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NIEUW IN DEN HOUT:
MAIKE’S MODE EN DECORATIEARTIKELEN
Den Hout – Dit weekend opent in Den
Hout Maike’s – de zaak voor trendy
dameskleding in de grotere maat –
haar deuren. De nieuwe winkel is gevestigd in de voormalige kosterswoning pal naast dorpshuis Den Brink
op het adres Houtse Heuvel 24.
De nieuwe winkel verkoopt naast dameskleding met een maatje meer ook
sfeer- en decoratieartikelen. Vrijdag
25 februari is de officiële opening,
zaterdag 26 februari is het open huis
van 11.00 tot 17.00 uur.

Met de opening van de winkel gaat
een lang gekoesterde wens van
Marga Joosen in vervulling. Al jaren
droomde zij van een eigen zaak. Toen
zich daarvoor het afgelopen jaar de
financiële mogelijkheid voordeed en
ook het pand aan de Houtse Heuvel
beschikbaar kwam, was de keuze
snel gemaakt. De afgelopen maanden is hard gewerkt om de winkel op
tijd te kunnen openen. De twee winkelruimten in het oude pand werden
van onder tot boven onderhanden

genomen. Ook moest een passende
inrichting gezocht worden. Zo harmonieert de verlichting nu bij het fraaie
oorspronkelijke stucwerkplafond. Een
andere zorg was het samenstellen
van de collectie. Veel uren brachten
Marga en haar man Cees door in het
Fashion Centre in Amsterdam. Ook
het praten met leveranciers vergde
veel tijd. Veel van de bekende merken in grotere maten zijn nu bij
Maike’s verkrijgbaar. Omdat het verzamelen en opknappen van decoratieartikelen één van de hobby ’s van
Marga is, werd besloten om in de
tweede winkelruimte sfeer- en decoratieartikelen te verkopen. Daarbij
valt te denken aan beelden, cadeauen tuindecoratieartikelen, potterie,
maar ook aan felicitatiekaarten, vazen, schalen en kaarsen. Voor speciale dagen als Pasen en Moederdag is
er een aangepast aanbod.

Ideale plaats

MUSEUM HOUTEIND VANAF 1 MEI 2005 OPEN
Den Hout is een museum rijker. Bij Ad en Els van der Maden aan de Houteindsestraat 2 kunt u terugkijken in de tijd. In hun museum hebben zij allerlei attributen uit Grootmoeder’s tijd verzameld. Specifiek zijn dit zaken welke in de
gemiddelde Houtse boerderij - zowel in het bedrijfsgedeelte, als in het woongedeelte - te vinden waren. De jaren ‘50/’60 zijn hierbij kenmerkend. U vindt
er machines en gereedschappen, waarmee de akkers werden bewerkt en
zaken die dienden voor de verzorging van de dieren. Gebruiksvoorwerpen
zoals de gehaktmolen, het petroleumstel, de rozenkrans en het zand-zeepsoda-setje, welke veel voorkwamen in o.a. de kamer, kelder en keuken, zijn te
bewonderen. Laat u meeslepen naar de “goeie oude tijd” en proef de nostalgische sfeer van weleer. Het museum omvat 225 m² kijkplezier. Het grootste
gedeelte bevindt zich op de oude hooizolder, welke alleen te bereiken is via
een (makkelijk te belopen) trap. Houd u hier rekening mee! U wordt uitgenodigd voor een bezoek aan het museum. Vanaf 1 mei a.s. staan de deuren, na
(telefonische) afspraak, voor u open.
In de oude koeienstal is er gelegenheid een kopje koffie en/of een glaasje fris
te gebruiken met een lekkernij uit de streek. Voor afspraken: Ad en Els van
der Maden, Houteindsestraat 25, 4911 AH Den Hout,
telefoon (0162) – 430141.

