereikbaarheidsdienst in het
(nieuwe) 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:
06-19822463.

‘Grootste ter wereld’

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

Inmiddels stromen de aanmeldingen
gestaag binnen. Buitenlanders, zoals
in voorgaande jaren Noren, Belgen en
Duitsers, hebben zich nog niet gemeld. “Voor veel mensen behoort het
meedoen tot de jaarlijkse tradities.
Heel wat deelnemers hebben meer
dan 25 keer meegedaan. Nieuwe deelnemers hebben het vaak van horen
zeggen of vernemen via onze site
(www.steprace.nl) van het evenement”. Ook de site van de Nederlandse Autoped Federatie (NAF) geeft informatie over de Houtse steptocht. Een
glunderende Bastiaansen: “Bij de NAF
hebben ze het over de mooiste en
gezelligste steptocht. Qua deelnemersaantal wordt de tocht de grootste ter
wereld genoemd”.

Extra’s
Rond de 35e editie van de steptocht is
het bestuur op zoek naar wat extra’s
voor de deelnemers. Zo zullen de start
en de afsluitende medaille-uitreiking
’s avonds een extra tintje krijgen. Alleen over de medaille-uitreiking wil
Bastiaansen wat loslaten. “Zoals men
van ons wel gewend is, hebben we
gezocht naar speciale gasten om de
uitreiking op te fleuren. Dit jaar heb-

Kosters
28 mei t/m 3 juni:
Nelly Halters (433656)
4 t/m 10 juni
Betsie van Gageldonk 451239
11 t/m 17 juni
Piet van Bree (433140)
18 t/m 24 juni
Coby Burger (454375)
25 juni t/m 1 juli
Anton van Meel (460165)

Weekendvieringen
Zaterdag 19.00 uur

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

ben wij Klompen Vincent en de Haagse Frans Bauer, beiden bekend van
Idols, bereid gevonden om naar Den
Hout te komen”.

VERLOREN/GEVONDEN
Gevonden op Backstreet Airport:
blauw jack.
Informatie: Mieke van Arendonk,
Achterstraat 10, tel.:453206
Gevonden op Backstreet Airport:
sleutelbos (3 sleutels).
Informatie: Cees Joosen,
Herstraat 8, tel.: 422292

COLLECTANTEN
GEVRAAGD
Het Rode Kruis, afdeling Oosterhout
en kerkdorpen, is op zoek naar collectanten in de kerkdorpen. De collecte
wordt gehouden in de week van 27
juni tot en met 2 juli 2005.
Wie interesse heeft om het Rode Kruis
te steunen door middel van collecteren in Den Hout, kan contact opnemen
met Ad Oele (0162-426712) of Kees
Kools (0162-431203).
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BRINK BERICHTEN
JEUGDDISCO
Op zaterdag 28 mei is er een alcoholvrije jeugddisco in
dorpshuis Den Brink. De disco begint om 20.00 uur met
dj Jan en is rond de klok van 23.30 uur afgelopen.
De entree bedraagt € 1,00 en alle jeugd van 10 jaar en
ouder is van harte welkom. De organiserende activiteitencommissie van het dorpshuis zal voor voldoende toezicht zorgdragen en roken is in Den Brink niet toegestaan

COMPUTERHULP
Kent u dat? Met de handen in het haar achter de computer? De printer stuk, internet onbereikbaar of een virus? Als
het aan Dorpspunt ligt, hoeft dat niet meer! Maar liefst
twee mensen uit Den Hout hebben zich ingeschreven als
computerhulp. Voor het installeren van ADSL, voor het updaten van uw computer, voor het oplossen van dringende
problemen, enzovoorts. Ook ’s avonds en in het weekend!
Neem voor meer informatie contact op met Dorpspunt
(0900-367777868) of kom langs aan de balie van maandag tot en met donderdag 12.00 tot 16.00 uur aan Molenakker 3.

