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HouwmouwTelefoonnummers

Alarmnummer  Politie/brandweer/ambulance  112

Dokterspost  Avond/weekenddiensten 040-2660505

Dorpsondersteuner Lieneke Verspaandonk 06-55225856
 mail: dorpsondersteuner@meerriethoven.nl

Fysiotherapeuten  Hr. J. Coenen 040-2076620

Fysio- en Manuele therapie Van Hoof , Gezondheidscentrum Riethoven  
 www.fysiovanhoof.nl    040 – 2043756

Huisarts Riethoven Dr. v.d. Sluijs / Dr. Schellekens 040-2041620

Huisarts Westerhoven Dr. Schoone ( vlg. afspraak)  040-2012531

Kennis Makelaardij   040-2531260

Kernraad Riethoven  Will van Gerwen 040-2016954

Logopedie Logopedie de Kempen 06-12888268
 Jolijn van der Pauw: jlvanderpauw@hotmail.com 

Maatschappelijk werk Lumens 
 Werkdagen 9.00 - 17.00 uur 040 219 33 00
 Crisisdienst buiten kantooruren 040 253 03 50

Openbaar vervoer  Algemene informatie  0900-9292

 Aanvragen rit Taxbus  0800-0234795

Pastoor Buyens    06-30101231

Podotherapeut aan Huis Jose Adriaensen – Noten 06-57068078
 www. podotherapeutaanhuis.nl

Politie De Kempen (Eersel) www.politiebergeijk.nl  0900-8844

Shiatsupraktijk Op Dreef Ali de Jong, shiatsuopdreef.nl 040-2953534

Sporthal  De Kemphaan  040-2075661

St. Willibrordusschool  infostwillibrordus@skozok.nl 040-2075299

Verloskundigenpraktijk  Patricia van IJzendoorn 06-13378810
 en Thelma Govaarts

Yoga  Bas Bos, www.basbos.com 06-23350004

Zorgloket Bergeijk  Wegwijzer welzijn & zorg. 0497-551366
 zorgloket@bergeijk.nl

Agenda december 2022

Elke ma. 10.00 Tablet café, Hofstek.
  14.30 Jeu de Boules, Hofstek.
Elke di. 10.00 Dagbesteding, Rietstek.
  10.00 De ontmoeting, Hofstek.
  10.00 Koersbal, Rietstek.
Elke woe. 14.00 Hobbymiddag kinderen basisschool, Rietstek.
Elke do. 10.00 Dagbesteding, Rietstek. 

Do 1 dec 10.30  Koffiemoment met Lieneke de dorpsondersteuner, 
Rietstek.

Za 3 dec 08.00  Appelflappenverkoop Jeugdraad “De Bremspoerskes”, 
Super Riethoven.

Zo 4 dec 14.00 De Zoete Inval, Hofstek.
Za 10 dec 14.00 Opening burgerbibliotheek Riethoven, Rietstek.
Zo 11 dec 14.00 Opening Burgerbibliotheek Riethoven, Rietstek.
Ma 12 dec 19.00 Laatste inleverdatum kopy januari.
Di 13 dec 13.30 Samen kienen, Hofstek.
Do 15 dec 10.30 Kerstviering KBO leden, Kerk Riethoven.
  12.00 Kerstviering KBO leden, Zaal de Sleutel.
Vr 16 dec 20.30 Filmavond: Intouchables, Rietstek.
Za 17 dec 09.30 Kerst-actie VVV Riethoven, Buurtsuper Riethoven.
  20.30 Prinsenreceptie, Zaal de Sleutel.
Zo 18 dec 14.00 De Zoete Inval, Hofstek.
  14.00 Kerstconcert 2022, Willibrorduskerk Riethoven.
Ma 19 t/m za 31 dec Actie Voedselbank Bergeijk, Super Riethoven.
Di 20 dec 13.30 Keezenmiddag, Hofstek.
Do 22 dec 17.00  Amusetocht en Kerstmarkt basisschool, vertrek vanaf 

school.
Za 24 dec   9.00 Ophalen oud papier.  
Di 27 t/m vr 30 dec Moordsel, De Bende van Riethoven.
Wo 28 dec 13.00 Houwmouw januari ligt klaar in droogloop.
  17.30 Avond van de Onnozele Kinderen, Zaal de Sleutel.
  19.00 Rikken en Jokeren, Hofstek.
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Beste bezorgers, 

De volgende Houwmouw zal 
woensdag 28 december

klaarliggen in de ‘Droogloop’.

