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Van den Hurk  
Ondernemer 
van het Jaar
Oss - Directeur Jos van den 
Hurk van het Osse bedrijf 
Kaal Masten is afgelopen 
weekeinde uitgeroepen 
tot Ondernemer van het 
Jaar in Oss. Dat gebeurde 
zaterdag tijdens het Busi-
ness Gala 2014 in Theater 
De Lievekamp. Bij het uit-
reiken van de Rabocheque 
aarzelde Van den Hurk 
geen moment: het bedrag 
van 2.500 euro gaat naar 
de Samenloop voor Hoop.
Het jonge bedrijf Chem-
Connection won de uit-
verkiezing van Veelbelo-
vend Ondernemer van het 
Jaar.

Informateur   
in Bernheze
Bernheze - Jan Kerkhof 
uit Boerdonk, oud-wet-
houder in de gemeente 
Veghel, is gevraagd de in-
formatiebesprekingen te 
begeleiden in de gemeen-
te Bernheze. Kerkhof was 
eerder formateur van het 
dagelijks bestuur van 
Waterschap Aa en Maas.

Gedeputeerde 
te gast bij TIBO
Oss - Gedeputeerde Bert 
Pauli van de provincie 
Noord-Brabant is van-
avond (woensdag 26 
maart) te gast bij onder-
nemersvereniging TIBO. 
Belangstellenden zijn 
welkom vanaf 20.30 uur 
in Theater De Lievekamp. 
Dan start Pauli, aanslui-
tend op de Algemene 
Ledenvergadering van 
TIBO, met een voordracht 
over de economische 
toekomst van Noordoost-
Brabant. Vervolgens gaat 
hij ook in gesprek met 
burgemeester Buijs en 
wethouder Van Loon. 
Daarbij wordt ingezoomd 
op Oss. Ook is er ruimte 
voor vragen uit de zaal.

Kennismaken 
met biobased 
bouwen
Berghem - Biobased 
bouwen is bouwen met 
biologische bouwma-
terialen. Wie hiermee 
kennis wil maken, kan 
zaterdag 5 april terecht 
bij bouwkundige Sandra 
Schreurs. In haar woning 
aan de Waterstraat 3 in 
Berghem verzorgt zij deze 
middag een lezing over 
deze duurzame vorm van 
bouwen en wonen. 
Schreurs: “Afgelopen jaar 
heb ik samen met mijn 
echtgenoot onze boerderij 
biobased verbouwd en 
veel ervaring opgedaan. 
Daarom stel ik ons huis 
open.”
Na afloop is er een de-
monstratie van leemstu-
cen. Diverse vaklieden 
staan klaar om vragen 
te beantwoorden. Gratis 
deelname. Reserveren 
via Sandra@schreursen-
deluij.nl.

Kunstwerk bij ijssalon geeft 
winkelcentrum Oss meer kleur

Kunstenares Nicole Kranenburg met het kunstwerk. Samen met Nicole dachten zo’n veertig 
kinderen na over verbetering van het winkelcentrum. Resultaat: een vrolijk kunstwerk.

Oss - In het centrum van 
Oss, bij ijssalon Venezia 
op de Heuvel, is vandaag 
(woensdagmiddag) een tij-
delijk kunstwerk geplaatst, 
een Opsteker voor het Cen-
trum. Om 14.00 uur werd 
de onthulling verricht door 
wethouder Hoeksema, in 
aanwezigheid van de jeug-
dige makers.
Zo’n veertig kinderen van 
groep 4 tot en met 8 van 
diverse Osse basisscholen 
werkten mee aan het kunst-
werk. Zij lieten samen met 

kunstenares Nicole Kranen-
burg van Atelier KeraNiek 
in Oijen hun gedachten gaan 
over het Osse winkelcen-
trum. Hamvraag: ‘Hoe kan 
het centrum meer kleur krij-
gen?’. “Er is hard gewerkt en 
het resultaat mag er zijn!”
De kinderen zaten vol idee-
en: een digitale speeltuin 
zou vet cool zijn. Met Mine-
craft natuurlijk, maar ook 
Wii. Verder vinden kinderen 
dat er meer groen en dieren 
in het winkelcentrum wel-
kom zijn. Het is nu allemaal 

wat al te veel steen.
In de wintermaanden heb-
ben de kinderen de schaats-
baan van Winterland gemist, 
werd duidelijk. Daarbij na-
tuurlijk ook de chocomel en 
poffertjes, sfeervolle kerst-
bomen, muziek en lichtjes.
Niet alles is kommer en 
kwel, volgens de kinderen. 
Zo is het ijsje van de ijssa-
lon op de Heuvel als ‘beste 
getest’. Vandaar dat aan de 
ondernemer werd gevraagd 
om het kunstwerk hier een 
tijdje neer te mogen zetten.