BEZOEK COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Op donderdag 2 juni zal het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Oosterhout een bezoek
brengen aan Den Hout. Voorafgaand aan de ontmoeting
met de inwoners van Den Hout, maakt het college met en-
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kele bestuursleden van de Leefbaarheidswerkgroep een
huifkartocht door het dorp. Tijdens de tocht (van 18.00 tot
20.00 uur) worden punten bezocht die zowel positief als
negatief in de belangstelling staan.
Na 20.00 uur is er voor de gehele Houtse bevolking gelegenheid om in informele sfeer met het college van gedachten te wisselen in dorpshuis Den Brink.
Hoewel de bijeenkomst niet bedoeld is als een hoorzitting,
kunt u wel uw vragen kwijt bij het college. Naar verwachting
zal ook een aantal raadsleden – waaronder de Houtse
volksvertegenwoordigers – aanwezig zijn. De Leefbaarheidswerkgroep rekent op een grote opkomst.

ANJERCOLLECTE EN JEU DE BOULESTOERNOOI OP AGENDA AMICITIA
Op maandagavond 30 mei trekt fanfare Amicitia door het
dorp in verband met de jaarlijkse Anjercollecte. De muzikanten zullen vanaf 19.00 uur een rondwandeling maken.
Tegelijkertijd collecteren vrijwilligers voor het cultuurfonds.
Op zaterdag 18 juni gaan enkele muzikanten op examen
voor het A- of B-diploma. Het examen wordt afgenomen bij
H19 in Oosterhout.
Op zondag 19 juni speelt Amicitia in Hotel Mastbosch in
Breda. De Houtse fanfare speelt er op uitnodiging in een
serie van vier harmonie- en fanfareconcerten op de zondagochtend. De 19e is de Houtse fanfare er vanaf 11.00
uur te beluisteren. Er wordt twee keer 45 minuten gemusiceerd.
Zondag 26 juni zal ons jaarlijkse Jeu des Boules toernooi
worden gehouden. Voor inschrijven zie elders in dit blad.
Nog steeds kunt u elke tweede maandag van de maand
oud papier buiten zetten voor de fanfare. In de zomertijd
begint het ophalen om 18.00 uur. De voorjaarsplantenaktie

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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is dankzij de vele medewerkers van de fanfare en de kooplust van de Houtenaren een daverend succes geworden. En
zal volgend jaar zeker herhaald worden. Als vooraankondiging deelt Amicitia al vast mee dat op 8 oktober voor de
tweede keer ‘Amicitia in Concert’ gehouden zal worden in
dorpshuis Den Brink.

Meubels op maat
uit eigen
meubelmakerij

BENELUXWEG 51
OOSTERHOUT
TEL: 0162-458362

Café “De Vier Linden”

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING
LEEFBAARHEIDSWERKGROEP OP
MAANDAG 6 JUNI
Op maandag 6 juni om 20.00 uur is de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de Leefbaarheidswerkgroep. De
bijeenkomst is in Dorpshuis Den Brink. In maart is de algemene vergadering komen te vervallen, omdat er toen weinig
onderwerpen te bespreken waren. Voor de junivergadering
is dat duidelijk anders.
De belangrijkste zaken die aan de orde zullen komen zijn de
reacties op het bezoek van het college van Burgemeester
en Wethouders van donderdag 2 juni (zie ook elders in dit
blad) en de nadere informatie over het Buurtpreventieproject waarover te lezen was in het vorige nummer van Dorpsblad Den Hout. Inmiddels is er een bijeenkomst geweest
met vertegenwoordigers van de verschillende buurtverenigingen om een zo breed mogelijk draagvlak voor dit project
te creëren. De uitkomsten van dat overleg worden in ieder
geval gepresenteerd en zo mogelijk zijn er ook inhoudelijke
presentaties van vergelijkbare projecten. Dit hangt mede af
van de uitkomst van het genoemde overleg. Als alles positief verloopt, zal de projectgroep zich op de vergadering aan
de gemeenschap presenteren.
Wij hopen wederom op een grote opkomst, dat betekent dat
deze onderwerpen leven onder de Houtse bevolking.

