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Steeds vaker kom je ze tegen: de
minicampings. Op een terrein bij de
boerderij dat vroeger in gebruik was als
akker- of weiland, wordt een eenvoudige
kampeervoorziening ingericht met een
(voorgeschreven) beperkt aantal
plaatsen. Voor de agrariër een welkome
aanvulling op zijn inkomsten in een tijd
waarin de opbrengsten in de landbouw
onder druk staan. Voor de rustzoekende
kampeerder een aanvulling op de vele
mogelijkheden die ons land al kent. In
Den Hout kan men terecht op de
minicamping Vrachelen en de
minicamping ’t Kopske. Met de vakantie
in zicht, bracht Dorpsblad Den Hout een
bezoek aan de minicamping Vrachelen.

Hans en Janny van Lochem op Minicamping Vrachelen

RUST EN GEZELLIGHEID: DE SUCCESFACTOREN
VAN MINICAMPING VRACHELEN
Den Hout - Met het aanbreken van de
zomer begint bij menigeen het
vakantiebloed te kriebelen. Bij Jan en
Marja Pheninckx gebeurt dat al
eerder. Als het nieuwe jaar begint,
wordt er in huize Pheninckx eerst
uitgekeken naar carnaval. Wanneer
dat voorbij is mogen ze wat hen
betreft komen; de vakantiegangers.
Aan de keukentafel legt Jan uit hoe
minicamping Vrachelen er destijds
gekomen is. Omdat de verkoop aan
huis van groenten en fruit zo goed
liep, mochten Jan en Marja Pheninckx
niet meer aan de veiling leveren. Een
deel van hun grond kon daarom niet
meer bebouwd worden; er moest een
andere bestemming voor gevonden
worden. Jarenlang liepen ze met het
plan rond om op dat stuk grond een
minicamping te beginnen. Maar
behalve grond was natuurlijk een
fatsoenlijk sanitairgebouw een
vereiste. Met de bouw van een nieuwe
loods werd de droom realiteit: het
sanitair kwam in een gedeelte van die

nieuwbouw, evenals de slechtweervoorzieningen. En zo ging minicamping Vrachelen op 15 maart 1998
haar eerste seizoen in. De camping
biedt plaats aan 16 caravans,
campers of tenten. Vijf van deze
plekken zijn seizoenplaatsen. De
vakantiegangers kunnen jaarlijks
terecht vanaf 15 maart. Op 31
oktober sluit de camping weer.

Goed en netjes
Jan en Marja Pheninckx hebben zelf
nooit gekampeerd. Ze zijn wel diverse
campings in de regio gaan bekijken
om ideeën op te doen. Eén ding was
hen al gauw duidelijk: er zouden géén
auto’s op het veld komen. “Want”,
legt Jan uit, “Dat is zeker niet
bevorderlijk voor de rust. En verder
moest het zijn zoals we het zelf ook
graag zouden willen zien als
kampeerders, goed en netjes”. In het
campingreglement is het streven naar
gezelligheid terug te vinden. De
kampeerders moeten namelijk
verplicht met hun tentopening naar

VOLGENDE NUMMER
De medewerkers van Dorpsblad Den Hout gaan, net zoals de meesten van u,
even op vakantie. In juli zal er dan ook geen dorpsblad verschijnen. In augustus
kunt u tot de 20ste van die maand uw artikelen weer naar het bekende adres
sturen. Op woensdag 31 augustus vindt u Dorpsblad Den Hout dan weer in uw
brievenbus. Alle medewerkers van Dorpsblad Den Hout wensen u alvast een
hele fijne vakantieperiode toe.

het midden van het veld staan. Toch
wordt er ook rekening gehouden met
persoonlijke wensen. Als
vakantiegangers graag apart willen
staan, dan kan dat op een
naastgelegen veldje.
De camping is van het begin af aan
steeds goed bezocht. Kampeerders
komen uit alle hoeken van het land.
Zo komen er bijvoorbeeld elk jaar
gasten uit Friesland en Groningen die
op doorreis zijn naar Frankrijk. Ook
veel Zeeuwen weten de weg naar Den
Hout te vinden. Er zijn jaarlijks
terugkerende gasten die speciaal
komen voor de Taptoe Breda of het
Country Festival in Oosterhout. Jan
merkt op dat de camping dan ook wel
erg gunstig ligt ten opzichte van de
A16 en de A27. In de afgelopen jaren
hebben zeker 30 tot 40 Engelse
gasten de camping bezocht. Een vaste
Engelse gast heeft er zelfs voor
gezorgd dat minicamping Vrachelen in
een Engels campingboek vermeld
staat. In Nederland is de camping
terug te vinden in de brochure van de
VeKaBo , de Vereniging voor
Kampeerboeren, waarbij Jan en Marja
Pheninckx zijn aangesloten.
Informatie over de minicamping is ook
te vinden op de website van de familie
Pheninckx (www.pheninckx.nl).
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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.
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Harm Rutten, Mieke van Arendonk en de vele
vrijwillige bezorgers onder leiding van Tonny Halters

Advertentie-afdeling
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Adres: Herstraat 8, 4911 BE Den Hout
E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info
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Het volgende nummer van dit blad verschijnt op
woensdag 31 augustus. U kunt uw bijdragen t/m 20
augustus zenden naar het redactieadres of mailen
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KERKBERICHTEN
THOMAS
Pastores:
Franck Ploum
Riek Engelen

