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Zaterdag 4 september 1982 was er een groots ‘middeleeuws’ feest in Cuijk.
Op de plaats van de voormalige meubelfabriek Werten waren maar liefst 94 woningen
gebouwd, welke op deze dag officieel in gebruik genomen werden.
Het had volgens burgemeester C.J. (Cor) van de Rakt (1927-1993), zoals in zijn
openingswoord werd gesteld, veel bloed en tranen gekost de verwerving van het
bedrijfsterrein en de realisering van het bouwplan rond te krijgen; juist om die reden was
de vreugde op deze dag des te groter.
In samenwerking met gemeente, architectenbureau Wijnen-Senders uit Den Bosch,
bouwbedrijf Hendriks en woningbouwvereniging Cevelum, was het gelukt om op een
kleine oppervlakte bijna honderd wooneenheden te bouwen.
Een nieuwe woonbuurt, had al gauw de naam van 'Woonburcht'. Vandaar ook dat een
buurtcommissie van tien vrijwilligers op de gedachte kwam om een ‘middeleeuws’ feest
te organiseren.
Op zaterdag 4 september 1982 trok dan ook een historische stoet van ridders en
jonkvrouwen door de Cuijkse straten. Bewoners van de buurt hadden zich in aangepaste
kledij gestoken en ook het Martinusgilde was aanwezig.
Behalve harmonie Gaudete in Domino en de tamboers van het gilde uit Vianen, was in
het bonte gezelschap ook ’Heer Jan van Cuijk’ aanwezig. Nadat de harmonie een
muzikale uitvoering had gegeven, werd een openingslied gezongen.
Voor het rammen van de toegangspoort riep ‘Heer Jan van Cuijk’ de hulp in van de
Baljuw van Cuijk (de burgemeester) en de vertegenwoordigers van het architectenbureau
en woningbouwvereniging Cevelum.
Onder hevig tromgeroffel van het gilde uit Vianen gelukte het de 'kloecke luyden' om de
poort te openen en kon de vesting worden ingenomen.
Daarna was er het feest met straatmuzikanten en volksspelen.
Omdat op deze plaats een meubelfabriek had gestaan, kreeg de nieuwe buurt de
toepasselijke naam van Kruishout. (Een kruishout is een timmergereedschap, dat allerlei
kleine metingen kan verrichten.)
Daags na deze opening was er een open dag voor alle inwoners van Cuijk.
Het feest werd afgesloten met een uitstekend optreden van de jazz-formatie
'Just Friends'.
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