De naam van de winkel – Maike’s – is
afkomstig van de moeder van eigenaresse Marga Joosen. “Mijn moeder
noemde me altijd zo. Ze is vorig jaar
overleden en dit is een eerbetoon aan
haar”. Volgens Marga is Den Hout de
ideale plaats voor haar winkel. “Veel
van mijn klanten zijn gewend om wat
verder te reizen voor hun aankopen.
Den Hout is van alle kanten gemakkelijk bereikbaar en kent geen parkeerproblemen. Tel daarbij op de uitstraling van het pand aan de fraaie Houtse Heuvel en het plaatje is compleet”.
Met de verkoop van de sfeer- en decoratieartikelen wil zij zich ook op het
Houtse publiek richten. “Ik denk met
mijn zaak een welkome bijdrage te
kunnen leveren aan het toch wel magere winkelaanbod in Den Hout”.
Maike’s is op woensdag en donderdag geopend van 13.00 tot 18.00
uur, op vrijdag van 13.00 tot 20.00
uur en op zaterdag van 11.00 tot
17.00 uur. Uitsluitend op afspraak
kan men ook op overige tijden terecht.
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Gied den Dekker

Janeke Schoenmakers (88 jaar)

hebben ons diep getroffen.

31 januari
Johanna Joosen-Bogaarts (91 jaar)

Daar het niet mogelijk is eenieder persoonlijk te schrijven, betuigen wij u
langs deze weg onze hartelijke dank.

5 februari

Jo den Dekker-Embrechts,

Adriaan Roeven (81 jaar)

kinderen en kleinkinderen

THOMAS
Pastores:

De overweldigend grote belangstelling
die wij na het overlijden van mijn man
en onze pa

Secretariaat:

Frits Moerenhout

Wilhelminalaan 63, 4905 AT Oosterhout
Tel.: 453113

Bereikbaarheidsdienst
Corneliuskerk

mochten ondervinden heeft ons diep
getroffen. Het medeleven – persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen – was voor ons een grote troost
en zal een dankbare herinnering blijven. Mede namens de kinderen wil ik
u hiervoor hartelijk bedanken.

Ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Tel.: 453401

Jo Moerenhout-Bol

Kosters

Theatervoorstelling in
Corneliuskerk

Openingstijden
Ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

5/3 – 11/3: Coby Burger (454375)
12/3 – 18/3: Anton van Meel
(460165)
19/3 – 25/3: Nelly Halters (433656)

Stucwerk
• Tegelwerk
• Timmerwerk
• Badkamers
• Aanpassen keukens
•

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

DANKBETUIGING

Franck Ploum en Riek Engelen

26/2 – 4/3: Piet v Bree (433140)

Voor al uw voorkomende
werkzaamheden in en om
het huis.

De vele blijken van belangstelling en
het medeleven betoond na het overlijden van mijn man, ons pa, schoonvader en opa

19 januari

Opmaak
Jack Knipscheer, Adam van der Schriek

DANKBETUIGING

26/3 – 1/4: Betsie van Gageldonk
(451239)

Weekendvieringen
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.30 uur

Vieringen door de week
Donderdag 09.00 uur
(behalve wanneer in die week een
1e vrijdag valt)

Maart:
Vr 4: eucharistieviering
Do 10, do 17 en do 24:
gebedsviering

TITUS BRANDSMA:
HELD OF HEILIGE?
Op vrijdag 25 februari is er in de Corneliuskerk een theatervoorstelling
over het leven van Titus Brandsma.
De voorstelling is van de hand van
theatermaker Peter Vermaat, die eerder in de Houtse kerk te zien was met
een voorstelling over het leven van
Franciscus. Het stuk begint om 20.00
uur. De toegang bedraagt € 5,00.
De organisatie berust bij de werkgroep
Geloof en Cultuur van de Thomas.
In 1881 werd op een boerderij in
Friesland Anno Sjoerd Brandsma geboren, die later algemeen bekend zou
worden onder de naam pater Titus
Brandsma. Na zijn studie in Rome
werd hij hoogleraar aan de Katholieke
Universiteit in Nijmegen. Daarnaast
hield hij zich bezig met journalistiek.
Toen Titus Brandsma in de Tweede
Wereldoorlog dagbladen opriep om
geen artikelen en advertenties van de
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NSB te plaatsen, werd hij opgepakt. Via kamp Amersfoort,
Scheveningen en Kleef eindigde hij in Dachau waar hij door
middel van een injectie om het leven werd gebracht.
In de voorstelling laat Peter Vermaat het publiek kennismaken met het leven van Titus Brandsma. Wat bezielde deze
man? Was hij een held of een heilige?
Peter Vermaat is theatermaker en verteller, die zijn verhalen graag visualiseert met vaak levensgrote objecten. Hij
wordt gefascineerd door de grote vragen en de kleine verhalen in het menselijk bestaan.
Vastenactie Den Hout