Secretariaat:
Wilhelminalaan 63,
4905 AT Oosterhout
Tel.: 453113

Stucwerk
• Tegelwerk
• Timmerwerk
• Badkamers
• Aanpassen keukens
•

Hespelaar 24a
4911 AE Den Hout
tel: 0162 - 428906
fax: 0162 - 427907

9 t/m 15 juli:
Betsie van Gageldonk (451239)
16 t/m 22 juli:
Piet van Bree (433140)
23 t/m 29 juli:
Coby Burger (454375)
30 juli t/m 5 augustus:
Anton van Meel (460165)

Bereikbaarheidsdienst
Corneliuskerk

13 t/m 19 augustus:
Betsie van Gageldonk (451239)

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.

Het aantal dopelingen binnen de
Thomas groeit gestaag. Steeds meer
mensen weten de weg te vinden naar
één van onze kerken. Dat is een
mooie en goede ontwikkeling. Maar
het groeiend aantal dopelingen vraagt
ook om een goede planning. Enerzijds
gaat het hierbij om de data van de
doopviering, maar anderzijds ook de
data voor de voorbereidingsgesprekken.

Vastgestelde data
Voor de periode september tot en met
december 2005 zijn er diverse data
vastgesteld waarop er gedoopt wordt.
Er wordt wisselend gedoopt in de
Cornelius- en de Mariakerk.

Tijden

Jack Damen

2 t/m 8 juli:
Nelly Halters (433656)

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

DOPEN IN DE THOMAS

Voor al uw voorkomende
werkzaamheden in en om
het huis.

Kosters

Per doopzondag kunnen er twee
kinderen gedoopt worden. De eerste
viering is om 12.30 uur en de tweede
om 13.15 uur. De tweede tijd
(13.15uur) is pas beschikbaar als de
eerste (12.30uur) bezet is.

Voorbereiding
De doopvieringen zijn individueel (er is
dus voor elk kind een aparte viering),

6 t/m 12 augustus:
Nelly Halters (433656)

20 t/m 26 augustus:
Piet van Bree (433140)
27 augustus t/m 2 september:
Coby Burger (454375)

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.
maar de voorbereidende gesprekken
zijn vanaf september met meer ouders
samen. Bij elke doopdatum hoort een
voorbereidingsdatum . Alle voorbereidingsgesprekken worden gehouden
in de Mariakerk. Dus ook als uw kind
gedoopt wordt in de Corneliuskerk,
vindt het voorberei dend gesprek
plaats in de Mariakerk. Tijdens de
voorbereidingsavond is er ruimte voor
een gesprek over de doop, is er een
rondgang langs de symbolen die in de
doopviering een rol spelen en kunt u
al uw praktische vragen stellen.

Aanmelden voor een doop
U kunt uw kind aanmelden voor een
doop via het secretariaat van Thomas
(Wilhelminalaan 63, telefoon 0162453113). De persoon die u aan de
telefoon krijgt, zal samen met u alles
doorlopen. Samen worden afspraken
gemaakt m.b.t. de kerk (Corneliuskerk
of Mariakerk), de datum en de tijd.
Ook hoort u dan op welke avond u
verwacht wordt voor het voorbereidingsgesprek. De pastor die voorgaat
in de doopviering zal ook de
voorbereidingsavond leiden.
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De vastgestelde data
De doop- en voorbereidingsdata die zijn vastgesteld zijn:
Doopdatum

kerk

doopgesprek

Zo 18 september
Zo 25 september
Zo 16 oktober
Zo 6 november
Zo 13 november
Zo 11 december

Cornelius
Maria
Maria
Cornelius
Maria
Cornelius

1 september 20.00 uur
1 september 20.00 uur
5 oktober 20.00 uur
5 oktober 20.00 uur
3 november 20.00 uur
3 november 20.00 uur

fietsenstalling en een hoek voor het afval en de vaat.
Binnen in de loods is het sanitairgebouw gevestigd met
douches en toiletten en een centrifuge. Een wasmachine
vindt Jan er niet nodig, want zoals hij gekscherend zegt:
“De vrouwen hebben toch heel de dag de tijd om op de
hand te wassen”. Binnen in de loods is er allerlei vertier:
een tafeltennistafel, een televisie, een sjoelbak, een
dartboard. Bovendien liggen er tal van folders over van
alles wat er in de regio te doen en te zien valt. Ook liggen er
19 fietsroutes waarvan de campinggasten gratis gebruik
mogen maken.

Vragen? Bel gerust voor informatie

Gastheer

Riek Engelen en Franck Ploum

Op de camping in de zon treffen we Hans en Janny van
Lochem uit Aalten in de Achterhoek. Zij bezetten alweer
voor het 5e jaar een seizoenplaats. Ze vertellen dat ze een
half jaar thuis wonen en een half jaar op de camping. En
dat bevalt hen erg goed. Ze zijn hier terecht gekomen,
omdat één van hun zoons met zijn gezin in Oosterhout
woont. De omgeving hier vinden ze heerlijk, met aan de
ene kant de polder en aan de andere kant het bos en de
heide. Ook het winkelcentrum van Oosterhout en het
centrum van Den Hout spreken hen erg aan. Ze hebben
veel aanspraak aan de andere campinggasten, vooral aan
de seizoenkampeerders. Toen Hans van Lochem onlangs
65 werd, hebben ze dit gezamenlijk uitgebreid gevierd in
de slechtweervoorziening. Jan en Marja Pheninckx waren
ook te gast en hadden de loods zelfs mee versierd. En als
Jan en Marja er een keer niet zijn en er komen nieuwe
gasten, dan neemt Hans van Lochem de rol als gastheer
over. Want dát kan namelijk op deze minicamping.

