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NIEUW BLAD VOOR DEN HOUT:
DORPSBLAD DEN HOUT
Den Hout – Met enige trots presenteren wij het eerste nummer van Dorpsblad Den Hout. Met de uitgave van dit
blad – als dorpsblad opvolger van
parochieblad Het Heuvelklokje – hopen wij in de behoefte aan nieuws en
informatie over en voor Den Hout te
voorzien. De uitgave van Dorpsblad
Den Hout komt tot stand onder verantwoordelijkheid van een daarvoor
in oprichting zijnde nieuwe onafhankelijke stichting. Financieel is de uitgave mogelijk dankzij de steun van
adverteerders. De mogelijkheden
daartoe (voor bedrijven en ondernemingen, maar ook voor verenigingen
en particulieren) zijn elders in dit blad
weergegeven.
Een enthousiaste redactie werkt aan
de maandelijkse uitgave van Dorpsblad Den Hout. Het blad zal steeds op
de laatste woensdag van de maand
verschijnen. Door ondermeer een
andere redactieformule en nieuwe
rubrieken, hopen wij een zo actueel
mogelijk lezenswaardig blad vol berichten over en voor Den Hout uit te
brengen. Naast stukken van de re-
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dactie blijft het dorpsblad ruimte bieden aan Houtse verenigingen, stichtingen enz. voor hun eigen berichten.
Voor de huis-aan-huisbezorging van
Dorpsblad Den Hout kunnen we een
beroep doen op de bezorgers van het
voormalige Heuvelklokje. Hiervoor zijn
wij hen bijzonder erkentelijk!

Onze intentie is nog lang Dorpsblad
Den Hout te kunnen uitgeven. Naar
wij hopen tot uw tevredenheid. Laat
ons gerust weten wat u van het nieuwe blad vindt!
Redactie, medewerkers en bestuur
Stichting Dorpsblad Den Hout i.o..
Lees verder op pagina 2

Het gewraakte parkeren op de Houtse Heuvel

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN DE HOUTSE
HEUVEL WIL STRUCTUREEL PARKEREN AANPAKKEN
De gelanders van de Houtse Heuvel hebben er bij hun bestuur op aangedrongen om het structureel parkeren op de Houtse Heuvel aan te pakken. Dit deden zij op de jaarlijkse ledenvergadering die maandag 10 januari werd gehouden. Het bestuur gaat de parkeerders dringend verzoeken om naar een andere parkeerplaats uit te zien. Het incidenteel parkeren voor de kerk, Den Brink
en de horecagelegenheden wordt gedoogd.
Op de drukbezochte vergadering is ingestemd met het besluit van het bestuur
om de grasmat van het evenemententerrein en de door graafwerkzaamheden
door Casema beschadigde Heuvelrand opnieuw in te zaaien. Ook andere
voorgenomen besluiten kregen groen licht. Zo komen er langs de eind vorig
jaar met gralux verharde paden, dit jaar zes nieuwe banken en afvalbakken.
Recreatierijders zijn met hun paard welkom op de Houtse Heuvel, mits zij niet
op de paden komen. Dankzij de inspanningen van de familie De Leeuw is de
wetering thans waterhoudend. Daarvoor zorgt de in de wetering aangebrachte
leemlaag. Ook werd een pomp geplaatst om het water op peil te houden. In
het voorjaar worden rond de waterplaats hazelaars geplant. Op de vergadering werd meegedeeld dat nog enkele niet-gezonde bomen en bomen die andere verdringen worden gekapt. De bomen langs de oostzijde van de Houtse
Heuvel hebben nog een snoeibeurt te goed. Een grote meerderheid van de
gelanders is van mening, dat de Vereniging van Eigenaren van de Houtse
Heuvel, de vereniging Natuurmonumenten moet steunen in hun bezwaren
tegen de aanleg van de westtangent (de westelijke rondweg van Oosterhout).
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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.