VASTENTIJD….HÉT MOMENT VOOR
UW STEUN
Op Aswoensdag begon de vastentijd en dus ook de jaarlijkse Vastenactie. In de periode tot Pasen wordt actie gevoerd
voor de Maasai in het bisdom Arusha, Tanzania. De vastentijd is van oudsher een periode van bezinning op leven en
leefstijl. Een tijd om verschil te maken, verschil in eigen
leven én in het leven van minderbedeelden. Vastenactie
laat zich inspireren door mensen in het Zuiden. Mensen die
zich inzetten voor een toekomst van zelfstandigheid en
zelfredzaamheid.
De Maasai in het noorden van Tanzania worden in hun bestaan bedreigd door gebrek aan grond, educatie en schoon
drinkwater. Voorheen trokken ze rond met hun vee. Door
de opkomst van toerisme en grootschalige landbouw, wordt
hun leefomgeving steeds kleiner. Zij richten zich dan ook
steeds meer op kleinschalige landbouw. Tijdens trainingen
leren zij over duurzame landbouwtechnieken en hoe zij hun
producten af kunnen zetten op lokale markten. Speciale
aandacht is er voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen, door vrouwengroepen op te richten en
meisjes te stimuleren naar school te gaan. Verder zetten de
Maasai zich in voor het aanleggen van schoon en veilig
drinkwater.
Binnen de Thomas geloofsgemeenschap zet men zich ook
in voor de Maasai. Door middel van het Vastenzakje kan

Speeltoestellen voor professioneel gebruik
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bijgedragen worden aan de actie. In de periode van 12 t/m
17 maart worden de Vastenzakjes bij u opgehaald. Op vrijdag 18 maart kunnen de ophalers de gevulde zakjes tussen 14.00 en 16.00 uur kwijt op de pastorie.
Wie kunt u aan de deur verwachten om het Vastenzakje op
te halen?
Tonny Halters/Nelly Halters: Heuvel West; Christ Havermans: Houteindsestraat, Hultenkant, Linieweg, Schransmansdreef; Mieke van Arendonk: Achterstraat; Jan van den
Elshout: Vrachelsestraat (t/m H. Eik), Stelvenseweg, Hespelaar; Jan van de Kieboom: Vrachelsestraat (vanaf de H.
Eik); Jo den Dekker: Herweg, Heiligerweg, Houtsesteeg; Jo
de Bakker/Riet van Mook: Molenakker, Ruiterspoor; Corrie
Verhoef: Ter Aalst, Terheijdensspoor, Witteweg, Bankenweg, Markkanaalpad; Henk Voermans: Middenakker; Anne
Heitling: Stelvenseweg (over viaduct); Mien van Beek: Eindsepad; Christ van Dongen: Dordrechtseweg, Moerstraat,
Houtsepad; André van den Elshout: Herstraat; Thijs van
Groesen: Hoge Akker.

’T IS WEER BIJNA
PAASPOP!!!
Vorig jaar werd het tiende verjaardagsfeestje van Paaspop gevierd. En het was
me een feestje!! Twee dagen lang ging
de bijna uitverkochte tent op de Houtse
Heuvel volop uit zijn dak, op de muziek
van de vele bands die naar Den Hout
waren gekomen om op het Paaspoppodium te staan. Enkele bands waren
zo’n beetje vaste prik, omdat zij er nou
eenmaal bij horen. Andere speelden voor het eerst, maar
zeker niet minder succesvol.
Op dit ogenblik staat Paaspop editie nummer 11 voor de
deur. Ook nu weer met enkele oude bekenden. Natuurlijk
de WC-Experience, maar ook de Sjonnies, de Band zonder
Banaan en… toen nieuwkomer Di-rect. Allemaal bands die
al eerder zeer succesvol optraden tijdens Paaspop! Andere
bands en/of artiesten die op Paaspop zullen staan zijn:

N. de Jongh
Schilders– Glaszet– en
Houtrotreparatiebedrijf

Rubber veiligheidstegels
Driewielers, bolderwagens, steps enz.
Luchtkussen verhuur
www.luchtkussen.info
www.okido-toys.com
Vrachelsestraat 58
4911 BK Den Hout.
Tel 0162 471950

Houtse Heuvel 33
4911 AT Den Hout
Tel.: 0162 - 461417
Fax: 0162 – 461939
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Wolter Kroesen en de Hermes Houseband. LA Connection
treedt op in het programma van 1e Paasdag.
Helaas zullen wij een oude bekende moeten missen: Van
Brenghe. In januari gaven zij in een uitverkochte Amerhal
hun allerlaatste concert. Erg jammer. Wij hopen dat wij een
waardige opvolger zullen zien op het podium op de Houtse
Heuvel!

