
Tot 2001 runden Ton en Betsy hun
bakkerij met de winkel aan het
Vredesplein. Twee jaar later ver-
huisden ze naar Elst. Ton wou het
wat rustiger aan doen. Hij was z’n
leven lang bakker geweest in
Oosterhout. Zijn vader en grootva-
der ook. Toen Ton stopte, kwam
er ook een einde aan drie genera-
ties bakkerij van Kempen in
Oosterhout. Betsy is een tuin-
dersdochter uit Huissen. Tot haar
huwelijk met Ton werkte zij bij
Barenbrug in Arnhem. ‘Daar heb
ik het altijd zó fijn gehad. En toen
Barenbrug naar Oosterhout kwam,
kregen we hen ook nog als klant.
Daar ben ik altijd dankbaar voor
gebleven’.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
in 1966 bij de Buitenpoort in Huissen. Daar gingen we altijd dansen. Ik
was zó gek op dansen maar Ton kon het niet zo goed’. Ja, lacht Ton, ‘t
dansen hed ze bij mien deurgestrip maar de rest was goed zei ze. In
1969 zijn we getrouwd’.

En toen werd je bakkersvrouw…
‘Ja, maar ik heb altijd goede hulp gehad van Connie van Ree, Anita
Maassen, Gerda Lintsen en haar dochter Carla. We hebben wel altijd
hard moeten werken maar we hebben ook een heel goeie boterham
gehad. We gingen toen de kinderen klein waren ook al op wintersport
maar dat wilden we niet weten want andere kinderen konden dat toen
niet. We hebben drie kinderen: Frank, Ester en Mirjam. Maar ze wonen
niet in de buurt’.
Ton vertelt verder: ‘toen wij stopten was de bakkerij 103 jaar oud. Onze
zoon is eigenlijk ook bakker maar hij leerde door. Je moet het ook met
plezier doen anders moet je er nooit aan beginnen want het is eigenlijk
een asociaal beroep. Tegenwoordig bakken ze de hele dag door maar
toen was het altijd ’s nachts werken. Van ‘s avonds tien uur tot ‘s mor-

Dorpshart Oosterhout 
Uitnodiging informatiebijeenkomst
op woensdag 21 juni, 20.00 uur,
Dorpshuis De Schakel

Hart voor Oosterhout
Al bijna 10 jaar koesteren we als inwoners van Oosterhout een ‘harten-
wens’: (weer) een levendig en herkenbaar dorpshart en een plek in
Oosterhout om te blijven wonen, ook als je ouder wordt en hulp nodig
hebt. Ook willen we onze Leonarduskerk, die met sluiten wordt
bedreigd, heel graag behouden voor het dorp.

De unieke kans om dit dorpshart te vormen en de kerk te behouden en
woningen voor ouderen te bouwen doet zich nu voor: door de kerk en
de ruimte er om heen op een andere manier te gaan gebruiken. Om in
te schatten hoe groot de kans van slagen is voor zo’n ingrijpend project,
hebben vele mensen uit Oosterhout de koppen bij elkaar gestoken en
kunnen we nu de eerste resultaten van de haalbaarheid van dit plan pre-
senteren. 

Haalbaarheidsonderzoek
Woonstichting Valburg en Aannemer Jansen & van Ralen hebben aange-
boden om een haalbaarheidsonderzoek te betalen en te organiseren.
We zijn erg blij met dit initiatief, want zo’n plan konden we niet zelf
betalen. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door bureau
Hylkema in samenwerking met VKZ. Het haalbaarheidsonderzoek nadert
op dit moment de ontknoping: als we het dorpshuis in de Kerk willen
herbergen, past dat dan en zo ja hoeveel gaat het kosten?
En als het dorpshuis in de Kerk zit, is het onderhoud dan wel te betalen?
En als we woningen voor ouderen willen, waar komen die dan precies en
hoeveel zijn het er dan? En waar moet iedereen die op bezoek komt par-
keren, waar komt het plein en wat kost dat plein? 
En de school, blijft die op dezelfde plek of gaat de school in de toe-
komst ook nog verhuizen? Allemaal vragen waar we de 21e samen met u
antwoord op willen gaan geven.

De klankbordgroep
De mensen die toe nu toe hebben meegedacht over het plan zijn onder
meer RK Kerk, dorpshuis De Schakel, Kinderopvang de Klompjes,
Basisschool SamSam, de dorpsraad, Woonstichting Valburg, en
Aannemersbedrijf Jansen & van Ralen.  
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Hoe is het toch met Ton en
Betsy van Kempen?
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           In Paradisum   ???? 
 