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

Naam
Bij een nieuw blad hoort een nieuwe
naam. Hiervoor hebben wij u in een
van de laatste nummers van het voormalige parochieblad gevraagd een
naam te bedenken. Verschillende lezers hebben één of meer namen ingediend, maar naar het oordeel van de
redactie was er geen passende naam
bij. Hierop is in gezamenlijk overleg
van de redactieleden, de overige medewerkers en het bestuur van de
Stichting Dorpsblad Den Hout i.o. gekozen voor Dorpsblad Den Hout. In al
zijn eenvoud dekt de vlag de lading:
het nieuwe blad is een blad met berichten en informatie voor het dorp
Den Hout. De in het vooruitzicht gestelde prijs van € 25,00 is inmiddels
overgemaakt op het bekende gironummer 555. Hartelijk dank aan de inzenders van suggesties voor een naam.

Advertentie 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,

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 23 februari. U kunt
uw bijdragen t/m 14 februari zenden
naar het redactieadres of mailen naar:
heuvelklokje@planet.nl

Bouwservice Huijben
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

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

verenigingen en stichtingen en door
Houtse particulieren.

Bedrijven
Om te voorkomen dat het dorpsblad
een advertentieblad wordt, is de beschikbare advertentieruimte beperkt.
Om die reden zijn in eerste instantie
niet alle Houtse ondernemers benaderd. De huidige adverteerders hebben gereageerd op ons aanbod daartoe. Houtse ondernemingen die ook 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 middel
van een advertentie, dan kan dat. De
advertentie heeft een standaard afmeting (8x8cm). Per plaatsing betaalt een
(Houtse) vereniging, stichting etc.
daarvoor € 10,00.

Particulieren
Particulieren die iets te koop willen
aanbieden, te koop vragen, een oproep voor iets doen of een andere
boodschap kwijt willen aan de lezers
van Dorpsblad Den Hout, kunnen dit
doen in een kleine advertentie. Deze
kost in alle gevallen € 2,50. Dorpsblad
Den Hout voert de eindredactie over
de tekst van deze advertenties en beoordeelt of de advertentie voldoet aan
de doelstelling. Deze advertenties dienen contant betaald te worden voor
plaatsing (tekst + geld in envelop in de
brievenbus).

Persoonlijke berichten gratis
Dankbetuigingen, verloren - of gevonden voorwerpen en weggelopen huisdieren zullen gratis, onder redactie
van Dorpsblad Den Hout, worden opgenomen. Ook hier geldt dat de redactie de berichten zal toetsen op inhoud
en rubriek. Plaatsing kan onder voorbehoud van de beschikbare ruimte
zijn.
Voor namen en telefoonnummers:
zie colofon

Stichting Dorpsblad Den Hout i.o.
Het bestuur bestaat uit:
Cees Joosen (voorzitter), Jack Knipscheer en Connie van den Boogaard.

dorpsblad DEN HOUT
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DANKBETUIGING

Elly van Geel (59 jaar)

Graag willen wij iedereen, maar met
name de verenigingen, heel hartelijk
bedanken voor de lieve kaartjes, de
fruitmanden en de kerststukjes die
Bertus mocht ontvangen tijdens zijn
ernstige ziekte. Hartelijk bedankt allemaal!

13 januari

Bertus en Ria Knipscheer

OVERLEDEN
11 januari

Gied den Dekker (72 jaar)

DRIEKONINGEN

THOMAS
Pastores:
Franck Ploum en Riek Engelen

Secretariaat:
Wilhelminalaan 63, 4905 AT Oosterhout
Tel.: 453113
Openingstijden
Ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

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

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)

Februari:

Op donderdag 6 januari zijn de Houtse
basisschoolkinderen van groep 3 t/m
8 al zingend als Drie Koningen door
Den Hout getrokken. In tegenstelling
tot eerdere berichten was de opbrengst van het zingen niet bestemd
voor het Liliane-fonds. Om begrijpelijke
redenen werd besloten te zingen voor
de slachtoffers van de zeebeving in
Azië. Dat dit grote sympathie vond bij
de gevers bleek wel uit de overweldigende opbrengst van maar liefst
€ 1482,17. In totaal trokken 67 kinderen met 21 begeleiders in groepjes
van drie (en soms vier) koningen met
hun collectebus, ster en lampion langs
vele Houtse deuren. Na deze trektocht
trakteerde de oudervereniging van
Basisschool de Achthoek op een eenvoudige broodmaaltijd in Den Brink.
Om 19.00 uur waren het Oranjecomité
en de brandweer daar om vervolgens
in een lange stoet naar de Herstraat te
vertrekken, waar de avond werd afgesloten met de traditionele kerstboomverbranding.