 Oud papier 

De eerste ophaaldatum is 24 december
Bij klachten gelieve De Rietstek te bellen:

tel. nr. 040-201 93 30.

Wilt u een advertentie in de Houwmouw plaatsen? 
Advertentie van een halve pagina kost € 25,- per maand, op een hele pagina  
€ 50,- per maand. Adverteert u een heel jaar dan kost dat resp. € 250,- /  
€ 500,-. De advertentie graag op A4 formaat digitaal aanleveren.
Vermelding bij lijst telefoonnummers op binnenpagina: € 25,- per jaar.
Gelijktijdig met het verzenden van uw advertentie vragen wij u de kosten 
over te maken op IBANnr. NL35RABO0143802119 t.n.v. St. Gemeenschaps werk 
de Rietstek.

Bestuur Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek 

Indien u vragen, klachten, of opmerkingen heeft kunt u zich wenden tot het 
dagelijks bestuur van Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek

Voorzitter/Penningmeester Hans v.d. Dungen voorzitter@meerriethoven.nl
  penningmeester@meerriethoven.nl
Secretaris Jack Spanbroek secretaris@meerriethoven.nl

Voor informatie over het gemeenschapshuis De Rietstek kunt u zich wenden 
tot de beheerder; 040-2019330, rietstek@meerriethoven.nl

E-mail adres Houwmouw

Kopij voor de Houwmouw voor januari kunt u mailen naar: 
houwmouw@meerriethoven.nl

vóór of op maandag 12 december (19.00 uur).

Hoe lever je kopij voor de Houwmouw aan?
 

•  Teksten aanleveren als  een 'Word' of 'Pages' bestand.
•  Stuur ook de bestanden van de  eventuele foto's mee. Als de foto's in het 

Word ducument geplakt worden gaat er te veel kwaliteit verloren. Foto's of 
afbeeldingen sturen als .JPG of .PDF. Foto's die in het Word document 
geplakt zijn worden mogelijk niet geplaatst.

•  Geef je bestand een duidelijke naam, zodat wij weten waar het over gaat 
zonder het bestand te hoeven openen. Bijv.: 'Jaarvergadering hockey club' 
i.p.v. 'Stukje Houwmouw', want die krijgen we al heel veel, en dan zien wij 
door de bomen het bos niet meer.

•  Typ koppen e.d. nooit alleen in hoofdletters. Die moeten dan opnieuw 
getypt worden en dat kan wel eens fout gaan. 

•  Gebruk geen TAB's of Emoji's in de tekst.
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Het gaat een spannende kerstvakantie worden

Twee jaar nadat we in ons dorp een vreselijke moord 
hebben moeten verwerken dreigt het dit jaar toch 
weer fout te gaan. Daarom vragen we iedereen om de 
komende tijd extra allert te zijn.

Het moordspel van De Bende van Riethoven was in 2020 een groot succes. 
Daarom hebben we in de periode tussen kerst en nieuwjaar opnieuw jullie hulp 
nodig om wéér een mysterie op te lossen.

We kunnen de hulp van iedereen gebruiken, jong of oud, gezinnen of vrienden 
groepen, het maakt niet uit. Ook zullen er weer verschillende sporen gevolgd 
moeten worden. Gewoon vanuit de huiskamer, maar je zal ook buiten de deur 
naar aanwijzingen op zoek moeten gaan. En ook via internet en social media 
(Instagram) zullen er natuurlijk ook sporen gevolgd moeten worden.

Wil je meedoen aan deze spannende speurtocht? 
Geef je dan op (de deelame is gratis) via onze website www.bendevanriethoven.nl. 
Daar kan je ook meer informatie over De Bende en onze activiteiten vinden. En 
volg ons natuurlijk ook op Instagram en Facebook.

Kerstconcert 18 december 2022 ! 

Het Riethovens Harmonie Corps geeft samen 
met Zanggroep Cheer`s  een Kerstconcert op 
zondag 18 december in de Willibrorduskerk 
te Riethoven, aanvang: 14:00 uur! 