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

JP

GROENTEN

FRUIT

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

www.pheninckx.nl

e-mail : jan@pheninckx.nl

N. de Jongh
Schilders– Glaszet– en
Houtrotreparatiebedrijf
Houtse Heuvel 33
4911 AT Den Hout
Tel.: 0162 - 461417
Fax: 0162 – 461939
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ALLEMAAL BEDANKT!
Als Oranje Comité kijken wij met veel plezier terug op een
geslaagde viering van de zestig jarige bevrijding. Naar wij
hopen u ook. Het succes ervan werd mogelijk gemaakt
door de inspanning van velen. Het zou te ver voeren om
hier iedereen te vernoemen die heeft bijgedragen aan het
welslagen. Daarom vanaf deze plaats een woord van dank
aan iedereen die een grote of kleine steen heeft bijgedragen aan het meer dan succesvolle verloop van de bevrijdingsviering in het weekeinde van 29 april t/m 1 mei.

VOOR 9E KEER JEU DES BOULESTOERNOOI FANFARE AMICITIA
Op zondag 26 juni organiseert Fanfare Amicitia voor de 9e
keer haar jaarlijkse Jeu des Boules-toernooi. De wedstrijden worden gespeeld op het grasveld achter dorpshuis
“Den Brink”. Het toernooi begint om 13.00 uur en duurt tot
rond 17.30 uur. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot
uiterlijk 13 juni. Er is plaats voor 24 teams. Bij toelating tot
het toernooi heeft een gelijkmatige vertegenwoordiging van
alle verenigingen/stichtingen de voorkeur.
Een deelnemend team dient te bestaan uit minimaal drie
en maximaal vier spelers of speelsters. Als een team vier
spelers kent, is er automatisch één speler/speelster reserve. Per deelnemende vereniging/stichting wordt gevraagd
een scheidsrechter aan te wijzen om eventueel een andere
wedstrijd te leiden.
Deelnemers kunnen zich inschrijven bij Jo van Bavel,
Vrachelsestraat 76, Den Hout.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per team, te betalen bij
inschrijving.
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vliegbewegingen plaatsvonden. Een inzet die duurde van
de vrijdagavond (bij de komst van de eerste vliegtuigen) tot
laat in de middag van zondag, toen het laatste vliegtuig
voor de (voorlopig toch zeker) laatste keer vanaf Backstreet
Airport het luchtruim had gekozen. De inzet van de brandweer werd door de Houtse vlieger (en medeorganisator)
Hans Beerens en zijn kompanen beloond met een extra
groet vanuit de lucht na de laatste start.
Meer zaken waren debet aan het succes van de dag op
Backstreet. Bijvoorbeeld de aanwezige oude legervoertuigen van de groep Jan Caron. Deels al op het terrein aanwezig en deels meegekomen met de optocht, trokken de tot in
de puntjes verzorgde voertuigen alle aandacht van het talrijk aanwezige publiek. Maar ook de optocht van versierde
fietsen en mensen in klederdracht, het concert van fanfare
Amicitia, de mogelijkheid voor een hapje en een drankje en
de inzet van de buurtverenigingen tijdens de traditionele
volksspelen zorgden ervoor dat velen een aangenaam dagje doorbrachten op het tijdelijke vliegveld aan de Achterstraat.
Een gezellige speurtocht voor de jeugd, de bijzonder interessante en drukbezochte tentoonstelling ‘Den Hout van
oorlog naar vrede’ in Den Brink en de sfeervolle bevrijdingsviering in de kerk, waarbij burgemeester Huijbregts aanwezig was, complementeerden de bevrijdingsviering. Met
recht kunnen de organisatoren, ondersteuners, medewerkers, deelnemers en bezoekers – eigenlijk héél Den Hout –
terugzien op een geslaagd evenement!

Uitslag volksspelen

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met
Peter van den Kieboom, Heidehof 75, Made (0162686418).