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

Speeltoestellen voor professioneel gebruik

ACTIVITEITENKALENDER
Dorpsblad Den Hout is voornemens
om twee keer per jaar een activiteitenkalender uit te geven. Per half jaar
wordt een overzicht gemaakt van de
activiteiten van clubs, stichtingen en
verenigingen dat als bijlage bij het
dorpsblad wordt verspreid. In het volgende nummer (verschijningsdatum
woensdag 23 februari) willen wij het
overzicht publiceren van de eerste
helft van dit jaar (activiteiten t/m juni*). Organisaties die hun activiteiten
(gratis) op deze kalender willen laten
zetten, vragen wij schriftelijk te reageren tot uiterlijk 15 februari. Bij het juninummer van het dorpsblad sluiten wij
het overzicht van de tweede helft van
het jaar in.
*) Data van activiteiten in de 2e helft van
het jaar kunnen ook al worden opgegeven.

GIFTEN TIJDENS
NIEUWJAARSRECEPTIE
NAAR GIRO 555
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
9 januari in Den Brink, georganiseerd
door de Leefbaarheidswerkgroep,
Dorpspunt Den Hout en dorpshuis Den
Brink, werd een gift gevraagd voor de
ramp in Azië. Ondanks dat er al zoveel
acties waren gehouden, werd door de
Houtenaren opnieuw veel gegeven.
Aan het einde van de receptie bleek
de trombone – waarin men de bijdrage kon stoppen – het bedrag van
€ 85,52 te bevatten. De opbrengst is
inmiddels overgemaakt op giro 555.
Lees verder op pagina 4

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

Pagina 4

dorpsblad DEN HOUT

De nieuwjaarsbijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd
door Fanfare Amicitia. Eerst was het leerlingenorkest te
horen. Het was hun eerste optreden. Het groot orkest sloot
de muzikale bijdrage aan de bijeenkomst af.

Vóór 1964 werd er al wel een klein beetje carnaval gevierd
in Den Hout. Het Oranjecomité organiseerde een kinderoptocht en vanuit de harmonie reden Louis van Raamsdonk
en Jos van Meel op een karretje rond als prins. Vanaf 1964
werd het allemaal anders.

Van 1964 tot 1971

Het ware carnavalsbloed begon te kriebelen bij Mart van
Genk (broer van Janus) en Niek van Dongen (zoon van Jos).
Zij klopten aan bij Janus van den Boogaard. Deze opperde
om een vergadering te beleggen met de besturen van alle
Houtse verenigingen om te trachten iets op poten te zetten.
Zelf bezocht Janus deze vergadering namens de middenstand. De vergadering reageerde enthousiast op de plannen en er werd besloten een comité samen te stellen. In dit
comité namen buiten Mart, Niek en Janus Kees Roelen
(vader van Wil), Jan Knipscheer en Wil Nuijten (namens de
KPJ) zitting. En toen kon het echte werk beginnen. Er moest
een naam bedacht worden voor de Houtse carnavalsvierders. Janus riep twee namen die bij hem thuis gebezigd
werden: Vetsmelters en Kluivenduikers. Het werd Kluivenduikers, waarmee het Kluivenduikersrijk was geboren….

JANUS VAN DEN BOOGAARD WAS IN
BEGINJAREN KLUIVENDUIKERSCARNAVAL ZEVEN JAAR ADJUDANT
Het was vorig jaar 40 jaar geleden dat er in Den Hout voor
het eerst ‘echt’ carnaval werd gevierd. Het jubileum werd
door Carnavalsvereniging De Kluivenduikers niet officieel
gevierd. Op het Elfde-van-de-elfde-bal van 6 november
2004 werd aan dit feit aandacht geschonken bij de huldiging van nar Simon van Gils. Voor het dorpsblad is het jubileum - met het 41e carnaval zo vlak voor de deur - reden
om terug te blikken op hoe het allemaal begon in 1964. We
doen dat met iemand van het eerste uur: Janus van den
Boogaard.