Het concert bevat een aantal vrolijke Kerstnummers en 
meezingers! Het is een mooie gelegenheid om alvast in 
Kerstsfeer te komen en dorpsgenoten te ontmoeten. 
Na afloop is er gelegenheid om gezellig samen te zijn onder 
het genot van een hapje en een drankje dat u aangeboden 
wordt door leden van het Gemengd koor. 

Kom gezellig met zijn allen luisteren en meezingen! 
Toegang gratis! 
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Geslaagd muziekweekend in De Kattendans
 

Eindelijk konden Stichting de Adriaan 
en het Riethovens Harmonie Corps  
eind oktober de muziekwedstrijden plannen, dit keer 
voor het eerst in de vernieuwde Kattendans in Bergeijk. 

Op zaterdag 29 oktober vond de tweede editie plaats van 
het Kempisch Slagwerkfestival. 
Acht slagwerkgroepen brachten een zeer gevarieerd 
programma ten gehore variërend van hardrockmuziek tot de 
zachte klanken van een panfluit. 
De deskundige jury, bestaande uit 
Wibrand van Norel en Melvin Puijn 
wees slagwerkgroep Animato uit 
Nistelrode aan als winnaar met een 
puntentotaal van 92. De slagwerk-
groep van het RHC onder leiding van 
Paul van Lokven behaalde met 87,8 
punten een mooie derde plaats. 

Op zondag 30 oktober was het de beurt aan de jonge solisten, die, tijdens 
de 15e keer dat muziekwedstrijd “de Adriaan” wordt georganiseerd, 
strijden om het fel begeerde beeldje.   
Stichting de Adriaan beoogt een gezellige, sportieve wedstrijd van een hoog 
niveau: met winnaars maar zonder verliezers, voor solisten onder 23 jaar, 
begeleid door hun eigen muziekvereniging.  
Het is een uniek concept dat door de beide juryleden, Dick Bolt en Jean-Pierre 
Cnoops, nog eens werd onderstreept. 
Dit keer heeft het publiek mogen genieten van 
muziekuitvoeringen met de solisten: Ervik 
Verschuuren, Anouk Jacobs, Bente Janssen, Niels 
Lukkesen en Hanne Schellens. 
 
Onze Riethovense Anouk Jacobs heeft een fantas-
tische prestatie geleverd met haar solo in “Fantaisie 
pour Saxophone Alto van Jules Demerssman. samen 
met het Riethovens Harmoniecorps. 

Niels Lukkesen van Harmonie St. Antonius en St. Cecilia uit Budel-Schoot/
Hamont kreeg het beeldje overhandigd door Roel Sweegers, voorzitter van de 
stichting. Niels speelde op es-bastuba de solo “Capriccio”van Rodney Newton.  

We kijken terug op een prachtig weekend en Stichting De Adriaan en het 
Riethovens Harmonie Corps danken iedereen die heeft meegewerkt aan het 
welslagen van dit muziekfestijn, met name natuurlijk het publiek voor hun 
aanwezigheid  en de sponsors zonder wie dit niet mogelijk is.  

We kijken uit naar de volgende editie in 2024.  

Een impressie van het weekend is gemaakt door KempenTV en te zien op 
https://youtu.be/yZyx6GO019o. 

Prinsverkiezing Bremspoersengat 

Na twee jaar afwezigheid vond op zaterdag 12 
november de prinsverkiezing carnavalsseizoen 
2022-2023 plaats. Wie zal regeren als 58e prins over 
Bremspoersengat?  

De avond werd geopend door voorzitter Jan van der Vleuten met de volledige 
raad van 11 en de dansgarde. Er werd stilgestaan bij het afscheid van een aantal 
leden, toetreding van leden naar de hoge raad en ook werden de jubilerende 
leden (11 jaar); Sjack en Silvia Boudewijns, Jack en Jeanine van der Sanden en (22 
jaar) Janny en Peter Geboers, gefeliciteerd met de bijzondere mijlpalen. 
Het eerste optreden, een gloednieuwe dans waarbij het enthousiasme van het 
podium spatte, werd door de Bremspoerse dansgarde voor haar rekening 
genomen.  

