
Effe bijkletsen met:  Angelique en Dennis van Oosterwijk  
 
 

'De v.v.Gilze zijn we samen'.  Het is de veel gebruikte slogan om aan 
te geven dat we  
het v.v.Gilze-gevoel willen delen. Dat 'samen' gevoel komt voor een 
belangrijk deel tot uiting in de kantine. Het coronamonster had en 
heeft daar  geen boodschap aan.  Dat akelige virus blijft op de loer 
liggen en ons als een grote vijand achtervolgen. Alleen trainingen en 
onderlinge wedstrijdjes, dat is niet wat wel willen. Een voetbalclub 
zonder kantine is als een café zonder bier en als een cafetaria 

zonder friet. Wanneer tapte Albert Faes daar zijn laatste pilsje? En wanneer bakte 
Angelique daar haar laatste frietje? Het voelt als, al weer lang geleden. Maar er 
gloort hoop. Morgenavond  de persconferentie die ons, zoals weer uitlekte,  hoop 
geeft op een wat normaler leven. Nu we dat allemaal nog niet zeker weten, gaan we 
wat bijkletsen over de dingen van alle dag met Angelique en Dennis. We treffen 
beiden op maandagavond 24 januari in hun woning aan de Broekakkerweg nummer 
7. Graag stellen ze zich even voor. Angelique: “Ik ben geboren en getogen in Gilze. 
Met mijn volgende verjaardag ga ik de halve eeuw volmaken. In het voorbije jaar 
waren Dennis en ik vijfentwintig jaar getrouwd. We hebben samen twee kinderen 
Cynthia en Danny. Verder ben ik de eigenaresse van 'Liques broodjes'  dat wat ons 
hier samenbrengt”. Dennis vervolgt: “Ik ben geboren en getogen in het mooie en 
pittoreske Molenschot. Een dorpje om van te houden. Hoewel het in Gilze ook prima 
toeven is. Ik ben 48 jaar. Voor mijn dagelijks werk  ben ik met mijn kippengrillbedrijf 
te vinden op de weekmarkten van Etten Leur, Chaam, Rucphen en Roosendaal. Dus 
zeker wat overeenkomsten met het werk van Angelique”. Zo stelt het ondernemende 
paar zich aan ons voor. Vijfentwintig jaar samen, betekende dat een feestje? Dennis: 
“ Nee niet dat feestje, we kozen voor een cruise van 2 weken in het Caribisch gebied. 
We legden o.a. aan in Costa Rica, Columbia en Panama. Het was een heerlijke 
ervaring om dit samen met onze kinderen te beleven. Maar nu weer het leven van 
alle dag”. Zo zegt Dennis. Als Coronamaatregelen dat niet beletten zijn jullie  op 
zaterdag en zondag vanaf 10 uur te vinden in de keuken van de v.v.Gilze. Hoe is dat 
zo gekomen? Angelique: “De coronamaatregelen troffen ook de v.v.Gilze. Geen 
biertje en geen lekkere hap. Creatief, zoals ze ook bij de v.v.Gilze zijn, werd ik 
benaderd om met mijn mobiele marktwagen een plekje in te nemen op ons mooie 
Gilse sportpark. Zoals zo vaak, van het een komt het ander. Dennis en ik zijn blij dat    
deze uitdaging ons gegund is. Hoewel onze eerste ervaringen nog maar kort zijn, wij 
hebben er een goed gevoel bij. Zowel 'clubmensen' als bezoekers zijn enthousiast 
over  wat we te bieden hebben. Zo hoorde ik iemand zeggen”, “zo vrouwke kunde gij 
nie bij ons aon de slag”? “Het is  maar 'n opmerking, maar het stimuleert mij, en ook 
Dennis,  om het beste van onszelf te geven”. Zo zegt Angelique overtuigd. Wat 
hebben jullie met voetbal?   “Angelique ik niet zoveel,  dat was meer Dennis zijn vrije 