KPJ

Café “De Vier Linden”

Belangrijk was natuurlijk het vinden van een geschikte
prins. Niek van Dongen kende wel iemand uit Oost-Brabant
die al eens prins was geweest: Jan Kusters. Jan werd uitgenodigd, maar wist drie redenen te bedenken om géén prins
te worden: zijn moeder lag in het ziekenhuis, hij was
‘vreemd’ in Den Hout en hij had zichzelf voorgenomen om
zelf eens lekker carnaval te vieren….. Het enthousiaste
comité wist hem over te halen en zo werd Jan Kusters tóch
prins. Zijn gevolg was ook al snel gevonden. Rikky Knipscheer (dochter van Jan Knipscheer) en Ellie Kusters werden hofdames, Bert van Dongen en Janus van Genk nar.
Kees Knipscheer (zoon van Jan) werd veldwachter en in de
Raad van Elf kwamen ondermeer Jantje van Gils (vader van
Wim van Gils), Kees Pheninckx, Jos van Raamsdonk, Piet
Verhoef en ene Huijgens (uit ‘t Goor).

Het adres voor uw feesten en bruiloften.

Adjudant

Organiseert op:
Den Hout

Vrijdag 28 januari
Een carnavalsavond met als thema:

Voor deze avond is verkleed komen een vereiste.
De persoon die het origineelste of grappigste is verkleed
wint hier mee een mooie typisch Hollandse prijs.

Waar:

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

Prins

e-mail : jan@pheninckx.nl

Toen moest er nog een adjudant komen. Janus van den
Boogaard zegt hier zelf over: “Ik had het daar zelf heel erg
op staan, maar wou dat niet zo naar voren brengen. Toen
heb ik geopperd dat Kees Roelen dat zou gaan doen. Die
zei: “Ik weet een goeie, da’s iets voor Janus”. En zo werd ik
dus adjudant.”
Vervolgens moest er nagedacht worden over een goede
invulling van het carnaval. Kees Roelen meende dat het
slagen van carnaval af zou hangen van massale deelname
aan een grote optocht. Janus vond dat het carnaval geslaagd was als het Patronaat stond te schudden op zijn
grondvesten op het moment dat de prins tevoorschijn zou
komen. Beide kregen gelijk. Buurtschappen als de Lekkerhoek, Heuvel Zuid, Heuvel Oost, Heuvel West, ’t End, Stelven, de Achterstraat, de Moerstraat, de Dordrechtseweg,
Den Draaiboom en de Stadskant, allemaal bouwden ze een
wagen of bedachten ze een loopgroep. Voorwaarde was dat
er ín Den Hout, met Houtse onderdelen en materialen en
door Houtse mensen gebouwd moest worden. Iedereen
hield zich hier keurig aan.

‘Dicht geplakt met kranten’
Intussen werd er door de vrouw van Janus, Riet, druk genaaid aan de jurken voor de hofdames en het pak voor de
adjudant. De Raad van Elf zou een boerenkiel dragen en
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het pak van de prins werd gehuurd in Breda. Op carnavalszondagavond was het dan zover. Het podium van het Patronaat werd ‘dichtgeplakt met kranten’, zoals destijds het
grapje over Den Hout de ronde deed. De prins kwam er van
achter te voorschijn, ware het niet dat Piet de Been eerst
nog een keer terug moest naar Breda, omdat de steek vergeten was. Het Patronaat stond inderdaad te schudden op
zijn grondvesten door de muziek van de boerenkapel onder
leiding van kapelmeester Bartje Halters.

Daarnaast wil hij het Kraokebeentjesbal niet missen. Het
laatste fluitsignaal op dinsdagavond 24.00 uur wacht hij
niet meer af. Dan ligt zijn boerenkiel op de stoel naast het
bed en is Janus van den Boogaard al even in diepe rust……

Laadschop

Op 29 en 30 januari is er in Den Hout een bijzondere schilderijententoonstelling te zien. Drie leden van dezelfde familie exposeren hun werk in Dorpshuis Den Brink. Het gaat
om werk van Bart de Wit, Anita v.d. Kieboom- de Wit en
Bert de Wit, respectievelijk vader, dochter en neef.