* Ruw’Art zoekt nieuw onderkomen in Oss       * Koopzondag 6 april: laatste creatieve uitspatting in winkelpand 

Kunstenaars v erlaten de Ruwert
Ruw’Art vertrekt half 
april uit winkelcentrum 
de Ruwert in Oss. Het 
pand dat de kunstenaars 
een jaar lang mochten 
gebruiken, krijgt een 
facelift en een nieuwe 
bestemming. Nog 
één keer pakken de 
kunstenaars uit.

van de redactie

Oss - Natuurlijk vindt het 
kunstenaarscollectief het 
jammer dat er een eind komt 
aan ‘een heel leerzaam jaar’. 
Met veel plezier is gewerkt 
in het tijdelijke atelier, eigen 
werk werd tentoongesteld 
en iedere maand was er een 
exposant. Ruw’Art wil daar-
om nog één keer iets doen 
voor de bezoekers van het 
winkelcentrum.
Koopzondag 6 april, van 
12.00 tot 16.00 uur, kunnen 
bezoekers hun portret laten 
tekenen door schilders en 
tekenaars van Tekencollec-
tief Oss. Er wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd 
voor de nieuwbouw van 
Hospice De Oase. Het over-
dekte plein voor Ruw’Art 
lijkt dan even op het Parijse 
Place du Tertre. Met als ex-
traatje: figuranten gehuld 
in Dickensiaanse en gothic 
kleding. Onder hen ook de 
Osse transgender Aris van 
Eck, die eerder verscheen 
in RTL4 programma Hotter 
than my daughter.

De kunstenaars die 
Ruw’Art vormen, zijn Tanja 
Bukman,Riet Mulders, Bar-
ry Vermeulen, Cees Smits, 
Jos de Waal en Henk Ruur-
da. Zij werkten afgelopen 
jaar steeds in het weekend 
in hun atelier en ontvingen 
bezoekers. Mulders: “Het 
is een heerlijke ruimte om 
te werken. We vonden het 

De Osse transgender Aris van Eck zat afgelopen vrijdagochtend model voor het Tekencollectief Oss. 
Zondag 6 april komt ze naar het ‘afscheidsfeestje’ van Ruw’Art.  Foto: Thomas Segers

allemaal erg leuk als er be-
zoekers kwamen. Het com-
mentaar, meestal positief 
maar soms ook confronte-
rend, was heel leerzaam. 
De ruimte had ook een so-
ciale functie: mensen die 
zelf kunstzinnig bezig zijn, 
vinden het leuk om erover 

te praten. We zijn allemaal 
amateurs dus hoeven er niet 
van te leven, maar het is 
toch een aparte ervaring als 
je af en toe wat verkoopt.”
Ruw’Art wil graag doorgaan 
op de ingeslagen weg. “Het 
zal wennen zijn om geen 
winkel meer te hebben. We 

kijken rond of er mogelijk-
heden zijn, ook in het cen-
trum van Oss. Dinsdag 15 
april moeten we het pand 
‘bezemschoon’ opleveren. 
Hopelijk meldt zich vóór die 
datum iemand die een leeg-
staand winkelpand voor ons 
beschikbaar heeft.”

Oss - Rigom Ouderenwerk 
Maasland verzorgt donder-
dagochtend 10 april weer 
een fietstraining voor oude-
ren, samen met Veilig Ver-
keer Nederland en deskun-
dige vrijwilligers.
De laatste jaren vallen voor-
al onder senioren steeds 
meer fietsgewonden. In 2011 
was bijna tweederde van 
alle verkeersdoden onder 
fietsers 65-plusser. Vandaar 
de cursus fietsveiligheid 
voor senioren. Doel hiervan 
is de behendigheid en vaar-
digheid van fietsers, op een 
gewone fiets of op een elek-

trische fiets, te vergroten. 
In de trainingen is aandacht 
voor een theoretisch deel, 
een behendigheidsparcours 
en een korte fietstocht. Ook 
worden fietsen nagekeken 
op veiligheid. Aan de hand 
van voorbeelden worden 
praktische tips gegeven bij 
verkeersonveilige situaties. 
Ook de voor- en nadelen van 
de elektrische fiets komen 
aan bod.
De fietstraining is bij VV 
O.S.S. ’20 op sportpark de 
Rusheuvel. Kosten: 10 euro. 
Aanmelden kan tot dinsdag 
1 april, bel (0412) 653240.

Fietstraining voor ouderen
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VLOOIENMARKT
ZONDAG 30 MAART

VAN 10.00 – 17.00 UUR

SPORTCENTRUM
RUSHEUVEL TE OSS

Adres: Rusheuvelstraat 5
Oss (centrum) - 0161- 456 291

LET OP: DE MARKT IS NU 2X ZO GROOT!!

Centrum voor volledige
Gebitsprothese en Implantologie

Voor al uw Gebitproblemen
0412 - 626229 Parallelweg 7 F-G 5349 AD Oss

Bij inschrijving en inlevering van deze advertentie ontvangt u een
gratis schoonmaakset

Oude deuren? Versleten trap?
Niet weggooien of uitbreken, maar renoveren!

ervoorervoor

✓ Zonder uitbreken, vuil of lawaai ✓ nieuwe, moderne fronten op maat

De renovatiespecialist
NR. 1 en Europa

Bezoek onze showroom
of bel ons •

www.van-de-ven.portas.nl

Portas®-vakbedrijf

B. van de Ven
Pater Visserslaan 11
5464 RB Mariaheide
Tel.: 0413 - 362345

nieuwe, moderne fronten op maat
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