tijdsbesteding”. Denis vervolgt. “Ik maakte deel uit van Gilze 5. Ik geloof in het 
seizoen 2017/2018. Het was één van   de vele gloriejaren van dit team. Om met 
mannen als o.a. Richard Faes, Edwin Aarts en Eric Clemens in hetzelfde team te 
mogen spelen, dat zegt wel wat. Dat waren de mannen  met een bovengemiddeld 
voetbalintelect. Toch blonken Remco Oprins en ik  uit in de kantine. Vooral verbaal  
waren wij sterker, gingen geen discussie uit de weg en zagen de dingen net wat 
scherper. Door dat extra pilsje? Dat zou kunnen”. Zo herinnert Dennis dat gezellig 
samenzijn van het Gilze 5 van toen. Verkoop vanuit een mobiele marktwagen dat  is 
jullie passie. Angelique: “Zeker, toen Hutten-Catering, waar ik ruim 12 jaar werkte, 
ermee ging stoppen stond ik voor de keuze hoe verder? Het werd 'Liques broodjes'. 
Dennis die, deze invulling van verkoop,   veel zag in België stelde voor om op die weg 
verder te gaan. Zo werd ik zelfstandig ondernemer. Drie dagen sta ik met mijn 
wagen, van 10.00 uur tot 14.30   bij tankstation de Total. Mijn klanten zijn o.a. 'de 
tankers'  omwonenden en  personeel,  werkend op het bedrijventerrein. Daar komt 
nu de v.v.Gilze bij op zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. Wij staan de popelen om 
daar aan de slag te gaan en hopen op een fijne samenwerking met iedereen van de 
v.v.Gilze”. Zo zegt een enthousiaste Angelique. Dennis  liet ons al weten met zijn 
kippengrillbedrijf op markten te staan. Wat ging hier zoal aan vooraf en wat zijn, zijn 
ervaringen? Dennis: “Ook ik werkte lange tijd in loondienst en wel als 
kraanmachinist aan het spoor. Dat was veelal nachtwerk.  Dat brak me op. Ik wilde 
als klein zelfstandige verder. Wat een prima besluit is gebleken”. Zegt Dennis op 
besliste toon. Wat maak je zoal mee, werkend vanuit een marktwagen? Angelique: 
“Misschien is de kleurkeuze van mijn wagen niet helemaal goed gekozen. De blauwe 
kleur associëren veel mensen met water. Dus de gedachte dat ik vis sta te verkopen 
is wel te begrijpen. Het komt dan ook voor dat mij een enkele keer  gevraagd wordt  
naar bv. een harinkje of kibbeling”. Dennis vervolgt: “Hoewel ik druk ben met mijn 
kippengrill, wil er bij mij  wel eens iemand vragen naar een zak oliebollen. Helaas 
daar kan deze jongen niet aan voldoen. Wat ook nog wel eens voor wil komen, en 
waaraan ik met ook wel een beetje irriteer, is het afbieden op een aanbieding. 
Voorbeeld.  6 bouten voor € 10,--. Voor die het niet wil begrijpen is dat hetzelfde als 
3 bouten voor € 5,-- . Daar gaat Dennis dus niet aan beginnen”. Zo spreekt de 
marktkoopman. Wat herinner je als mooie momenten in jullie leven? Beiden kijken 
elkaar even aan. Waar gaat hij, waar gaat zij meekomen? Dennis: “Angelique zal daar 
niet veel anders over denken. Maar het starten van een eigen bedrijf was zo’n mooi 
moment voor ons beiden. Ook een mooi moment,  we zijn samen gelijktijdig  
gestopt met roken. Dat al weer zo’n 13 jaar geleden. Aanleiding was dat onze 
dochter Cynthia de afbeelding op een pakje sigaretten had bestudeerd. ‘Roken kan 
dodelijk zijn’. En meer van die afschrikkende teksten. Al huilend in haar bedje 
maakte ze duidelijk waarom ze zo’n verdriet had. Het overlijden van haar tante 
speelde hierin ook een rol. Onze trouwdag, het krijgen van kinderen zijn 
hoogtepunten die ook bij ons met stip op één staan”. Zo zeggen Angelique en Dennis 
eensgezind. Blijft er nog wat vrije tijd over in jullie drukke bestaan en hoe wordt die 



ingevuld? Angelique: “Dennis en ik besteden nogal wat van die vrije tijd met het 
schoonmaken en afwassen van al datgene wat niet in de vaatwasser past, en dat is 
nogal wat. Hygiëne is in onze handel zeer belangrijk, dat zal duidelijk zijn. Voor de 
meeste mensen is het weekend de zaterdag en zondag. Voor ons is dat de maandag 
en dinsdag. We gaan dan eens naar de sauna. We wandelen wat met ons hondje. We 
pikken een terrasje. We gaan eens lunchen. Als het weer kan/mag naar het theater.  
En ja, net als onze jeugd houden we ook van lekker chillen. De boel de boel laten. 
Effe niet denken aan de dag van morgen”. Zo besluit Angelique. Dit was dan weer  
ons bijkletspraatje.  Angelique en Dennis bedankt voor jullie spontane medewerking. 
Wij wensen jullie een succesvolle toekomst en niet in de laatste plaats dat de 
v.v.Gilze een prettige werkomgeving voor jullie zal zijn. 
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