Open podium
Op Paaspop is ook dit jaar weer ruimte voor bands van het
open podium. De afgelopen zes jaar gingen de beste drie
bands van het open podium door naar een plaats op Paaspop. Dit heeft in de afgelopen jaren voor de nodige muzikale verrassingen gezorgd.
In het afgelopen weekend hebben een 15-tal bands gestreden om deze drie podiumplaatsen. Daarnaast kreeg de
winnende band een financiële bijdrage voor het uitbrengen
van een CD. Bij het ter perse gaan van dit blad was de uitslag van het open podium nog niet bekend.

Café “De Vier Linden”

Binnenkort kaarten verkrijgbaar
Al met al beloofd het weer een muzikaal feestje te worden
tijdens de paasdagen op de Houtse Heuvel bij de 11e editie van Paaspop Den Hout. Binnenkort zullen de kaarten in
de voorverkoop te verkrijgen zijn op de bekende adressen.
Kaarten kosten € 16 per dag en € 27 voor twee dagen. Aan
de tent kosten de kaartjes € 2 meer.
Tot Paaspop!!!

VIERING 60-JARIGE BEVRIJDING OP
30 APRIL
De officiële viering van de 60-jarige bevrijding in Nederland
is op 5 mei 2005. Maar omdat 5 mei Hemelvaartsdag is en
jaarmarkt, heeft het Oranje Comité besloten om de extra
activiteiten die het in petto heeft, plaats te laten vinden op
Koninginnedag 30 april. Aan het opstellen van een bijzonder attractief programma wordt door de comitéleden hard
gewerkt. Traditioneel voor de bevrijdingsfeesten – en dus
ook dit jaar – zijn de volksspelen voor Houtse buurtverenigingen. Binnenkort kunnen de buurtverenigingen een uitnodiging hiervoor in de bus vinden!

Tentoonstellingsspullen gevraagd

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

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

JP

GROENTEN

FRUIT

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

www.pheninckx.nl

e-mail : jan@pheninckx.nl

In het kader van de 60-jarige bevrijding zal het Oranje Comité een tentoonstelling inrichten in dorpshuis Den Brink,
welke in de periode rond 30 april te bezoeken is. De tentoonstelling heeft als werktitel ‘Den Hout van oorlog naar
vrede’ meegekregen. Voor de expositie zijn wij op zoek naar
voorwerpen uit de oorlog en er vlak na. Dit kunnen militaire
spullen zijn, maar ook gebruiksvoorwerpen, artikelen, producten en papieren uit die tijd. Te denken valt ook aan koperen (kunst)voorwerpen die gemaakt werden van koperen
kogel- en granaathulzen. Indien u iets van bovengenoemde
zaken heeft en deze tentoon wilt stellen, zouden wij dat erg
op prijs stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met Cees
Joosen, Herstraat 8, tel.: 422292.

ADVERTEREN IN DORPSBLAD
DEN HOUT
In het nieuwe dorpsblad kan geadverteerd worden door
commerciële bedrijven en instellingen (bij voorkeur Houtse
bedrijven of er duidelijk aan gelieerd), maar ook door
(Houtse) clubs, verenigingen, stichtingen en door Houtse
particulieren.

Bedrijven
Houtse bedrijven en ondernemingen die in Dorpsblad Den
Hout zouden willen adverteren, kunnen contact met ons
opnemen over de mogelijkheden en kosten daarvan.