 

Voor het nieuwe     van Oosterhout zijn drie scenario’s geschreven en 
gedeeld met een flinke groep dorpsgenoten op donderdag 16 februari. 
In deze “schetsen met dunne potloodlijnen” schoven de gebouwen, de plantsoenen, 
de pleinen en de parkeerplaatsen naar voren en weer terug.  
Te midden van soms felle discussies en voortdurend wisselende perspectieven bleef 
één beeld vrijwel ongewijzigd. Zowel in de scenario’s als in de gesprekken werd voor 
de route van het Dorpshuis een heldere en nauwelijks betwiste koers uitgezet. 
We gaan serieus rekening houden met een verhuizing naar het kerkgebouw en de 
bijbehorende pastorie.  
We zien het nog nauwelijks voor ons: Dorpshuis de Schakel in de Leonarduskerk! 
Zoals ooit Paradiso in een kerkgebouw nestelde, merkte een geboren 
Amsterdammer op !.. 
En nu maar dromen, fantaseren, plannen maken, schetsen tekenen en weer 
weggooien.  
Nu maar spreken met elkaar en met anderen, met de voortrekkers en de remmers, 
met de hemelbestormers en de nuchteren. 
Nu maar rekenen en schuiven met alle stukjes van de puzzel.    
 
We weten zeker dat in ons dorp mensen wonen met gedachten hierover, gedachten 
op het puntje van de tong, gedachten die moeten worden uitgesproken. 
Mogen wij ze verzamelen? 
Mogen wij alle inbreng van jullie vergaren om uiteindelijk met een wijs en afgewogen 
plan aan de gang te kunnen?  
Over een aantal jaren, want er zal nog flink wat water door de Waal stromen!!. 
 
Wat het bestuur van Dorpshuis de Schakel nu al belangrijk vindt: 
 

- Al onze verenigingen, clubs en groepen zullen meeverhuizen.  
- De gebouwen zullen in goede staat worden overgedragen 
- Exploitatie van de ruimten is op een redelijke wijze haalbaar  

 
Dus, mensen:     Maak van uw hart geen moordkuil 
Geef ons uw gedachten, suggesties, waarschuwingen, kanttekeningen,  
schetsen, ervaringen, droombeelden, goede raad,   



gens half vier. Vrijdags om een uur of zes even naar bed tot een uur of
tien en dan de hele nacht de bakkerij in. Zaterdagsavonds had je geen
slaap want je had ’s morgens uitgeslapen maar dan ging ik de adminis-
tratie maar bijwerken of zo. Je had genoeg te doen.
Het oude huis was wel beschadigd in de oorlog maar weer hersteld. de
bakkerij was in het achterhuis. Later in de oude schuur. het oude huis is
in 1973 afgebroken. het was een hele oude boerderij. mijn ouders zijn er
in 1933 ingekomen.
Onze hele bakkerij, de oven en de machines, is naar Nicaragua gegaan.
Barenbrug heeft nog voor een container gezorgd. Het ging naar een
goed doel. Het geeft nog een goed gevoel dat de boel niet ergens
stond te verroesten. We hadden altijd mooie degelijke machines. Maar
het viel niet mee om daar de oven weer in elkaar te zetten. Die was
natuurlijk honderduuzend keer heet geworden en weer afgekoeld. Al die
schroeven zaten muurvast hè. 
Ik weet nog dat we een speculaasmachine kregen. Tot die tijd moest je
alles met de hand draaien en nog eerder had je de speculaasplankjes.
Maar met die machine hád je me
ineens een bult speculaas! De grote
poppen moest je nog wel met de hand
maken. Ik heb nog ergens een foto van
de eerste speculaasmachine. Hier is ie.
Ik denk rond 1965. Dat was een prach-
tige periode. Iedereen keeeg het beter
en we konden moderniseren. In 1969
zijn we getrouwd. We hebben drie kin-
deren’.

Waar houden jullie je nu zoal mee
bezig?
‘We gaan nog wel eens fietsen. In
Munsterland, langs de Bodensee en
ook in Frankrijk. Meestal tussen de
veertig en vijftig kilometer. En dit jaar
gaan we langs de Loire fietsen. We
gingen altijd met eigen auto maar nu
gaan we met de bus vanuit Limburg. 
Betsy is vorig jaar zeventig geworden.
Toen hebben we een electrische fiets
gekocht. Ik stond altijd al vijf of tien minuten te wachten bovenop een
heuvel, maar nu gaan we meer gelijk op.’
Bets sport anderhalf uur in de week en Ton blijkt nog graag te zingen.
Hij is bij het Gregoriaans koor in Elst en het Leonarduskoor in
Oosterhout. ‘En ik ben in Oosterhout ook altijd nog bij het tennissen
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Dorpsstraat 40, Oosterhout 06-55165870

Een nieuwe zelfstandige tuinman heeft zich gevestigd in Oosterhout, gemeente 
Overbetuwe. John van Heijnsbergen is vanaf nu in te huren voor alle tuinonderhoud. 
Al ruim 35 jaar heeft hij ervaring met het werken in en het onderhouden van  
particuliere tuinen in zijn vrije tijd. Nu maakt hij hiervan zijn beroep, tot nu toe deed 
hij het werk tussen de bedrijven door. Hij werkte jaren als procesoperator binnen vier 
muren. Dat laat hij nu achter zich want “dat viel niet mee. Ik ben echt een buitenmens”, 
zegt John van Heijnsbergen. “Buitenlucht, vrijheid, iets moois presenteren, iets 
achterlaten, zichtbaar maken”, zo legt hij zijn passie voor tuinen uit.  

