
Marieke stopt na 13 jaar als 
voorzitter van dorpshuis Den Hout: 
‘Het is alsof je een bedrijf runt’ 
DEN HOUT - Marieke van Berkel was 13 jaar lang het gezicht van Den Brink in 
haar rol als voorzitter van stichting Dorpshuis Den Hout. In april leidde ze haar 
laatste bestuursvergadering en trad ze af als voorzitter. ,,Het dorpshuis was mijn 
kindje, maar ook dat moet je loslaten", stelt ze. 

Toen Van Berkel zich in 2005 in Den Hout vestigde, was ze direct onder de indruk van 
het dorpshuis. ,,Ik was verbaasd dat er zo'n mooi dorpshuis was! Omdat ik graag wilde 
integreren in het dorp besloot ik al snel als vrijwilliger achter de bar te gaan staan", weet 
ze nog. 

 

 



Enthousiasme 
Haar enthousiasme bleef niet onopgemerkt; oud-voorzitter Cor vroeg haar binnen een 
jaar al of ze het voorzitterschap wilde overnemen. ,,Ik vond het heel spannend, zoiets 
had ik nog nooit gedaan", herinnert Van Berkel zich. Maar na een paar maanden 'stage 
lopen' besluit ze er voor te gaan: ,,Ik heb er wel mijn eigen draai aan gegeven. 
Natuurlijk horen een agenda en notulen wel bij een bestuursvergadering, maar de 
bestuurshamer heb ik nooit gebruikt", stelt ze lachend. ,,Voor mij hoefde het allemaal 
niet zo officieel, we hebben het altijd samen gedaan." 

Leerzame tijd 
Na zo'n 130 bestuursvergaderingen geleid te hebben, kijkt ze terug op een leerzame 
tijd. Met het bestuur droeg ze niet alleen zorg voor het dorpshuis, maar ook voor het 
woonhuis en het kinderdagverblijf. ,,Het is alsof je een bedrijf runt, er komt van alles bij 
kijken", vertelt ze. 

Nieuwe keuken 
Het project waar ze het meest trots op is, is zonder twijfel de nieuwe keuken in het 
woonhuis: ,,We kregen subsidie via de iDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) voor 
een project dat van toegevoegde waarde zou zijn voor het hele dorp. Daarvan bouwden 
wij de keuken, die in 2014 openging. Wat waren we trots! Omdat het er echode, kwam 
er een geluidswerend doek. Dat heb ik laten bedrukken met zo'n driehonderd oude 
foto's, aktes, kaarten en bonnetjes uit het dorp. Een heel werk, maar zeker de moeite 
waard: alle leuke reacties waren voor mij de kers op taart."  

Samenloop van omstandigheden 
De reden voor haar vertrek is een samenloop van omstandigheden: ,,Toen ik begon 
had ik mijn handen vrij om er zoveel tijd in te steken als ik wilde. Maar de laatste twee 
jaar werk ik weer 20 uur in de week. Ik merkte dat dat samen een beetje te veel hooi op 
mijn vork was. Bovendien vond ik het ook wel tijd voor een frisse blik", licht Van Berkel 
toe. 

Ze was van plan nog een laatste termijn van drie jaar te blijven, tot haar gezondheid 
roet in het eten gooide. ,,Eind vorig jaar kreeg ik gezondheidsklachten. Dat heeft mijn 
vertrek versneld." Een opvolger is nog niet gevonden. ,,Misschien heb ik de lat zelf iets 
te hoog gelegd. Je hoeft er echt niet zoveel tijd in te stoppen als ik deed. Het is het 
belangrijkst dat de nieuwe voorzitter hart heeft voor het dorpshuis, dan komt alles 
goed." 

 