Vervolg voorpagina

MINICAMPING VRACHELEN
Contact belangrijk

Op de vraag of het allemaal geworden is wat ze er van
verwacht hadden, vertelt Jan dat het zelfs gezelliger is dan
verwacht. Vooral het contact met de kampeerders is voor
Jan en Marja erg belangrijk. Ze zijn gevraagd om aan een
Jeu-de-Boulecompetitie mee te doen die enkele vaste
gasten onlangs opgestart hebben. Het extra werk dat de
camping met zich meebrengt valt mee. Elke ochtend zorgt
Jan voor de vuilniszakken en maakt Marja het
sanitairgebouw schoon. Op zondagochtend doen ze dat
laatste samen en krijgt alles een extra grote beurt. “We
proberen dat altijd om 7 uur te doen, maar als we een
feestje hebben gehad, wordt het wel eens iets later”, aldus
Jan. Gras maaien doet hij op maandag- of dinsdagmiddag,
omdat er dan niet zo veel campinggasten ‘thuis’ zijn.
Voorheen maaide hij op zaterdag, maar dan werd hij op
zoveel plekken uitgenodigd dat hij de hele dag nodig had
om te maaien.

Wasmachine
Een rondleiding kan natuurlijk niet uitblijven. De poort
naast de groene loods leidt naar de camping met een
mooie groene grasmat, bloemen, nachtverlichting en
speeltoestellen. Tegen de loods aan een nieuwe overdekte

VERNIEUWDE WEBSITE VAN
GEMEENTEBELANGEN IN DE LUCHT
De plaatselijke politieke partij Gemeentebelangen heeft
sinds kort een nieuwe website in de lucht, die gemaakt is
door Internet XP Webdesign in samenwerking met bestuur
en fractie. De website (www.gemeentebelangenoosterhout.nl) bevat informatie over algemene GB-zaken,
de fractie, de verkiezingen, het programma, links en
contacten.

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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Onder het hoofdstuk fractie treft u informatie over de
besluiten van het college en de raad, de raadsagenda en
een mogelijkheid voor het stellen van vragen.
Links geven een verwijzing naar verschillende algemene
informatieve Oosterhoutse sites.

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

TETERINGSE RAADDE OP ACHT NA
AANTAL BEZOEKERS JAARMARKT
DEN HOUT
Mariëlle Frijters uit Teteringen raadde op acht na het juiste
aantal bezoekers van de 25e Houtse Jaarmarkt die op
Hemelvaartsdag 5 mei werd gehouden. Het bezoekersaantal bedroeg 17.492. Mariëlle vulde 17.500 in op haar
deelnemersformulier en won daarmee een prijs van € 25,-.

Winnaars ballonwedstrijd
De jeugdige bezoekers van de Houtse Jaarmarkt konden
meedoen aan een ballonwedstrijd. De ballon van Gijs
Verdaasdonk uit Terheijden kwam in het Overijsselse
Hengevelde terecht. Een afstand van 140 kilometer. De
ballon van Björn en Stan van Dijk uit Riel legde 100 km af
en kwam in Elsloo (Limburg) terecht. Die van Vera Smits uit
Oosterhout kwam op 90 kilometer afstand terecht in
Stramproy (Limburg). Hiermee werd Gijs Verdaasdonk winnaar.

THEATERMAGAZINE DE BUSSEL EN
ALLERHANDE
Bent u een fervent theaterbezoeker, maar heeft u het
nieuwe jaarprogramma 2005-2006 van Theater de Bussel
niet thuis ontvangen? Dan bent u welkom bij het Dorpspunt.
Daar liggen voldoende exemplaren klaar om thuis op uw
gemak een keuze te maken uit het aanbod van

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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voorstellingen.
Ook de nieuwe AllerHande kan weer gratis bij Dorpspunt
worden opgehaald.
Wie in de zomermaanden zin heeft in een nieuw kapsel,
een barbecue, een verkoelend zwembadje voor de
kinderen in de tuin of op zoek is naar een passende
vakantie, een oppas of een cadeau, kan bij Dorpspunt
terecht om het te laten regelen.
Dorpspunt Den Hout is bereikbaar op het adres:
Molenakker 3. De openingstijden van de balie zijn:
maandag t/m donderdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Telefonisch is Dorpspunt Den Hout bereikbaar op het
nummer 0900-367777868 (maandag t/m vrijdag van
09.00-17.00 uur)
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aanmeldingen van het afgelopen én het volgende
schooljaar overtreffen de prognoses. Daarnaast vraagt het
huidige onderwijs, waarin meer en meer rekening moet
worden gehouden met differentiatiemogelijkheden, zodat
de kinderen ook in groepjes of alleen kunnen werken, om
meer ruimte.
Momenteel buigt de architect zich over de mogelijkheden
om het bestaande gebouw uit te breiden met in
achtneming van de eigenheid van het gebouw. De
bouwactiviteiten zullen in het komende schooljaar
plaatsvinden.