Verenigingen
Verenigingen kunnen hun berichten gratis kwijt in de redactionele kolommen van Dorpsblad Den Hout. Zou men voor
een bepaalde activiteit extra aandacht willen vragen door

dorpsblad DEN HOUT
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sluit daar gebruik van te maken. Maar bij aankomst blijkt
het een oud houten zomerhuisje te zijn, met slechts een
simpel keukentje en een slaapkamertje met een vierpersoons stapelbed. Goed en wel binnen meldt er zich een
tweede echtpaar en tot overmaat van ramp ook nog twee
meiden op doorreis. Wat men dan nog niet weet, is dat er
ook nog een zwerver in het huisje woont. De zwerver wordt
later als fladderakkerdief ontmaskerd door Griet, een van
de gasten, die nare ervaringen in de liefde achter de rug
heeft.
Al met al wederom een te gek stuk dat met erg veel plezier
door de Toneelgroep Den Hout gespeeld zal worden.

GEVONDEN VOORWERPEN
NA CARNAVAL.
Klein portemonneetje van Winnie de Pooh (blauwwit geblokt met rode rand), goudkleurige sterrenstaf met slingertjes en een ezeltjesknuffel (grijs met zwart).
Deze spulletjes zijn op te halen bij ons secretariaatsadres
Middenakker 30 (Annette Kuijpers).
In de garderobe van Den Brink hangen ook nog enkele jassen (doorwerkjas van EPZ, een witte sweater met capuchon
en een leren, met bontgevoerde bodywarmer), op te halen
tijdens de openingstijden van Den Brink.

OPNIEUW UITBREIDING OPENINGSTIJDEN DORPSPUNT DEN HOUT
Met ingang van 1 februari jl. zijn de openingstijden van het
Dorpspunt uitgebreid. Dit houdt in dat er (wekelijks) een
dagdeel bij is gekomen. Het Dorpspunt is nu geopend op
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van
12.00 tot 16.00 uur. Naast Maruja Gutierrez wordt Dorpspunt ook bemand door Mijke Goossens. Zij is inmiddels
geen onbekende meer, gezien zij in het verleden diverse

malen heeft waargenomen tijdens ziekte en vakantie e.d.
Misschien ten overvloede nogmaals een opsomming van
hetgeen er allemaal via het Dorpspunt geregeld kan worden: kapper aan huis, postzegels, kaarten, foto’s ontwikkelen, kleding- en schoenreparaties, oppas of huishoudelijke
hulp, pedicure, bemiddeling bij tuinonderhoud enz. enz.
Naast de samenwerking met Albert Heijn (Made) en de bibliotheek Oosterhout, is er een samenwerking gestart met
Blokker Made. Artikelen uit de actuele folder kunnen via
het Dorpspunt worden besteld en tevens daar worden opgehaald. Ook standaardartikelen b.v. batterijen, waxinelichtjes enz., kunnen via het Dorpspunt worden besteld.
(Nieuwe) Leveranciers en bedrijven kunnen zich te allen
tijde aanmelden. Voor meer informatie en/of vragen kunt u
zich wenden tot Maruja en/of Mijke op de bovenvermelde
dagen/tijden of telefonisch op het nummer 0900 – 367
777 868.

KENNISMAKING MET
ZORGBOERDERIJ 'LEVENSVREUGDE'
Bijna aan het eind van Den Hout, vlakbij de "beroemde"
Bromtol, staat de zorgboerderij 'Levensvreugde'. Dagelijks
worden daar zo’n twaalf tot veertien ouderen op een voor
hen plezierige manier beziggehouden met het verzorgen
van de dieren, het schoonhouden van het erf, het doen van
klusjes en al wat er verder komt kijken op een boerderij.
'Levensvreugde' is op 1 juni 2001 van start gegaan. De
dagverzorging vindt plaats op een bestaand melkveebedrijf. Naast melkvee is er ook kleinvee aanwezig, zoals geiten, kippen, schapen en konijnen. Verder is er een boomgaard, een bloementuin en een moestuin. Ouderen en
chronische zieken met lichamelijke beperkingen, maar ook
mensen met dementie uit de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen, kunnen hier van maandag tot
en met vrijdag van 10.00 – 16.00 uur terecht. Iedere dag
zijn er twee hulpverleners aanwezig om daar waar nodig,
de mensen te begeleiden. Er worden activiteiten aangeboden, welke passen bij het dagelijkse leven op een boerderij.
Het is daarom van belang, dat er affiniteit is met de agrarische sector en/of de natuur. De ouderen hoeven niets te
doen, maar ze mogen het wel.