Winnaar van de spelen werd het gecombineerde team van
de buurtverenigingen ‘t End en Ter Aalst, kortweg ‘Trent’
genoemd. Aan het eind van de spelen reikte Oranje Comitévoorzitter Cees Joosen hen de wisselbeker uit. De volledige
uitslag:

Met Backstreet Airport, tentoonstelling en
bevrijdingsviering in kerk

1.Ter Aalst/ ‘t End. 2. Heuvel-oost. 3. Lekkerhoek-2. 4. Heuvel-west. 5. De Meule. 6. Lekkerhoek-1. 7. Den Hout-zuid.
8. Vrachelen.

VIERING 60 JAAR BEVRIJDING DEN
HOUT GESLAAGD EVENEMENT!
Met gepaste trots kijkt het Oranje Comité terug op de activiteiten rond de viering van de 60-jarige bevrijding in het
weekeinde van 29 en 30 april (Koninginnedag) en 1 mei.
Hoogtepunt was ongetwijfeld alles wat zich afspeelde op
wat spontaan ging heten Backstreet Airport. Dankzij de
bijzonder welwillende medewerking van de drie grondeigenaren konden vrijwilligers donderdag en vrijdag voorafgaand aan de activiteiten aan de slag met het aanleggen
van de landings- en startbaan. Voor het grotere (grond)werk
kon een beroep worden gedaan op enkele grote ondernemingen in Den Hout. Materiaal en menskracht werden
spontaan ingezet om de vliegstrip zo effen mogelijk te maken. Toen er in de laatste week voor het evenement een
kink in de kabel dreigde te komen door de voorschriften
van de Oosterhoutse brandweer, werd dat in eendrachtig
en goed overleg met de brandweergroep Den Hout opgelost. Dat resulteerde in de belangeloze medewerking en
inzet van de Houtse spuitgasten op alle momenten waarop

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

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.
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:

OPEN MONUMENTENDAG 2005:
RELIGIEUS ERFGOED
De (landelijke) Open Monumentendag staat voor het weekeinde van 10 en 11 september op het programma. In Oosterhout vindt de Open Monumentendag dit jaar plaats op
zondag 11 september. Oosterhout volgt het nationale thema
Religieus erfgoed en in dat kader is in Den Hout op die dag
de Corneliuskerk te bezoeken.
Als we het landelijk over religieus erfgoed hebben, zijn dit
voor een groot deel kerken. Maar ook andere religieuze monumenten zullen tijdens deze negentiende editie van de
Open Monumentendag aan bod komen; kloosters, kapellen,
pastorieën, begraafplaatsen, gasthuizen, moskeeën en vrijmetselaarsloges. Onder het motto Geloven in monumenten
is religieus erfgoed in de brede zin des woords te bezoeken.

Om een verzekering direct te regelen,
voor een offerte, vergelijking of adviesgesprek.

r
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t
s
e
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l
a

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

Tijdens de Open Monumentendag, die vorig jaar circa
900.000 bezoekers trok, zijn in het hele land duizenden
bijzondere en vooral historische gebouwen gratis opengesteld voor het publiek. Naast openstellingen van gebouwen
worden er tal van activiteiten georganiseerd, waaronder
rondleidingen, routes en tentoonstellingen. In totaal zullen
zo'n 350 gemeenten meedoen aan Open Monumentendag
2005, waarvan het overgrote deel ook aan het thema Religieus erfgoed gevolg geeft.
In het weekend van 10 en 11 september zal niet alleen aandacht worden besteed aan de gebouwen die een link hebben met een religieuze of spirituele stroming, maar ook aan
bijkomende onderwerpen als bedreiging of herbestemming
van religieuze monumenten. Diverse activiteiten in het kader van de religie geven de programma's een extra dimensie; religieuze liederen, speciale kerkenroutes of -paden,
orgelconcerten, tentoonstellingen van kerkelijke gewaden of
het serveren van religieuze maaltijden. De landelijke opening van Open Monumentendag 2005 zal op 8 september
plaatsvinden in het Noord-Brabantse Oirschot en zal worden
verricht door staatssecretaris Medy van der Laan.