LEUTTAPPERS (G)LIJDEND TEN ONDER?

ZOMERSE ACTIE bij Dorpspunt: korting op
Dolfinarium!
Hebben uw kinderen het al gehad over een dagje uit, deze
zomer?
Bestel nu vóór 18 juli uw kaarten voor het Dolfinarium bij
Dorpspunt en ontvang de volgende korting:
Prijs: € 16,- p.p. (normaal: volwassenen € 24,- / kinderen
van 2 tot 16 jaar € 19,-)
Kaarten geldig iedere dag tot 31 oktober 2005.

OOK DIT JAAR SPONSORACTIE
‘VRIENDEN VAN FANFARE AMICITIA’
Het in stand houden van de fanfare vraagt heel wat
financiële middelen. Naast de contributie van de leden en
de subsidie zijn het de verschillende acties die in de loop
van het jaar georganiseerd worden, die de benodigde
middelen verschaffen. Sinds vorig jaar is daar ook de
sponsoractie ‘Vrienden van fanfare Amicitia’ bijgekomen. In
de ‘Vrienden van fanfare Amicitia’ zijn de sponsors
verenigd die met hun bijdrage in het instrumentenfonds en
het (jeugd)opleidingsfonds de fanfare steunen. Deze
maand zullen de sponsors benaderd worden voor een
bijdrage .

BASISSCHOOL DE ACHTHOEK
KRIJGT ER EEN KLASLOKAAL BIJ
Op de feestelijke bijeenkomst in het kader van het twintig
jarig bestaan van de Achthoek kondigde Loek Oomen,
algemeen directeur van de Stichting Katholiek Onderwijs in
de Gemeente Oosterhout (SKOGO) aan dat De Achthoek
binnenkort uitgebreid gaat worden met een volwaardig
klaslokaal. Ook de ruimten voor de interne begeleider en
de conciërge worden uitgebreid en aangepast.
De uitbreiding is nodig omdat in de afgelopen jaren het
aantal leerlingen van de school sterk is gegroeid. De

(Door B.M. De Leuttappers)
Lage Zwaluwe, zaterdag 4 juni - Aangezien dit jaar het TVspektakel ‘Te land, ter zee en in de lucht’ in de
buurgemeente Drimmelen werd gehouden, is dit jaar de
(carnavals)bouwperiode door een select gezelschap van
B.M. De Leuttappers ietwat verlengd. Hierdoor kon met een
leuke creatie meegedaan worden aan het bekende
televisieprogramma.
Na in de ochtenduren de technische en veiligheidskeuring,
alsmede het slechte (lees: natte) weer te hebben
getrotseerd, was het ’s middags (onder een vrolijk
schijnend zonnetje) tijd om ons al ‘bob’-bend (jawel, tot op
dat moment had geen enkele Leuttapper zich laten
verleiden tot een dorstlessende alcoholische versnapering)
van de schans te laten storten. De drie, na een zorgvuldige
en zware selectie uitgelote, op-en-top geprepareerde en
gedrogeerde Leuttappers kwamen al enterend te water.
Of deze, als piraat verklede, tob-atleten snel de eindtijd
bepalende bel bereikten of bakzeil moesten halen, zal
iedere Houtenaar binnenkort op de televisie kunnen
waarnemen.
Hoe dit tobbedansend avontuur is afgelopen, willen,
kunnen en mogen wij niet prijsgeven. In het vooraf (na
lange onderhandelingen) tot stand gekomen exclusieve
contract, is namelijk een uitdrukkelijk zwijg- en
publicatieverbod opgenomen. Kijk daarom op 14 juli a.s.
allemaal naar de TROS. Wel was iedereen het erover eens
dat het een leuke dag was.
B.M. De Leuttappers wil alle fans bedanken voor hun
aanmoedigingen in de vorm van aanwezigheid,
spandoeken en ludieke kreten.
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CREATIEVE GEESTEN GEZOCHT
Dorpsblad Den Hout zoekt creatieve dorpsgenoten, die het
leuk vinden om het maandelijks verschijnende dorpsblad
mee te maken. Hierbij gaat de gedachte uit naar mensen,
die handig zijn met papier en pen, en van (soms) summiere
informatie een leuk, interessant of pakkend artikel kunnen
schrijven. Wanneer zij het leuk vinden om mensen te gaan
interviewen en hiervan dan een artikel te schrijven, is dat
helemaal mooi meegenomen. Wat het aan tijd kost? De
redactievergadering is in principe één keer per maand en
neemt circa één uur tijd in beslag. Aansluitend op de
redactievergadering vindt vaak de algemene vergadering
met alle medewerkers plaats. Het aantal uren wat u kwijt
bent aan het eventueel interviewen en het schrijven van
artikel(en), is afhankelijk van de aard van een onderwerp
en het aantal artikelen dat gemaakt wordt. Wanneer u
interesse heeft of nader geïnformeerd wil worden, kunt u
Cees Joosen bellen op nummer 422292.