De grote optocht was op maandag. Dit kon niet op zondag,
omdat de harmonie subsidie kreeg van de gemeente Oosterhout op voorwaarde ‘dat zij op zondag in de grote carnavalsoptocht van Oosterhout zouden spelen’. De laadschop
van Kees de Leeuw deed dienst als prinsenwagen. Hierop
stonden de prins, de hofdames en Janus als adjudant.
(Toen hij enkele jaren geleden als lid van de Club van Honderd werd uitgeloot om met de prins te eten, werd hij met
zo’n zelfde laadschop thuis opgehaald). Voorzitter van de
jury was meester van Alphen. De 1e prijs bedroeg 75 gulden! Op dinsdag was er dan de kinderoptocht van de Kraokebeentjes.
Feesten werd er gedaan in ’t Patronaat en in de café’s van
Gerrit Verhoeven (vader van Jan Verhoeven), Jos van Dongen (opa van John van Vught) en Toontje Verweijmeren. Het
café van Verweijmeren, de Stadskant, werd bezocht met de
vrachtwagen van Gerrit Stevens. Taak van de adjudant tijdens de carnavalsdagen was het ‘netjes’ bij elkaar houden
van de carnavalsploeg. Na zijn eerste fluitsignaal mocht er
geen bier meer geschonken worden, na het 2e fluitsignaal
moest het laatste bier opgedronken worden en bij het 3e
fluitsignaal moest de hele ploeg inrukken. Het fluitsignaal
op dinsdagavond om 24.00 uur gaf aan dat het Kluivenduikerscarnaval teneinde was. Zeven jaar lang heeft Janus
met veel plezier zijn adjudant- en bestuurstaak vervuld.
Daarna namen andere mensen het roer over.

EXPOSITIE ‘DRIE KEER DE WIT IN
DEN HOUT’

De familieleden schilderen al enige jaren, maar wisten eigenlijk tot voor kort niet echt dat ze dezelfde passie voor
deze kunstvorm deelden. Vanuit Anita ontstond het idee
om eens gezamenlijk te exposeren. Exposeren is voor Bart
nieuw. De twee andere kunstenaars hebben al eens eerder
geëxposeerd.
Bart en Bert schilderen voornamelijk met acryl en olieverf.
Anita maakt gebruik van acryl- en aquarelverf. In de loop
der jaren hebben de drie schilders een eigen herkenbare
stijl ontwikkeld. Bart schildert gedetailleerd onderwerpen
uit zijn omgeving. Anita werkt veelal abstract en heel kleurrijk en Bert haalt zijn inspiratie uit vakantiereizen en foto’s
die hem aanspreken.
De expositie is te zien op zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur in Dorpshuis Den Brink, Houtse Heuvel 24, Den
Hout. De toegang is gratis.

PROGRAMMA
CARNAVAL 2005

Warm hart
Janus draagt het Houtse carnaval nog steeds een warm
hart toe. Hij is er nog bij met de opening, de carnavalsmis
en de Boerenbruiloft. Ook komt hij nog graag een pilske
drinken tijdens de prijsuitreiking van de grote optocht.

Meubels op maat
uit eigen
meubelmakerij

BENELUXWEG 51
OOSTERHOUT
TEL: 0162-458362

Jeugdprins(es)verkiezingen.
Zondag 30 januari is er weer de jeugdprins(es)verkiezing.
Alle kinderen uit Den Hout in de leeftijd van groep 7/8 van
de basisschool kunnen hier aan mee doen. Opgeven hier
voor was mogelijk tot 21 januari. De verkiezingen beginnen
om 13.30 uur in hoftempel “Den Brink”. De kinderen die
zich hebben opgegeven kunnen dan door middel van spelletjes en een kort optreden laten zien of ze goed genoeg
zijn om jeugdprins(es) van 2005 te worden. De kinderen
die niet gaan voor de titel jeugdprins(es), maar wel actief
mee willen doen met het carnaval, kunnen natuurlijk altijd
een rol krijgen als lid van de Raad van Elf, nar, adjudant of
hofdame.