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

DE LINIES VAN DEN HOUT

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:

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. Dit keer over de Linies van Den
Hout.

06 - 535 539 25

Vanuit historisch en biologisch perspectief gezien, zijn de
Linies van Den Hout bijzonder te noemen. Al jaren heeft de
natuur de vrije loop gekregen in het vroegere verdedigingswerk. Dat heeft geleid tot een interessant gebied voor dieren en planten. In het kader van deze rubriek beperken wij
ons tot de historie.
De linies bestaan uit twee delen: de Linie van Den Hout en
de Linie van het Munnikenhof. Beiden zijn in 1701 aangelegd door vestingbouwer baron Menno van Coehoorn als
onderdeel van de militaire stelling tussen Breda en Geertrui-
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denberg. Een groot deel van de stelling bestond uit de toen
moerasachtige gebieden de Zegge en de Vught. Een vijandelijk leger kon er niet doorheen. Om te voorkomen dat de
vijand over de hoger gelegen droge gronden in de linie zou
trekken, werden bij Den Hout en het Munnikenhof linies
opgeworpen.

Vijand
De vijand in die tijd was het Frankrijk van koning Lodewijk
XIV. De Franse vorst meende recht te hebben op het slib
van de Franse rivieren in de lage landen. De Fransen betraden in die tijd de zuidelijke Nederlanden in de strijd om de
erfopvolging na de dood van de Spaanse koning Karel II.
Tegen de Fransen van Lodewijk XIV zijn de linies nooit gebruikt. Enkele jaren nadat de Oostenrijkse Successieoorlog
was uitgebroken (1740, naar aanleiding van de opvolging
van Maria Theresia) en Holland zich in allerlei bochten had
gewrongen om uit het conflict te blijven, dreigde in 1747
toch een aanval. Opnieuw dreigden de Fransen Brabant te
veroveren. Staats-Vlaanderen was al ingenomen en Bergen
op Zoom overmeesterd. Besloten werd de linies opnieuw
op te tuigen.

Getenailleerde lunettenlinie
Van de linie van Den Hout werd een getenailleerde lunettenlinie gemaakt. Dat wil zeggen dat de hoofdwal van de
linie wordt onderbroken en een zaagvormig tracé ontstaat.
Bij de Linie van Den Hout gebeurde dat naar alle waarschijnlijkheid volgens het systeem van Landsberg, waarbij
lunetten (schansen met een open achterzijde) verwerkt
worden met naar binnen gebogen flanken. Daardoor kunnen de wegen die door de linie lopen vanuit drie ravelijnen
onder controle worden gehouden.
Ook deze bedreiging liep met een sisser af. In het onrustige
jaar 1784 werden de linies opnieuw herzien en in de
Noord-Brabantse of Zuiderwaterlinie opgenomen. In de
twintigste eeuw waren de linies van geen enkel belang
meer voor de verdediging van het land en kreeg de natuur
er vrij spel. In de tijd dreigden linies verloren te gaan door
afgraving. Gelukkig zijn de Houtse Linies daarvoor gespaard gebleven en heeft de natuur – die zijn gang kon
gaan – er een uniek landschapsmonument van gemaakt.

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

Getenailleerd stelsel : 1. omwalling van tenaille-vormige
vestingfronten; 2. doorlopende couvre-face; 3. inspringende wapenplaats

