
Liefde 
en vrede

In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout 
werken samen met tal van inwoners 
en instanties. Deze week een 
portret van Kees de Kok, vrijwilliger 
binnen de Catharinaparochie en de 
Verrijzeniskerk, de buurtpreventie 
Dorst, het Oranjecomité en de 

buurtbus.

Kees de Kok

Wilt u meer weten over de buurtpreventie in Dorst? 
De website www.nieuwsuitdorst.nl staat vol informatie en nuttige preventietips.
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Tot 12 jaar terug was Kees eigenaar van een staalbouwbedrijf. Bij de 

bouw van het Rat Verlegh Stadion in Breda was hij nauw betrokken. 

Kees, nu 73, vroeg zich serieus af wat hij zou gaan doen na zijn 

65ste. Typen kon hij niet voor zijn vijfenzestigste. Nu swipet hij 

moeiteloos door zijn iPhone en werkt regelmatig notulen uit op zijn 

computer. Bijna tien jaar geleden is Kees samen met zijn vrouw, met 

wie hij nu 48 jaar getrouwd is, verhuisd naar Dorst. Toen ontstond 

zijn wens om ‘iets te doen voor Dorst’ en sloot hij zich aan bij de 

buurtpreventiegroep. 

Dorst werd geteisterd door inbraken en branden. In het lokale blad 

de Dorstlezer plaatste de buurtpreventie een oproep: loop ’s avonds 

bij thuiskomst even een rondje. Men gaf massaal gehoor aan deze 

oproep. Kees lacht hartelijk: ‘De politie heeft ons uiteindelijk verzocht 

om ermee op te houden, want er liepen de hele avond mensen op 

straat’! De actie had het gewenste effect: de branden zijn gestopt. 

Ongeveer een half jaar geleden is dankzij de Whatsappgroep van de 

buurtpreventie een inbraak verijdeld. De inbreker werd midden in de 

nacht op heterdaad betrapt. Ook noemenswaardig zijn de kleinste 

leden van de buurtpreventiewerkgroep. Een paar keer per dag 

lopen ze door het dorp, dus een tactisch slimme zet om de trouwe 

viervoeters in Dorst uit te gaan rusten met speciale reflecterende 

hondenhesjes met daarop de tekst ‘wij waken ook’. Voor de foto 

poseert Kees met buurthond Mila. 

Kees is ook actief binnen de Catharinaparochie en de Verrijzeniskerk. 

Zijn geloof speelt een significante rol in zijn vrijwilligerswerk. ‘Of God 

bestaat, is voor iedereen een eigen vraagstuk. Ik denk dat Jezus echt 

heeft bestaan en ook een bijzonder mens was. Het gaat volgens mij 

niet om wat je wel en niet zou mogen. Volgens mij gaat het alleen 

maar om twee dingen: liefde en vrede’. Drie jaar geleden is Kees 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Met zijn enthousiaste 

en tomeloze inzet, bescheidenheid en oprechte naastenliefde is hij 

onbetwistbaar een inspiratie voor anderen.