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 bekende merken Ladies only

OPEN HUIS ZATERDAG 26 februari

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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Deelname aan de activiteiten gebeurt op basis van persoonlijke voorkeur. Zo vinden sommigen het alleen al prettig rond te lopen op de boerderij en te genieten van de
lucht, de beesten en de omgeving. Anderen daarentegen
helpen mee met de verzorging van de dieren, het meehelpen bereiden van de warme maaltijd of, onder begeleiding,
enig werk te verrichten in de moestuin.

Voor meer informatie kunt u terecht bij zorgboerin en –boer
Conny en Frank van der Schriek, telefoon 0162 – 464430.

KVO-BERICHTEN

Aanmelding
Voor deelname aan de dagverzorging op de zorgboerderij
dient men zich eerst aan te melden bij het Zorgloket Drimmelen/Moerdijk, telefoon 0168 – 372702 of Zorgloket
Oosterhout/Raamdonksveer telefoon 0162 – 435035.
Na aanmelding volgt een intakegesprek waarbij gekeken
wordt of de activiteiten van de zorgboerderij goed passen
bij de aanvrager.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden en het vervoer naar en terug wordt geregeld vanuit de zorgboerderij.
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Adreswijziging
Het adres van de KVO-secretaresse, Mw. Jo Flipsen, is gewijzigd in Houtse Heuvel 23, 4911 AT Den Hout. Het telefoon en faxnummer zijn: 0162-421203.

Avond over osteoporose en artrose
Op maandag 14 maart is er in dorpshuis Den Brink
(aanvang 20.00 uur) een informatieve bijeenkomst over
osteoporose en artrose. Dr. A. van. Beurden, chirurg in het
Amphiaziekenhuis komt hierover een inleiding houden.
Iedereen is welkom. Wel graag vooraf aanmelden in verband met het aantal zitplaatsen (tel.: 421203).

Cursus zelfverdediging
Op 17 en 21 maart is de herhaling van de cursus zelfverdediging.

Alvast voor uw agenda
De slotavond van het winterseizoen is op maandag 18 april
en zal verzorgd worden door schoonheidsspecialiste Sylvia
van der Weijden.
De jaarlijkse fietstocht is dit jaar op 24 of 26 mei.
Peuterspeelzaal Pimpeloentje 25 jaar

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:

Dit jaar bestaat peuterspeelzaal Pimpeloentje 25 jaar. Op
woensdag 16 maart vieren de peuters en de leidsters het
jubileum met een berenfeest. Ook op de jaarvergadering
van de Oudercommissie van donderdag 17 maart wordt
aan het zilveren bestaan aandacht besteed. Omdat de peuterspeelzaal per 1 augustus van dit jaar onderdeel wordt
van basisschool De Achthoek, is het jubileum ook meteen
het laatste in het zelfstandige bestaan van de speelvoorziening.
Dorpsblad Den Hout sprak met Mieke van Arendonk – van
Gils (destijds mede-initiatiefneemster) over de begintijd van
de Houtse peuterspeelzaal.

VERKORTE RIJ-OPLEIDING
MOGELIJK.

0162 - 42 70 14

OUD-LEIDSTER MIEKE VAN ARENDONK
BEWAART FIJNE HERINNERINGEN AAN
BEGINTIJD

06 - 535 539 25

“Omdat wij het maar niets vonden om met onze kinderen
naar een peuterspeelzaal in Made of Oosterhout te moeten
gaan, is het idee geboren om in Den Hout een peuterspeelzaal op te richten”, vertelt Mieke van Arendonk. Samen met
haar zus Jeannette begon zij in september 1979 met de
voorbereidingen. “Wij hebben toen zo’n beetje alle speelzalen in de omtrek bezocht en gekeken hoe een speelzaal
werkte. Ook hebben wij in het begin veel steun gehad van
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Nel van de Werf die toen bij de Stichting Peuterspeelzalen Oosterhout
werkte”. Een oproep in Het Heuvelklokje moest de behoefte in Den Hout
peilen. “De respons was niet zo erg
groot, maar als het niet te veel ging
kosten, wilde men de peuters wel laten komen”. En zo gebeurde het dat in
het voorjaar van 1980 de Peuterspeelzaal Den Hout officieel van start
ging met 13 peuters. De ouders betaalden daar toen fl 2,50 per maand
voor!