ALLEEN NOG VOOR ZATERDAG FIGURANTEN GEVRAAGD VOOR DE AMATEURFILM ACHTER DE PORTA SANCTA
De groep enthousiaste amateurfilmers uit Oosterhout en
omgeving die bezig is met het maken van een speelfilm en
daarvoor figuranten zocht, heeft inmiddels voldoende aanmeldingen gekregen voor de opnamen van zondag 5 juni.
Voor de opnamen die op zaterdag 4 juni op het kerkplein
van de Houtse Corneliuskerk worden gedraaid, zoekt men
nog wel figuranten die willen helpen bij het realiseren van
deze film.
De film gaat over een jongen van ongeveer 13 jaar die, op
weg naar zijn volwassenheid, van alles meemaakt. Het verhaal speelt in de jaren vijftig en een aantal scènes worden
gedraaid in en voor de kerk van het, toen nog, rijke roomse
leven.
De figuranten spelen de rol van parochiaan die na de mis
in de kerk nog even op het kerkplein blijven staan
‘buurten’. Oefenen vooraf is niet nodig. Wel is het van belang dat de figuranten zich kleden in kleding uit de jaren
vijftig, op de manier waarop men in die tijd naar de kerk
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ging. De zondagse kleren die men toen droeg, kenden voor
de dames een hoedje. Mannen droegen een net pak met
stropdas.
Ook zoekt men nog auto’s uit die tijd die op zaterdag 4 juni
zogenaamd bij de kerk geparkeerd staan.
Als tegenprestatie ontvangen alle geregistreerde figuranten
na het uitkomen een DVD van de film.
Voor meer informatie en voor aanmelden kunt u contact
opnemen met Hans Schilderman, Mathildastraat 1 -K
4901 HC Oosterhout. Tel: 0162-434448 of mobiel:
06-53222475.

van € 1000 euro tegemoet kan zien van de Kern-met-pitorganisatie en bij oplevering meedingt naar de prijs voor
het beste project, waarbij een extra bedrag van € 1500 te
verdienen valt. Het initiatief van De Meule voor de urnenmuur is positief ontvangen door de Thomasgeloofsgemeenschap. Op het moment van de overgang van de Corneliusparochie naar de Thomas, lagen er vanuit het kerkbestuur
plannen voor een urnenmuur. Door de fusie verdwenen de
plannen in de ijskast. Voor de realisatie van het plan is een
projectgroep in het leven geroepen bestaande uit leden
van de buurtvereniging, een vertegenwoordiger van het
bestuur van de Thomas en de leden van de werkgroep onderhoud kerkhof Corneliuskerk. De projectgroep houdt zich
op dit moment bezig met het ontwerp van de muur en het
werven van de benodigde financiële middelen

In kader actie ‘Kern met Pit’

BUURTVERENIGING DE MEULE EN
THOMAS GAAN URNENMUUR OP
KERKHOF REALISEREN
Het gezamenlijke plan van buurtvereniging De Meule en de
Thomasgeloofsgemeenschap, om in het kader van de landelijke actie ‘Een kern met Pit’ een urnenmuur te realiseren op het kerkhof in Den Hout, is goedgekeurd door de
jury van de actie. Dit betekent dat het project een subsidie

COLLECTE NEDERLANDSE
HARTSTICHTING
Door de enorme inzet van mijn medecollectanten hebben
wij het mooie bedrag van € 842,07 opgehaald. Hiervoor
zeg ik u namens de Nederlandse Hartstichting hartelijk
dank.
Collecte-organisator J. Meesters-Corsmit

MAANDAGENDA
Zaterdag 29 mei:

Maandag 6 juni:

jeugddisco, 20.00 uur dorpshuis Den Brink

start collecteweek voor Nationaal Epilepsie Fonds
(t/m 11 juni)

Maandag 30 mei:
Anjercollecte door fanfare Amicitia, in de avonduren
Donderdag 2 juni:
bezoek College van B en W aan Den Hout,
20.00 uur Den Brink

Maandag 13 juni:
ophalen oud papier, fanfare Amicitia, vanaf 18.00 uur
Zaterdag 18 juni:
steptocht Rotterdam-Den Hout

Maandag 6 juni:

Zondag 26 juni:

vergadering Leefbaarheidswerkgroep,
20.00 uur Den Brink

Jeu des Boules-toernooi fanfare Amicitia,
13.00 uur veld achter Den Brink
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