VANDALISME KOST MOEIZAAM
BIJEEN GEBRACHT
GEMEENSCHAPSGELD
Het bestuur van Dorpshuis Den Brink betreurt het
bijzonder, dat een deel van het vaak moeizaam bijeen
gebrachte geld van de gemeenschap, besteed moet
worden aan het betalen van schade die door vandalisme
veroorzaakt wordt. Als voorbeeld noemt het Brinkbestuur
de schade die ontstond door het ingooien van een aantal
ruiten tijdens een van de sauwelavonden van dit jaar.
Omdat van de daders elk spoor ontbrak, kon op hen geen
schade verhaald worden en draaide Den Brink op voor de
kosten. “Erg jammer”, aldus het bestuur. “Heel veel
mensen zetten zich belangeloos in om de exploitatie van
het Houtse dorpshuis mogelijk te maken. Met heel veel
inzet worden ook acties op touw gezet om extra middelen
te verkrijgen. En dan is het erg zuur als er van dat geld
vandalismeschade betaald moet worden.” Het bestuur van
Den Brink roept dan ook algemeen op om zuinig om te
gaan met alles wat met Den Brink te maken heeft. “Samen
met heel Den Hout hebben wij een prachtige
accommodatie opgebouwd, waar iedereen erg trots op is.
Laten wij er ook samen voor zorgen dat het gebouw in
stand gehouden kan worden, ondermeer door het
voorkomen van vandalismeschade.”

NET NIE WINT JEU DE BOULESTOERNOOI AMICITIA
Zondag 26 juni werd het jaarlijkse Jeu de boulestoernooi
van Fanfare Amicitia gehouden. Op het grasveld achter Den
Brink werden onder de warme zon alle wedstrijden tot aan
de halve finales gespeeld. De halve finales en de finale
werden gespeeld op de verharde Jeu de boulesbanen van
Den Brink. De strijd om de derde en de vierde plaats
ging tussen de Rose Panters en Made in Den Hout. De Rose Panters wonnen de wedstrijd met 13-5 en werden daarmee derde. In de finale stonden de Moerstraat en Net Nie
tegenover elkaar. Na een spannende strijd (uitslag 13-11)
kon het team van Net Nie als winnaar van het jaarlijkse Jeu
de boulestoernooi van Fanfare Amicitia gehuldigd worden.
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MUNTGELD UIT GULDENTIJDPERK
VOOR GOED DOEL
Wie uit het ‘guldentijdperk’ nog munten heeft en niet weet
wat er mee te doen, kan ze kwijt voor het goede doel. De
werkgroep Corneliuskerk is deze week een actie gestart om
de oude guldens, stuivers, dubbeltjes, kwartjes,
rijksdaalders en munten van vijf gulden in te zamelen om
ze daarna om te wisselen in euro’s. De opbrengst komt ten
goede aan de Houtse kerk. De werkgroep roept u op om
eens goed in potjes, laatjes, spaarpotten en oude
portemonnees te kijken of er nog oud muntgeld in zit. U
kunt uw oude munten dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur
kwijt bij het nieuwe inloopcentrum van de Corneliuskerk.

COLLECTE NATIONAAL EPILEPSIE
FONDS
De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds heeft in Den
Hout € 603,65 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten en
het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met
epilepsie. Het nationaal fonds dankt de collectanten voor
hun inzet en de gevers voor hun financiële bijdrage.

VAN DE GEMEENTE

Besluitenlijst college van B. en W.
1. Raadsvoorstel voorbereidingskrediet Vrachelen IV/V
Het college gaat de gemeenteraad vragen een
voorbereidingskrediet van € 1.750.000 beschikbaar te
stellen voor de voorbereiding van het bestemmingsplan
Vrachelen IV/V. Het gaat hier om de laatste fase van het
uitbreidingsgebied Vrachelen. Het gebied is gesitueerd
ten noorden van het Markkanaal en ten westen van de
Vrachelsestraat.
2. Sanering glastuinbouwbedrijf Den Hout
Het college heeft in principe de bereidheid om mee te
werken aan de herbouw van twee woningen ter
compensatie van de sloop van de opstallen van een

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

Houtse Heuvel 36b - 4911 AW Den Hout Tel.: 0162-451957 Fax: 0162-435546
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glastuinbouwbedrijf aan de Achterstraat te Den Hout.
Het plan past binnen de verbrede ruimte-voorruimteregeling. Het provinciebestuur moet overigens nog
wel een verklaring van geen bezwaar voor het bouwplan
afgeven.

ACTIVITEITENKALENDER
In het augustusnummer van Dorpsblad Den Hout wordt als
bijlage de activiteitenkalender voor het seizoen september
’05 t/m juni ’06 opgenomen. Het is een overzicht van de
activiteiten van clubs, stichtingen en verenigingen die in
Den Hout actief zijn. Organisaties die hun activiteiten
(gratis) op deze kalender willen laten zetten, kunnen tot
uiterlijk 15 augustus reageren via het redactieadres (zie
colofon). In het februarinummer van het dorpsblad volgt
een aanvulling.

DIT JAAR GEEN K(H)EUVELEN
Het Oranje Comité heeft besloten het K(h)euvelen dit jaar
niet te laten doorgaan. Het evenement stond voor zondag
21 augustus - traditioneel op de laatste zondag van de
(basis)schoolvakantie - op het programma. De
voorbereidingen voor de viering van de zestigjarige
bevrijding vergden zoveel tijd, dat er te weinig tijd over is
om het festijn goed op te zetten, zo laat het comité weten.
Wanneer het festijn, met als bijzondere attractie het
pannenkoekenbakken op een houtvuurtje, volgend jaar
doorgaat, is nog niet bekend.