Daarna werd de ton klaargezet voor Boy Jansen. Zijn buut ‘de Getuige’ viel enorm 
in de smaak. Vervolgens was het de beurt aan tonprater Tom van Osch uit Budel 
die het publiek als jonge boer meenam in zijn nog niet zo succesvolle zoektocht 
naar een vrouw met de hulp van Yvonne Jaspers. 
Tussendoor was er tijd om bij te praten en werden de nodige plaatjes gedraaid 
door huis DJ Eric (Verhagen). 
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Ze hebben er lang van mogen genieten maar na 3 jaar was het toch echt zover, 
het eerste officiële moment van de avond volgt met het afscheid van prins Stef 
d’un urste en adjudant Maarten door het bestuur van de Bremspoersen. Door 
vriendengroep cv de Fistklippels werden ze afgevoerd en dat was nog wel even 
werken geblazen. Stef moest zijn meerdere erkennen op de bierfiets in Maarten 
en samen verlieten ze verkleed als kangaroo en hond (en gelukkig niet als kat en 
hond) het podium.  

De bekendmaking van de nieuwe prins dient zich aan. Na een aflevering van het 
populaire programma ‘the Masked Singer’ zullen we het eindelijk weten. 
Presentator John stelt een voor een de onherkenbare kanshebbers voor aan het 
publiek die de uitslag nog kan beïnvloeden door zo hard mogelijk te klappen. 
Uiteindelijk komt ‘de Koning’ Erik Geboers als winnaar uit de bus en wordt 
gekroond tot ‘Prins’!! 
Samen met prinses Inge, zijn tweelingbroer adjudant Saan (Sander) en Kaat 
(Erica) zal hij Riethoven met carnaval op zijn kop gaan zetten als prins Erik d’n 
twidde. Hij zet zijn nieuwe status kracht bij met de leus ‘’Mee un twilling aan kop 
in Bremspoersengat wordt het een carnaval die ge nog nooit het gehad!!” 
De Bremspoersen kunnen terugkijken op een geslaagde avond en vooruitkijken 
naar een mooi carnavalsseizoen.                      
                               
Even voorstellen- prins Erik d’n twidde (1985) 
•  Geboren en getogen in Riethoven en van  plan om 

er altijd te blijven. 
•  Getrouwd met Inge en samen 3 zoons van 11, 9 en 

7 jaar. 
•  Werkzaam als werkvoorbereider bij Paul Theuws 

Interieur in Eersel. 
•  Vaak te vinden op het sportpark van voetbal-

vereniging VV Riethoven o.a. als lid van de 
jeugdcommissie, coach van jeugdteam JO11 en 
zelf actief als speler van het 4e elftal. 

•  Derde generatie prins Carnaval, vader; prins Peer 
d’n twidde van Bremspoersengat en opa; prins 
Peer d’n urste van Zwetsland (Duizel). 

•  Al van jongs af aan carnaval gevierd in Bremspoersengat, in de jeugdraad 
gezeten en daarna met vriendengroep de Kwèkers meerdere keren aan de 
optocht deelgenomen en tot nu toe nog steeds jaarlijks van de partij in de 
Sleutel en de Rietstek! 
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Beste mensen, mede parochianen 
 

Hier ben ik weer. Hopelijk maakt iedereen het toch 
redelijk goed ondanks alle negatieve invloeden op 
ons leven tegenwoordig. De toekomst is erg onzeker 
voor iedereen. 

 
Toch alles gaat gewoon door. De zon gaat op en onder zoals altijd. De natuur lijkt 
soms in de war. Het is misschien aan de leeftijd van onze moeder aarde? Dat 
weet niemand. Wat kunnen wij er aan doen? Eigenlijk niet veel. Alleen jammeren 
en zeuren? Neen, wij zetten onze positieve bril van het leven op, zodat wij de 
mooie dingen kunnen zien. Iedereen heeft zijn of haar zorgen. Voor zichzelf of 
voor mensen die hun toevertrouwd zijn. 
  
De hersfst is al een tijdje begonnen. De bomen worden langzamerhand kaler 
omdat de bladeren een voor een de boom verlaten. De bladeren hebben hun 
opdracht vervuld. De natuur gaat als het ware in een winterslaap om energie op 
te slaan voor de komende lente. De dieren zijn druk bezig hun voedsel in te slaan 
voor de komende winter. De vogels zoeken de warme plekken op aarde op en 
wachten tot de lente terug keert. Dan komen ze weer terug de natuur verfraaien. 
Zo gaat de cyclus van het leven al miljoenen jaren. En het zal ook zo blijven. 
 