Veel vrijwilligers
De speelzaal vond onderdak in de
ruimte van de voormalige kleuterschool, onderdeel van dorpshuis Den
Brink. Mieke van Arendonk en Marian
Huijs waren de eerste leidsters, maar
al snel kwam daar Joke Raaymakers
bij. In de beginjaren moest nog veel
opgebouwd worden. “Gelukkig waren
er veel vrijwilligers om ons te helpen
met het inrichten, het schilderen van
het lokaal en het maken van een grote bergruimte, omdat de ruimte ook
gebruikt werd voor activiteiten van
Den Brink. Voor dat soort klussen en
het onderhoud van het speelgoed
kwam Jan Godschalk vaak langs”.
Juridisch was de peuterspeelzaal een
stichting met Anton Knipscheer als
voorzitter en Herman Tamminga als
secretaris. “Als leidsters werkten wij
op vrijwillige basis”, vertelt Mieke verder, “Het was dan ook heel wat, toen
besloten werd om per dagdeel een
vergoeding van tien gulden te betalen.
Die vergoeding deelden wij dan met
z’n drieën”!
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Pimpeloentje
Latere besturen ijverden voor een
eigen ruimte voor de peuterspeelzaal.
“Dat is altijd een grote wens van ons
geweest”, zegt Mieke, “Want het
steeds moeten opruimen van de ruimte en de overlast van de medegebruikers die wij toch wel ondervonden
braken ons steeds meer op”. Overwogen is ooit om die ruimte te realiseren
in de vroegere meisjesschool (ook
onderdeel van dorpshuis Den Brink),
maar door verhuur aan derden is van
die plannen nooit iets geworden. Toen
Mieke van Arendonk in 1990 afscheid
nam, was de peuterspeelzaal in Den
Hout een begrip geworden. “Wij zaten
toen vol met 20 peuters die tweedagdelen naar de peuterspeelzaal kwamen, vanaf die tijd – op initiatief van
leidster Ria van Gurp – Pimpeloentje
werd genoemd”. Mieke bewaart goede
herinneringen aan de begintijd van de

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

speelzaal. “Wij zorgden voor een gezellige huiselijke sfeer, speelden veel
buiten en binnen werden veel spelletjes gedaan. Heel wat peuters hebben
in die tijd leren fietsen op een fietsje
(zonder steunwieltjes) dat daarvoor
net groot genoeg was”.
Peuterspeelzaal Pimpeloentje is sinds
november 2003 gevestigd bij basisschool De Achthoek. Verspreid over de
dinsdag- , woensdag- en donderdagmorgen zijn daar nu 25 Houtse peuters met hun leidsters Maria Willemse,
Corrie Verhoeven en Ellen Verheijden
te vinden.

DANKJEWEL!
Vanwege andere drukke activiteiten is
Jo van Dongen – van Vught onlangs
gestopt als lid van de vouwploeg van
voorheen Het Heuvelklokje en thans
Dorpsblad Den Hout. Vanaf deze
plaats bedanken wij Jo van harte voor
haar inzet van de afgelopen jaren.
Redactie, vouwploeg en bezorgers.

WITTE KATOENEN LAKENS GEVRAAGD
De Corneliuskerk heeft een schat aan
historische processievaandels, kazuifels, altaarkleden en andere liturgische gewaden. Al deze kostbaarheden
vragen erom om op de juiste manier
bewaard te worden. Deskundigen adviseren om de gewaden en vaandels
liggend tussen witte katoenen lakens
te bewaren. Op dit moment wordt
daar door de beheersgroep van de
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Corneliuskerk hard aan gewerkt, maar er is een groot tekort
aan lakens. De lakens die de beheersgroep na een oproep
in Het Heuvelklokje kreeg (waarvoor alsnog hartelijk dank),
zijn allemaal al gebruikt. Vandaar deze herhaalde oproep.
Wie lakens voor dit doel beschikbaar wil stellen, kan contact opnemen met Mw. Els Tilburgs, Houtse Heuvel 7, telefoon 426344.