Kleurwedstrijd.
Ook is er dit jaar weer een kleurwedstrijd. De kleurplaten
worden op school uit gedeeld. Wie naderhand nog één of
meerdere kleurplaten wil hebben (bijvoorbeeld na het totale mislukken van de eerste kleurplaat), kan hier voor terecht bij Rian Kapitein. Dit zolang de voorraad strekt. Zelf
kopiëren mag natuurlijk ook. Let wel, het is een kleurwedstrijd en geen knip, plak of knutselwedstrijd. De jury beoordeelt alleen de kwaliteit van het inkleuren.
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Carnavalsmis / Boerenbruiloft.
Op zaterdag 5 februari start het carnaval met een carnavalsviering. Aanvang van deze viering is om 19.00 uur. Aansluitend begint dan de Boerenbruiloft in zaal Café
De Vier Linden. De club die dit jaar de boerenbruiloft mee
organiseert, is een club die het Houtse carnaval hoog in het
vaandel heeft staan.

Opening carnaval 2005.
Een dag later (zondag) is de officiële opening van het carnaval. De burgemeester is uitgenodigd om het gezag over
te dragen aan onze Prinses Kluif de IX. De vraag is echter
of de burgemeester zelf komt of dat ze wederom een andere “hoog” geplaatste ambtenaar de kastanjes uit het vuur
laat halen. Aanvang van deze avond is 19.30 uur in Den
Brink.

Grote carnavalsoptocht.
Maandag 7 februari is de dag van de grote optocht. Mensen die willen deelnemen aan deze optocht kunnen zich
opgeven bij Rian Kapitein, Hoge Akker 17 te Den Hout. Op-
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geven kan t/m vrijdag 4 februari. De optocht vertrekt om
14.00 uur en zal vanaf de Houtse Heuvel via de Vrachelsestraat, Herstraat, Hoge Akker en Ruiterspoor weer uitkomen op de Houtse Heuvel. Hier is dan de ontbinding. De
prijsuitreiking is die zelfde avond om 19.11 uur in Hoftempel Den Brink.

Katerontbijt.
Voor diegene die zich op dinsdagmorgen na een zware carnavalsmaandag nog verveelt, is er het Katerontbijt. Om
10.30 uur gaan de deuren van Den Brink open. Kaarten
voor het katerontbijt zijn tijdens het carnaval verkrijgbaar
bij de verschillende leden van De Kluivenduikers. Ook in
Den Brink zijn kaarten verkrijgbaar. De prijs van deze kaarten is € 3,50. Kinderen van 3 t/m 12 jaar betalen € 2,-.

Kraokebeentjesoptocht.
Op dinsdagmiddag is de Kraokebeentjesoptocht. De kinderen tonen dan hun zelf gemaakte creaties in een bonte
stoet van wagens, loopgroepen, paren en individuelen. Aansluitend is het grote Kraokebeentjesbal. Tijdens dit bal is
ook de prijsuitreiking van de Kraokebeentjesoptocht. Om
19.00 uur begint de lampionnenoptocht, gevolgd door de
verbranding van de Kleine Jaas. Dit is dan tevens het einde
van het Kraokebeentjescarnaval 2005.

Loterij en Jaas verbranding.
De carnavalsloterij begint om 20.30 uur in Café De Vier
Linden. Na de trekking van de loterij rest ons alleen nog
een gezellige avond tot de verbranding van de grote Jaas.
Dit zal plaatsvinden om 24.00 uur op de Heuvel.

ACTIVITEITEN IN DORPSHUIS
DEN BRINK
Toneel 2005
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:

Jeugddisco
De Activiteitencommissie van Den Brink organiseert op
zaterdag 26 februari een alcoholvrije discoavond. De disco
is van 20.00-21.30 uur voor de jeugd tot en met 12 jaar.
Vanaf 21.30 uur (tot 24.00 uur) gaat de disco nog verder
voor de oudere jeugd. Schrijf deze datum in je schoolagenda of op de kalender en kom met z’n allen gezellig naar de
disco in de grote zaal van Den Brink.

Dansavond

VERKORTE RIJ-OPLEIDING
MOGELIJK.

