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Zes lintjes in Oosterhout
28 april 2001, In de kantine van de Oosterhoutse brandweer kreeg de heer A. van Genk (61) uit Den Hout de
versierselen opgespeld die horen bij de onderscheiding 'Lid in de orde van Oranje-Nassau' door
burgemeester C. Leijten vanwege zijn langdurige verdiensten voor de brandweer.
Van Genk was van 1960 tot 2001 lid van de vrijwillige brandweer, laatstelijk in de functie van postcommandant in Den
Hout. Tot 1 april van dit jaar was hij actief als brandweeropleider. De decorandus was bovendien sinds 1972 lid van
het stichtingsbestuur van Dorpshuis Den Brink.

B. van Wanrooij
Tijdens een ontvangst op het stadhuis, in aanwezigheid van het Gemengd Zangkoor Oosterheide, kreeg de heer B.
van Wanrooij (59) de versierselen opgespeld die horen bij de onderscheiding 'Lid in de orde van Oranje-Nassau'
vanwege langdurige verdiensten voor de muziekcultuur in Oosterhout. Van Wanrooij was acht jaar lang directeur van
de Muziekschool, dirigent van het Interparochieel Jongerenkoor en een aantal koren en orkesten in de regio. Sinds
1993 is hij de vaste dirigent van het Oosterheidekoor dat hij, zo blijkt uit de motivering van burgemeester Leijten 'tot
hoge muzikale prestaties wist te brengen'.

W. Hoosemans
Burgemeester C. Leijten ging in Dorst bij de heer W. Hoosemans (53) thuis langs om hem te verrassen met de
versierselen die horen bij de onderscheiding 'Lid in de orde van Oranje-Nassau'. Hoosemans, politie-inspecteur in de
regio Midden- en West-Brabant, heeft veel nevenactiviteiten. Zo was hij oprichter van de buurtvereniging Tilbury,
secretaris van St. Joris, bestuurslid van de Algemene Christelijke Politiebond, mede-initiator van het stratentoernooi
Dorst, bestuurslid van Neerlandia, medeoprichter van de Markoever Muzikanten en voorzitter van de buurtvereniging
Molenschot-Dorst.

E. van Maarsen
In de collegekamer op het stadhuis speldde burgemeester C. Leijten de versierselen op die horen bij de
onderscheiding 'Ridder in de orde van Oranje-Nassau' bij de heer E. van Maarsen (51). De decorandus heeft blijkens
de woorden van Leijten 'in bijzondere mate bijgedragen aan het overbruggen van de kloof tussen de van oudsher
gesloten joodse gemeenschap en de rest van de samenleving'. Maar ook binnen die joodse gemeenschap was Van
Maarsen zeer actief, onder meer voor het behoud van joods cultureel erfgoed. Zo is hij al sinds 1984 voorzitter van
de Nederlands Israëlitische Gemeente in Breda en vervulde hij vele bestuursfuncties in de joofdse gemeenschap.

H. Brentjens
De heer H. Brentjens (74) is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele verdiensten voor
het sociaal-maatschappelijk werk in Oosterhout. Hij kreeg daarover gisteren op het eiland Sicilië (waar hij op vakantie
is) een fax met felicitaties van burgemeester C. Leijten, vooruitlopend op de officiële uitreiking op 17 mei. Brentjes
was jarenlang bestuurlijk (ook als voorzitter) actief binnen de Stichting Welzijn Oosterhout. Momenteel is hij nog
voorzitter van de Volksuniversiteit Oosterhout en vice-voorzitter van de Seniorenraad. Leijten: "Het is in belangrijke
mate aan hem te danken dat de Seniorenraad zich een plaats verwerft in discussies over wonen, zorg en welzijn."

S. van den Hout
Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontving Oosterhouter S. van den Hout (61) uit
handen van minister Netelenbos de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Van den Hout was van
1987 tot september 2000 voorzitter van de Hollandse Aannemingsmaatschappij bv, het op een na grootste
baggerbedrijf van ons land. Hij stond aan de wieg van een succesvolle integratie van de HAM in de Koninklijke Volker
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