UIT DE HISTORIE VAN DEN HOUT
Honderdvijftig jaar geleden was er geen veldwachter in Den
Hout. In die tijd maken de Houtenaren zich zorgen om hun
veiligheid en hun bezit, want het economisch tij is slecht.
Producten zijn schaars en daardoor de prijzen hoog. Overal
in de streek steekt armoede de kop op. Een aantal verontruste Houtenaren schrijft in 1854 een dringend verzoek
aan de gemeenteraad om een veldwachter. “Edelachtbare
Heren. De ondergetekenden, ingezetenen van het gehucht
Den Hout, maken bij deze aan u edelen bekend, dat zij met
angstvallige schrik de toekomst tegemoet zien, uit hoofde

MAANDAGENDA
Vr 25 februari:
Titus Brandsma: held of heilige? Theatervoorstelling,
20.00 uur Corneliuskerk

Za 26 februari:
Jeugddisco, 20.00 tot (21.30 uur) 24.00 uur Den Brink

Za 12 maart:
Openhuis verbouwing Mariakerk, van 9.30 tot 11.00 uur

Za 12 maart:
Dansavond, 20.00 uur Den Brink

Zo 13 maart :
Houts Twaalfuurtje: concert met leerlingen Nieuwe Veste
Breda, 13.00 uur Corneliuskerk

Zo 13 maart:
Foto’s kijken Carnaval; 13.00 uur Café De Vier Linden

Ma 14 maart:
Ophalen oud papier fanfare Amicitia, vanaf 13.00 uur

Ma 14 maart:
Informatieve avond over osteoporose en artrose, KVO,
20.00 uur Den Brink

Di 15 maart:
Sluitingsdatum insturen gegevens voor de activiteitenkalender Den Hout

Wo 16 maart:

zij tot heden nog steeds van een agent of veldwachter verstoken zijn, die, zijn vast verblijf op dit gehucht hebbende,
het Westquartier (benaming voor Den Hout in die tijd –
red.) bijzonder zou kunnen bewaken. De buitengewoon
dure tijd en de toenemende armoede nopen de ondergetekenden, om zich per missive (officieel schrijven) tot u edelen te wenden, ten einde in overweging te geven: 1e Of het
personeel der politie voor de zo uitgestrekte gemeente wel
toereikend is, om overal te kunnen waken. 2e Het de Raad
moge behagen, een besluit te nemen, om nog een veldwachter aan te stellen en die op dit gehucht te plaatsen,
waardoor u edelen zult verlichten u edelen onderdanige
dienaren: J. van Spaandonk, onderwijzer, Joh. van Leijsen,
armmeester, Gijsbert G. van Leijsen, W. van Dongen, J.F.
Oomen, Willem Pals, P. van Leijsen, G. van Dooremaal, A.
Joosen en P. Pals.
Of het verzoek van de Houtenaren resultaat heeft gehad,
vermeldt de historie niet!
(Bron: Duizend en Een Bizonderheden uit het Oude Oosterhout, J.W.A. Verhulst)

Do 17 maart:
Jaarvergadering Oudercommissie Pimpeloentje, 20.00 uur
peuterspeelzaal

Do 17 maart (en maandag 21 maart):
Herhalingscursus zelfverdediging, KVO

Za 19 maart:
Sluitingsdatum voor bijdragen aan Dorpsblad Den Hout
van woensdag 30 maart

Vr 25 maart:
Jaarvergadering Fanfare Amicitia, 20.00 uur Den Brink

Vr 25 maart: Goede Vrijdag:
Kruisweg, 15.00 uur Corneliuskerk
Lijdensmeditatie, 19.30 uur Corneliuskerk

Za 26 maart: Paaszaterdag:
Kinderpaaswake, 20.00 uur Corneliuskerk
Paaswake, 22.00 uur Corneliuskerk

Zo 27 maart: Eerste Paasdag:
Paasviering, 10.30 uur Corneliuskerk

Zo 27 maart: Eerste Paasdag:
Paaspop Den Hout; Houtse Heuvel

Ma 28 maart: Tweede Paasdag:
geen viering in de Corneliuskerk

Ma 28 maart: Tweede Paasdag:
Paaspop Den Hout, Houtse heuvel

Feestochtend peuters Pimpeloentje i.v.m. 25 jarig bestaan Wo 30 maart:
peuterspeelzaal
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