OP 2 EN 3 JULI FINALES
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
TC DEN HOUT
Op zaterdag 2 en zondag 3 juli vinden de finales plaats van
de clubkampioenschappen van TC Den Hout. De finales
vormen de afronding van het jaarlijkse clubkampioenschap
waarvoor de wedstrijden begonnen op 11 juni. Zaterdag 2
juli zijn tussen 12.30 en 15.00 uur de finales voor de
jeugd. Tussen 15.00 en 21.00 uur spelen de senioren hun
finales. Op zondag 3 juli beginnen de wedstrijden al om
11.15 uur. Het programma voor de zondag is: 11.15 uur
finale gemengd dubbel jeugd en senioren, 12.30 uur finale
dames dubbel en heren dubbel, 13.45 uur finale jeugd
enkel en 15.00 uur finale dames enkel en heren enkel.
Publiek is van harte welkom bij deze sidderende finales.
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aangeboden.
Het onderdeel ‘Op reis naar de Achthoek’ bracht de
kinderen via verschillende routes naar de school. Op de
speelplaats aan de Houtse Heuvel werden het feestlied
gezongen en de schoolvlag onthuld. Bij het onderdeel ‘Op
reis naar spellenland’ leefden de kinderen zich uit bij
allerlei grote en kleine spellen. De dag werd afgesloten met
een heuse modeshow waarbij de kinderen zelfgemaakte
creaties aan de aanwezige ouders toonden.
‘Op reis naar Drievliet’ bracht de kinderen de
langverwachte schoolreis. Zowel de ‘oudere’ als de
‘jongere’ kinderen genoten van de vele attracties (én de
busreis). Die dag was het wel erg stil in Den Hout; alle
kinderen waren op schoolreis!
Bij ‘De reis naar kleurenland’ werkten de jongens en de
meisjes aan grote, kleurrijke werkstukken.
Toegangspoorten (‘regenbogen’), vlinders, poppen,
muurschilderingen in de fietsenberging, slingers, élk kind
maakte een achthoekje, scheurwerkstukken, een
wandkleed, een steentjesmozaïek op de speelplaats en
nog meer kleurden het gebouw en de speelplaats op.
Tijdens ‘De reis naar het sportieve land’ presenteerden alle
kinderen zich tijdens de officiële openingceremonie die
werd opgeluisterd door de muziek van de fanfare.
Sportieve prestaties werden afgewisseld met teamsporten.
Als klap op de feestelijke vuurpijl waren alle kinderen
uitgenodigd voor ‘de reis naar dromenland’. Na een
gezellige avond in de aula bleven de aanwezige kinderen
slapen op school!!! Wat was dát spannend en gezellig.
Samen met je juf slapen op school!!!
Aangezien de kinderen de feestweek met veel energie
hadden opgezogen, sliepen ze allen tot de andere ochtend
door. Meneer Ad en meneer Corné die tijdens de
nachtelijke uurtjes waakten over de kinderen (én de
juffen), hadden een rustig, maar lang nachtje.
Op de laatste ochtend werden de kinderen in ‘De Vier
Linden’ verrast op een feestelijk ontbijt, dat door de leden
van het bestuur van de oudervereniging (in toepasselijke
kleding) was bereid.

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

MAIKE’S

FEESTWEEK BASISSCHOOL
‘DE ACHTHOEK’

Ladies only
Groot in speciale maten
Ook groot en speciaal in kado- en sfeerartikelen
HOUTSE HEUVEL 24, DEN HOUT

Van maandag 23 tot en met vrijdagochtend 27 mei vierden
de leerlingen van basisschool De Achthoek het twintigjarig
bestaan van de school aan de Houtse Heuvel.

Openingstijden Woensdag en donderdag van 13.00 u. - 18.00 u.

Na weken van intensieve voorbereiding door de teamleden
en de bestuursleden van de oudervereniging werd aan de
kinderen een programma met als thema ‘Op reis naar …’

Op afspraak kan ook. Gratis parkeren voor de deur.

Vrijdag van 13.00 u. - 20.00 u.
Zaterdag van 12.00 u. - 17.00 u.
Tel.0162 - 437186 / 06 - 49880461
Email maikesmode@casema.nl

Pagina 8

dorpsblad DEN HOUT

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:

Alle onderdelen van het feestprogramma werden door de
kinderen van De Achthoek als hoogtepunten beschouwd. De
inzet van de teamleden en de ouders die als begeleid(st)ers
aan een onderdeel / onderdelen hebben deelgenomen
stonden borg voor een geweldige feestweek.
Op een avond waren alle oud-collega’s, de huidige
teamleden en de medewerksters van de peuterspeelzaal
uitgenodigd voor ‘een reis in het verleden’. Tijdens een
gezellig samenzijn werden de fotoboeken van vroeger
doorgekeken en herinneringen opgehaald. Geheel in het
teken van het samenzijn werden foto’s gemaakt van
verschillende teamsamenstellingen.
De heer L. Oomen, algemeen directeur van de stichting
waartoe De Achthoek behoort, vermeldde in zijn toespraakje
dat de school er binnenkort (‘een reis in de toekomst’?)
méér ruimte bij krijgt.