0162 - 42 70 14

Dit jaar zal door de toneelclub van Den Hout de maffe
klucht “Te huur, een riante zomervilla” (geschreven door
Joh. E.G. Ruiters) opgevoerd worden. Het stuk wordt gespeeld door vijf dames en drie heren. Er wordt al volop gerepeteerd om het publiek een gezellige, dolkomische avond
te bezorgen. De uitvoeringen zijn op 1 en 2 april 2005.

06 - 535 539 25

Op zaterdag 12 maart is er een dansavond in Den Brink op
muziek van Moonlight uit Made. De avond begint om 20.00
uur en de entree bedraagt € 3,50.

Dag van het Brabantse lied
Op 24 april wordt de ‘Dag van het Brabantse lied’ gehouden. De aanvang is 14.30 uur, de toegang € 5,00. Zanger
van het Brabantse lied Rinus Rasenberg verleent zijn
medewerking.
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KPJ’S VOORPROEFJE OP CARNAVAL
‘TYPISCH HOLLANDS’
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ten met een toernooi. We houden jullie hiervan op de hoogte, maar voor nu: ‘Let´s play darts!’

Als voorproefje op carnaval organiseert KPJ Den Hout op
vrijdag 28 januari een carnavalsavond met als thema:
Typisch Hollands. Voor deze avond is verkleed komen een
vereiste. De bezoeker die het origineelst of grappigst verkleed is, wint een mooie typisch Hollandse prijs. Het carnavalsfeest is bij Café de Vier Linden en begint om 21.00 uur.

NIEUWE SPORTVERENIGING
BULLS EYE DEN HOUT
Op initiatief van Toine Damen zijn op 8 oktober 2004 een
aantal enthousiastelingen bij elkaar gekomen om te praten
over hun gezamenlijke hobby: het darten. Op dezelfde
avond is besloten een dartvereniging op te richten. Centraal in de nieuwe vereniging staan gezelligheid en het verbeteren van de persoonlijke records. In onderlinge wedstrijden worden de persoonlijke records zwaar bevochten. Wij
zijn er echter van overtuigd dat de sportieve prestaties met
deze aanpak vanzelf volgen: ‘Lakeside here we come’. Barney is gewaarschuwd!

Bulls Eye Den Hout
De naam van de nieuwe vereniging is Bulls Eye Den Hout
en telt voorlopig 12 leden uit Den Hout en omstreken.
Jeugd kan (nog) geen lid worden.
In de even weken worden op vrijdagavond in Den Brink de
borden opgesteld en de darts uit de doosjes gehaald om de
meest fraaie scores neer te zetten. Wil je dit ook eens meemaken? Kom dan kijken en/of meegooien. Mocht je je bij
ons thuis voelen en kun je je vinden in onze uitgangspunten, dan is deelname aan de vereniging een logische vervolgstap. De eerstvolgende bijeenkomst is op 28 januari.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met
Toine Damen. Nieuwe ontwikkelingen binnen onze club
worden uiteraard in het Dorpsblad Den Hout gepubliceerd,
maar zijn ook te volgen via de internet site van Den Brink:
www.dorpshuisdenbrink.nl . Zo denken we er bijvoorbeeld
aan om ons eerste seizoen in het voorjaar 2005 af te slui-

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

NOVITAS VITAE ZOEKT
VERSTERKING VOOR UITVOERING
SLAGWERKPROJECT
Drumband Novitas Vitae is op zoek naar enthousiaste mensen (oud of jong maakt geen verschil) die samen met de
huidige leden twee muziekstukken willen instuderen om op
een nader te bepalen tijdstip uit te voeren voor het publiek.
De twee muziekstukken zijn Dance of the wooden shoes
(een voor zich sprekende naam) en Rommelpotterij, een
slagwerkstuk uit te voeren op potten, pannen, bestek, flessen, hamers met spijkers, boormachines, keukenmixers,
typemachines en noem maar op.
Deelname is vrijblijvend en verplicht niet tot lidmaatschap
van de drumband. Het instuderen van deze twee werken is
op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in dorpshuis
Den Brink. Wie mee wil doen kan zich tot 20 februari aanmelden. De repetities starten op 3 maart.
Naast bovenstaand project repeteert drumband Novitas
Vitae ook voor haar andere vaste optredens. Nieuwe leden
daarvoor zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom.
Voor informatie over het project of over de drumband zelf,
kun je terecht op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
in Den Brink. Per e-mail kun je informatie aanvragen via
novitasvitae@planet.nl
Aanmelden voor het slagwerkproject of voor het lidmaatschap kan bij Jan Pheninckx 0162- 454032 of Jack Knipscheer 0162-687625.