Tuingenoot
John van Heijnsbergen heeft zich als zelfstandige tuinman aangesloten bij het 
samenwerkingsverband Tuingenoot.nl. Het motto van Tuingenoot.nl spreekt hem 
erg aan: behulpzaam, betrouwbaar, gedreven en betaalbaar! “De klant belt wel 
rechtstreeks met mij, besprekingen worden gevoerd met mij. Voor mij biedt dit 
netwerk vooral gemak in het runnen van een eigen bedrijf, waardoor ik me volledig 
kan concentreren op de tuinwerkzaamheden. Door samenwerking kunnen we kosten 
besparen, waardoor ik het werk goedkoper aan kan bieden.” Hij brengt natuurlijk ook 
al het benodigde gereedschap mee bij zijn tuinwerk in de gemeente Overbetuwe en 
omgeving.
Hij is opgeleid aan de land- en tuinbouwschool en werkte als jonge man in kwekerijen. 
Nu keert hij terug naar deze passie. John van Heijnsbergen heeft ervaring in 
stadstuintjes en particuliere tuinen, in moestuinen en kruidentuinen. Zo onderhoudt 
hij al jaren een imposante tuin van maar liefst 8800 m2.  Met alle voorkomende 
werkzaamheden voor de vijver, de kruidentuin, de moestuin, boomsingels, diverse 
soorten hagen, druivengaard, weiland, pergola, borders en gazon.
 
John van Heijnsbergen is dus een tuinman die van alle markten thuis is. U kunt hem 
inzetten voor al uw tuinklussen: bijvoorbeeld het voorjaarsklaar maken van de tuin, 
snoeiwerk of het uitvoeren van een beplantingsplan. “Het liefste onderhoud ik een tuin 
het hele jaar rond. Maar ik ben natuurlijk ook in te huren voor incidentele tuinklussen. 
Er is altijd wat te doen in een tuin!” 

John van Heijnsbergen, De Kempenbongerd 3, Oosterhout (GLD)
t: 0481-48 23 06 | m: 06-10 76 65 55 | www.tuingenoot.nl

Tuinman nodig? Tuingenoot bellen!
Behulpzaam, betrouwbaar, betaalbaar.

tuingenoot.nl
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Ook u bent van harte welkom!
Bel of loop eens vrijblijvend binnen bij

Gonny’s haarwonder
Vredesplein 4

6678 AD  Oosterhout

Tel.: (06) 13 09 45 40

Ook op dinsdag- en

donderdagavond en

op zaterdag geopend.

Gesloten op maandag.

Voor 65+ hebben

wij een KORTING

van 20%

gebleven. Want Oosterhout kunnen we toch niet helemaal loslaten. Maar
als je ouder wordt dan is het fijn om in een grotere plaats te wonen. Dan
heb je alles in de buurt’.

Waar kopen jullie je brood?
‘Ach, op verschillende plaatsen maar meestal bij de supermarkt hier in
de buurt. Ik ben gék op brood en daar hebben ze vaak van dat zuurde-
sembrood. Dat vind ik wel lekker. Betsy haalt ook wel eens ergens anders
brood’.

Bak je zelf nog wel eens wat?
‘Jawel, maar alleen met de feestdagen. En met mijn verjaardag bak ik
nog sausijsjes. Weet je hoe ik dat doe? Een kilo halfomhalf gehakt, niet
van dat vette maar mooi gehakt, 150 gram paneermeel, vier eieren, 20
gram zout, een bietje peper en nootmuskaat, een bietje pittige saus, bij-
voorbeeld Worcestersaus, maar niet te veel. De plakjes bladerdeeg moet
je een dag van te voren uit de diepvries in koelkast doen. Ze moeten
koud zijn. Ik leg er vijf achter elkaar en maak het onderste 1/3 deel voch-
tig. Gehakt uitrollen en er op. Dan sla je het deeg om en druk het vast.
Een uur laten rusten en in die tijd twee keer bestrijken met een losge-
klopt ei. Dan 25 minuten op 180 graden.  De massa is genoeg voor twin-
tig sausijsjes. Een kwart van de massa is genoeg voor vijf sausijzebrood-
jes. En dan heb je ze goéd gevuld, niet zoals in de supermarkt!’

Een kraam huren
Er zijn nog kramen beschikbaar op de jaarlijkse zomer-
markt van de Waalkanters. Op zondag 13 augustus a.s.
is er weer de gezellige zomermarkt rondom het
Dorpshuis in Slijk-Ewijk. Aanmelden voor een stand-
plaats op deze zomermarkt kan nog steeds! Hiervoor
dient u contact op te nemen met de heer Blom door
een email te sturen naar waalkanters@gmail.com

De prijs per kraam van 4 meter overdekt bedraagt € 25,-. Eventueel
grondhuur is € 4,- per meter. Ook dit jaar hopen we er weer een succes-
volle en gezellige dag van te maken. Voor informatie kunt u contact
opnemen met de heer Blom (06-49882609 of via email
waalkanters@gmail.com). Tot ziens op onze markt!