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

r
Voo

en!
t
s
e
w fe
u
l
a

DE SCHOOLVERLATERS VAN DE
ACHTHOEK
Over enkele weken maken Marc Caron, Tim Groeneveld,
Remco van Groesen, Renske Halters, Rik Joosen, Dimitri
Kuijpers, Myrthe de Leeuw, Daisy van Mook, Steffy van
Mook, Pierre van Oerle, Jorrit Romme en Manon Willemse
de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.
Samen met hun ouders (én ondersteund door het advies
van de basisschool) hebben de 12 jongens en meisjes een
keuze gemaakt voor een school of scholengemeenschap.
Onlangs hebben ze een bevestiging van aanname
ontvangen van de school waar de ouders hun kind hadden
aangemeld.

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

BIJ AUTO- & MOTORRIJSCHOOL
FRANS VAN DONGEN
KIEST U DE JUISTE RICHTING
OPGELET!!
‘AUTOTHEORIE-OPLEIDING’
INFORMEER
NAAR DE MOGELIJKHEDEN
BIJ ONS GESLAAGD
VOOR JE RIJBEWIJS

LESSEN VAN 1 UUR OF 1,5 UUR
GEEN LEERLINGEN OPHALEN OF
WEGBRENGEN!! DUS DE GEHELE
LESTIJD IS VOOR JOU ALLEEN..

30% NO-CLAIM KORTING
OP JE EIGEN
AUTOVERZEKERING!!!

TELEFOONNUMMERS:

In de laatste schoolweek voeren de kinderen op dinsdag 5
juli en woensdag 6 juli een musical op in het dorpshuis Den
Brink. Voor de dorpsbewoners bestaat de mogelijkheid om
op woensdagavond de opvoering van de musical bij te
wonen.

FANFARE AMICITIA SLUIT SEIZOEN AF

VERKORTE RIJ-OPLEIDING
MOGELIJK.

0162 - 42 70 14

Als afsluiting van de basisschoolperiode zijn de kinderen op
schoolkamp geweest. Tijdens de vijf dagen die ze
kamperend doorbrachten, hebben ze intens genoten van
het aangeboden programma en elkanders aanwezigheid. De
kampstaf mag voldaan terugkijken op een geslaagde
kampweek.

06 - 535 539 25

De spelende en steunende leden van fanfare Amicitia zullen
op dinsdag 28 juni het seizoen afsluiten met een gezellige
avond. Tijdens deze avond zullen ook de jubilarissen in het
zonnetje worden gezet. Hoewel dit traditioneel de “laatste
repetitie” van het seizoen is, wordt er nog één week door
gerepeteerd. Dit omdat in oktober weer een A‘ micitia in
Concert’ plaats zal vinden. Deze keer in het teken van
Hollandse muziek.
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Anjercollecte
Op maandag 30 mei hield de fanfare haar jaarlijkse
muzikale rondwandeling ter ondersteuning van de
Anjercollecte. Dit keer was het buitengebied het doel van
de rondwandeling. Dankzij veel collectanten is de collecte
succesvol verlopen.
De Anjercollecte ten behoeve van het Prins Bernhard
Cultuurfonds bracht € 493,10 op. Collectanten en gevers:
hartelijk bedankt.

Geslaagd
Tijdens de muziekexamens op donderdag 9 en zaterdag 18
juni zijn vier leden van Amicitia geslaagd. Het A-diploma
werd behaald door Rik Joosen en Anja van Vugt. Voor het Bdiploma slaagden Laura Berende en Gertrude Graumans.
Van harte gefeliciteerd!

Donateursactie
In september houdt Amicitia de donateursactie. De
opbrengst is voor het uniformenfonds van de eigen
vereniging. Met het oog op het honderdjarig bestaan (in
oktober 2007), wil de fanfare goed in het pak zitten.

Oproepen
In verband met het honderdjarig bestaan van fanfare
Amicitia in 2007 nog een tweetal oproepen:
Zijn er nog andere Houtse verenigingen of organisaties die
in 2007 een jubileum te vieren hebben? Graag informatie
hierover doorgeven aan fanfare-secretaris Jan Verhoeven,
Houtse Heuvel 1, tel: 453383.
De fanfare is voornemens om een jubileumboek uit te
brengen. Indien u, of iemand die u kent, iets te vertellen
heeft over de fanfare wat interessant zou kunnen zijn voor
het jubileumboek, dan vraagt de fanfare u dit op papier te
zetten en door te geven aan Jan Verhoeven. Ook foto’s zijn
van harte welkom (duidelijk voorzien van toelichting en uw
naam). Ze zullen met zorg behandeld worden en u krijgt ze
zo spoedig mogelijk terug.
Voor meer informatie: www.amicitiadenhout.nl.

VRACHELSESTRAAT 21-23 DEN HOUT TEL. 0162 - 454836 - 459318
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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. Dit keer over de moeite die het
kostte om de buitenwegen in Den Hout verhard te krijgen.