In ons dorp zijn veel aktiviteiten georganiseerd om mensen bij elkaar te brengen. 
Jong en oud, groot en klein. Het is erg fijn dat er in ons dorp zoveel vrijwilligers 
zijn die aktiviteiten mogelijk maken. Het is geweldig om te zien dat mensen hun 
schouders eronder zetten om het zware werk te verzetten. 
 
Veel mensen zien op tegen de koude tijd die aanbreekt. Dat brengt soms ook 
eenzaamheid met zich mee. Toch geloven wij dat alles zijn tijd heeft. De mooie 
tijd zal zeker terug keren vroeg of laat. Laten wij onze hoop niet verliezen door 
wat dan ook. Wij blijven hoopvol blikken naar de toekomst. 
 
De kerk heeft ook een bijzondere plaats in ons dorp. Daar komen we samen 
wanneer we blijde gebeurtenissen te vieren hebben, bijvoorbeeld wanneer een 
kind lid van de kerk wordt door het Heilige Doopsel. Mensen die elkaar het 
jawoord geven, niet alleen in de gemeente maar ook in de kerk om extra kracht 
bij te zetten. Ook momenten van verdriet en pijn bij ziekte of als een geliefd 
iemand overlijdt komen de mensen ook naar de kerk om troost te vinden bij 
elkaar en bij God die het leven gegeven heeft. 
 

Op zaterdag 29 Oktober vierden wij Allerzielen, wij herdachten al onze dier-
baren, die het afgelopen jaar overleden zijn. Mensen die van ons gehouden 
hebben en wij ook van hen. Wij herdenken dit jaarlijks om ze nooit te vergeten. 
In de kerk worden deze mensen bij naam genoemd en wij branden voor allen 
een kaars. Na de vieringen krijgt de familie de kaars mee om deze een plek in 
huis te geven 
Wij steken ook een bijzondere kaars aan voor al die mensen uit ons dorp, die ons 
zijn voorgegaan en waarbij er geen afscheid in de kerk is geweest. 
 
Tot slot: 
De deur van de pastorie staat altijd open om u te ontvangen. Ik zou het erg fijn 
vinden als u even belt, om af te spreken wanneer u komt.  Als u mij wil vragen 
om u thuis te komen bezoeken dan kunt u bellen 06 16 68 68 69   of stuur een 
e-mail bericht  naar Vietnamforevervietnam@gmail.com 

Hopelijk tot gauw. 
Kpl Pietro. 

De grote brand in Riethoven (deel 2)
door Jos van den Putte en Christ van Eijck 

 In de vorige Houwmouw vindt u deel 1. 
 
Het is op dat moment, woensdag, 18 juni 1919, een grote chaos in het centrum 
van Riethoven. Er is geen leiding, iedereen probeert zo veel mogelijk het eigen 
huis te redden. De pasbenoemde burgemeester Johannes Baken is tijdens de 
brand wel aanwezig. Hij maakt zich zorgen om het gemeentehuis, maar hij 
probeert ook sturing te geven aan de blus activiteiten. Dat lukt niet echt. 
Ook zijn mensen bezig hun huisraad te redden door die op straat te zetten en de 
varkens worden losgelaten om ze voor de brand te sparen. Onder luid gekrijs 
vinden de varkens een weg naar buiten, maar bij één boerderij is men te laat met 
het loslaten van varkens en rent een brandend varken naar buiten. De eigenaar 
heeft geen tijd zich met de varkens te bemoeien. ’s Avonds blijkt een varken 
verdwenen te zijn en zijn enkele van zijn varkens in de brand omgekomen. 
 
Het duurt tot diep in de nacht voordat alle branden gedoofd zijn. Er is 
radeloosheid bij alle getroffen gezinnen. Kleine kinderen worden opgevangen in 
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De grote brand in Riethoven (vervolg)

de pastorie en bij niet getroffen gezinnen.  De volwassenen en oudere jeugd 
slapen die nacht niet. Men bewaakt de spullen op straat en bespreekt met elkaar 
hoe het verder moet. De volgende ochtend pas is de omvang van de ramp echt 
zichtbaar. Het nieuws heeft zich al verspreid, van heinde en verre komen 
ramptoeristen kijken naar de puinhopen.  
 