Pagina 8

dorpsblad DEN HOUT

KAPELLENFESTIVAL 2005
Tot vorig jaar organiseerde de Tijdrekkers op vrijdagavond
voor carnaval een kapellenfestival. Vanwege de geringe belangstelling van andere kapellen gaat het festival dit jaar
helaas niet door.
Stichting Dorpshuis Den Hout wil de Tijdrekkers bedanken
voor de voorgaande goed georganiseerde kapellenfestivals.
Hopelijk is er volgend jaar weer wel een kapellenfestival.

CARNAVALSVOETBALWEDSTRIJD
IRENE ‘58
Op zaterdag 5 februari wordt er een carnavalsvoetbalwedstrijd gespeeld door elftallen bestaande uit de jeugdspelers,
hun trainers en leiders. Uiteraard in carnavalskleding. De
wedstrijd begint om 10.30 uur.
Ook ’s middags is er een carnavaleske wedstrijd. Om 14.30
uur spelen het oud-1ste elftal tegen het B1-elftal. Supporters voor deze wedstrijden zijn van harte welkom.
Na afloop van de wedstrijden is er in de kantine gelegenheid
om nog wat te drinken en na te praten over de kolderieke en
sportieve momenten van deze wedstrijden.

Maandagenda
Vr 28 januari:
Carnavalsbal KPJ ‘Typisch Hollands’,
21.00 uur De Vier Linden

Za 29 januari:
Schilderijententoonstelling De Wit,
11.00 – 17.00 uur Den Brink

Zo 30 januari:
Schilderijententoonstelling De Wit,
11.00 – 17.00 uur Den Brink

Zo 30 januari:
Jeugdprinsverkiezing, 13.30 uur Den Brink

Za 5 februari:
Gekostumeerde voetbalwedstrijden om 10.30 en
14.30 uur, Irene ‘58

Za 5 februari:
Carnavalsviering, 19.00 uur Corneliuskerk

Za 5 februari:

RECTIFICATIE

Boerenbruiloft, 20.30 uur De Vier Linden

In het vorige en laatste nummer van Het Heuvelklokje is het
toedienen van het vormsel aan de leerlingen van groep 8
van de basisschool aangekondigd voor zondag 18 juni.

Zo 6 februari:

De datum is correct, de dag niet. De juiste datum voor het
toedienen van het vormsel is zaterdag 18 juni 2005.

Ma 7 februari:

STICHTING ZSE TORUN – DEN HOUT
NU OFFICIEEL OPGEHEVEN
De Stichting ZSE Torun – Den Hout is sinds vorig jaar officieel opgeheven. Het bestuur heeft zich laten uitschrijven bij
de Kamer van Koophandel en heeft zich daarna opgeheven.
Het opheffingsbesluit is genomen, omdat de stichting al
jaren een sluimerend bestaan leidde. Eertijds zette de Stichting ZSE Torun – Den Hout zich in voor de uitwisseling van
het schoolorkest van de ZSE-school in de Poolse stad Torun
met Den Hout. Door de vele veranderingen in Polen en niet
minder bij de school, ontstonden er andere behoeften waardoor de contacten afnamen en op den duur verwaterden.
Het batige saldo van de stichting is afgelopen zomer persoonlijk door bestuursleden van de voormalige stichting
overhandigd aan de directeur van een kindertehuis in Torun.

Opening carnaval, 19.00 uur Den Brink
Grote optocht, 14.00 uur Houtse Heuvel

Di 8 februari:
Katerontbijt, 10.30 uur Den Brink
Kinderoptocht, 14.00 uur Heuvel-west
Kraokebeentjesbal, 15.00 uur Den Brink
Lampionnenoptocht, 19.00 uur Den Brink
Verbranding Oos Jaas, 24.00 uur Houtse Heuvel

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

Di 15 februari:
Sluitingsdatum inleveren gegevens voor activiteitenkalender 1 e helft 2005

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