VEEL BUITENWEGEN DEN HOUT PAS
EIND JAREN ZESTIG VORIGE EEUW
VERHARD
In de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw is
de belabberde toestand van veel wegen in Den Hout
regelmatig onderwerp van gesprek in de gemeenteraad van
Oosterhout. Niet zelden is dat naar aanleiding van een
vraag of opmerking van de Houtenaar Christ Knipscheer
(1908 – 2002), die in die tijd raadslid is en geen
gelegenheid voorbij laat gaan om te pleiten voor de Houtse
zaak. De slechte toestand van de wegen in Den Hout (vaak
zijn ze niet eens verhard) is er één van.
In de raadsvergadering van juni 1965 grijpt hij het plan,
voor de aanleg van een weg van Oosterhout-stad naar
Oosterheide, aan om vragen te stellen over het
Ruiterspoor. Het Ruiterspoor zou volgens een toezegging
van het college van B en W al in 1963 opgeknapt worden,
maar daar is nu, in ’6 5, nog niets van te zien, betoogt
Knipscheer. De voorzitter van de raad kan hem
geruststellen met de mededeling dat de straatstenen
inmiddels zijn aangekocht.

Tweehonderd meter verharding
In de stukken van de raadsvergadering van september
1966 staat te lezen dat het opknappen van het Ruiterspoor
dat jaar nog aangepakt wordt. De oude ‘kas’-keien uit het
Ruiterspoor zullen – zo is althans het voorstel van B en W worden aangewend om de Moerstraat en het laatste stuk
van de Hespelaar te verharden. Knipscheer zegt daar op
zich wel blij mee te zijn, al betreft het in totaal maar een
verharding van tweehonderd meter lengte!
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De uitvoering van het besluit blijkt in de praktijk toch te
stagneren. Het Ruiterspoor krijgt dat jaar volgens plan een
nieuw wegdek. De oude keien worden ‘om transportkosten
te besparen’ alvast in de bermen van de Dordrechtseweg
en de Hespelaar gedeponeerd. Daar bleven ze tot 1968
liggen. In dat jaar werd besloten om de keien (die het
verkeer al jaren hinderden) toch maar weg te halen en de
wegen te verharden met asfalt!

‘Beter laat dan nooit’
Tijdens de raadsvergadering van 24 november 1968 wordt
besloten om de zandweg tussen het Ruiterspoor en de
Houteindsestraat, de zogeheten Bankenweg, te verharden.
Ook de Hespelaar tussen de Haasdijk en de
Dordrechtseweg, het laatste stuk van de Dordrechtseweg
(aansluitend op de Moerstraat) en het nog niet verharde
deel van het Houtsepad zullen van een verharding worden
voorzien. Het commentaar van Knipscheer op het besluit is
‘beter laat dan nooit’, om vervolgens te wijzen op de
slechte staat van het Eindsepad. Niet alleen het wegdek
verkeert in een erbarmelijke staat, maar ook is er geen
openbare straatverlichting, zo houdt hij het college voor.
Ondanks zijn zoveelste pleidooi (waarover collega-raadslid
mevrouw Duffheus opmerkt: “Zolang ik in de raad zit – en
dat is toch al weer een hele tijd - heb ik de heer Knipscheer
alleen maar over de wegenproblematiek in Den Hout horen
spreken. Het wordt tijd dat we daar wat aan gaan doen”.)
zal het toch nog enkele jaren duren voordat ook het
Eindsepad verhard en voorzien is van straatlantaarns.

DOET U MEE AAN HET KERSTCONCERT VAN ‘T HOUTS TWAALF UURTJE
OP 18 DECEMBER 2005?
Op zondag 18 december 2005 organiseert ‘t Houts Twaalf
Uurtje een kerstconcert met muzikanten en zangers uit
Den Hout. Individuele en groepen muzikanten, koren en
solisten die hieraan mee willen werken, worden verzocht
dit kenbaar te maken aan ‘t Houts Twaalf Uurtje. Dit graag
zo spoedig mogelijk. Meteen na de zomervakantie worden
de muzikanten/zangers uitgenodigd voor een bijeenkomst
over dit bijzondere concert. Tijdens de bijeenkomst worden
afspraken gemaakt over de muziek- en liedkeuze. Het
Houts Twaalf Uurtje kunt u bereiken op het adres Hoge
Akker 30 (Piet van Gils) of via het telefoonnummer
433262.

MAANDAGENDA
Zaterdag 2 juli:

Maandag 11 juli:

Finales clubkampioenschappen TC Den Hout, sportpark
Herstraat

Ophalen oudpapier door fanfare Amicitia, 18.00 uur

Zondag 3 juli:

Uitzending tv-programma Te land, ter zee en in de lucht
(TROS) met deelnemers uit Den Hout

Finales clubkampioenschappen TC Den Hout, sportpark
Herstraat
Dinsdag 5 juli:
Opvoering musical De Achthoek voor schoolgemeenschap, dorpshuis Den Brink
Woensdag 6 juli:
Openbare opvoering musical De Achthoek, dorpshuis Den
Brink
Maandag 11 juli:
Eerste dag zomervakantie basisonderwijs

Donderdag 14 juli:

Maandag 15 augustus:
Sluiting inleveren data van activiteiten voor de dorpsactiviteitenkalender
Zaterdag 20 augustus:
Sluiting inleveren kopij voor Dorpsblad Den Hout van 31
augustus
Maandag 22 augustus:
Eerste schooldag na de zomervakantie voor leerlingen
basisonderwijs
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