Aan het eind van de dag roept burgemeester Baken alle bewoners van de wijk 
Kerkhof bij elkaar in café Driek van Deijck. Daar wordt besproken hoe gezinnen 
geholpen kunnen worden. Gezinnen die niet bij familie terecht kunnen, worden 
in de buurt opgevangen. Tevens zegt de gemeente toe dat meteen begonnen 
kan worden met herbouw nadat de panden zijn vrijgegeven door de verzekering. 
De gemeente zal niets in de weg leggen. Waar nodig zal de gemeente de 
getroffenen ook financieel ondersteunen. De grote brand is gedurende ruim een 
week landelijk nieuws. Ze wordt vermeld in alle landelijke en regionale 
dagbladen. In één keer is het kleine dorp Riethoven op de kaart gezet. 
   
Herbouw na de brand 
Hoewel de panden volgens een krantenbericht slechts matig verzekerd waren, 
werd er spoedig met de herbouw gestart. De meeste eigenaren hadden kapitaal 
genoeg en we moeten ons ook realiseren dat in die tijd het bouwen nog relatief 
goedkoop was vanwege de goedkope arbeidskrachten.  Bouwvakkers waren 
vaak rondtrekkende ambachtslieden die in ruil voor kost en inwoning en een 
geringe vergoeding voor langere tijd bij een bepaalde familie bleven om een 
bouwproject uit te voeren.  
 
Het huizenblok van de kinderen van Deijck in de Gildestraat werd herbouwd als 
blok van drie huizen. Dit pand was wel goed verzekerd, aangezien Harrie van 
Deijck vertegenwoordiger was in verzekeringen. De eerdere bewoners, 
sigarenmakers Hulselmans en Vercaigne, keerden niet terug.  Het ging al niet zo 
goed met de sigarenfabriek en die werd in 1922 gesloten. De sigarenmakers 
keerden terug naar België. In het huizenblok kwamen drie gezinnen te wonen, 
de familie van Deijck werd huurbaas voor deze panden. 
 
Het gezin van Nelis van Kemenade werd hard getroffen door de brand. Men had 
het al niet breed zoals blijkt uit het feit dat het gezin van Jan Cremers erbij in 
woonde, en het huis was slecht verzekerd. Het gezin verbleef enige tijd bij 
familie in Eersel en later in Steensel voor men kon terugkeren naar de nieuwe 

woning. Helaas werd kort daarna (1923) dit nieuwe huis opnieuw door brand 
verwoest. Het gezin verliet daarna de Gildestraat en kocht een boerderijtje langs 
de weg naar Westerhoven. Waarschijnlijk was Nelis nu wel goed verzekerd. De 
grond werd gekocht door boer Gerard van Herk die aan het perceel grensde. 
 
De boerderij met herberg van Ab van Deijck werd snel herbouwd. Omdat er al 
plannen waren voor een nieuw gemeentehuis, koos Ab ervoor de herberg en het 
woonhuis langs de doorgaande weg te bouwen. De brouwerij werd niet meer 
opgestart. De gezondheid van Ab was niet te best, en enkele jaren later overleed 
hij. Zijn weduwe bleef achter met een oudere dochter en zoon, Anna en Jan, en 
nog twee jonge kinderen, Albert en Harrie. 
De boerderij van de weduwe van de Sande en haar zoon Driek werd snel 
herbouwd. Zoon Driek zette de boerderij voort. De boerderij van de weduwe 
Intven, in de volksmond Hanna de Kort, werd niet herbouwd. De juiste reden 
weten we niet. De grond werd gekocht door Driek van de Sande. 
 
Ook de voerman Keeris kwam niet meer terug. Hij had lange tijd gewerkt voor de 
Boterfabriek, maar sinds deze was gesloten had hij nauwelijks nog werk.  Op de 
plek van zijn woning werd een woonhuis met bedrijfsruimte gebouwd. Hierin 
begon Willem Bouten in 1920 zijn postkantoor. Willem werd de eerste officiële 
postbode van Riethoven. Hij kreeg als snel de bijnaam ‘het booike ‘.   


