
woensdag 13 oktober 2021 OS4 OSS EN OMGEVING

OSS

Tijdelijk Museum 
Schaduwrijk sluit
Museum schaduwrijk in oss 
opent zondag 17 oktober voor 
het laatst zijn deuren. Vanaf 
14.00 uur is iedereen die een 
blik wil werpen op de ge
schiedenis van de wijk scha
dewijk welkom in wijkcentrum 
schadewijk aan de Leeuwe
rikstraat 2. bijna tweehon
derd oude foto’s van het 
osse stadsarchief zijn daar 
dan te bekijken tussen 14.00 
en 17.00 uur. Het wijkkunst
werk saLaM wordt om 16.00 
uur onthuld, door en voor be
woners van schadewijk ge
maakt. tijdens het evene
ment Vijver Fever is dit kunst
werk vormgegeven door bijna 
vijftig wijkbewoners. rond die 
tijd wordt tevens het eerste 
exemplaar van het memory
spel ‘Van Vrúúgùr tot nou’ uit
gereikt aan vrijwillig fotograaf 
Henk van Hoek. om 17.00 uur 
sluit het museum schaduwrijk 
definitief de deuren.

REEK

Voorronde voor 
NK legpuzzelen
de eerste voorronde van het 
nederlands kampioenschap 
legpuzzelen vindt zaterdag 16 
oktober plaats in reek. Puz
zelfans nemen het daar in 
teams van vier personen te
gen elkaar op. bedoeling is zo 
snel mogelijk een Jan van 
Haasterenpuzzel van dui
zend stukjes te leggen. de 
drie teams die hierin als eer
ste slagen, kwalificeren zich 
voor de finale op 10 april 
2022.  
de voorronde vindt om 19.30 
uur plaats bij ‘Het wapen van 
reek’ aan de nieuwe Heijt
morgen 20. Inschrijven voor 
deze voorronde is niet meer 
mogelijk. In november starten 
de inschrijvingen voor de 
voorrondes van 2022. dit na
jaar en aankomend voorjaar 
vinden er door het hele land 
voorrondes plaats voor de fi
nale. daarin gaan 45 teams 
met elkaar de strijd aan. 

ERP

Van den Bosch neemt vooraanstaand 
transportbedrijf in Barcelona over 
Logistiek dienstverlener Van 
den Bosch uit Erp heeft een 
Spaans transportbedrijf over-
genomen. TCS Trans in Barce-
lona is vooral actief in het 
transport van droge bulk voor 
de petrochemische industrie, 
zoals poeders en granulaten.  

Algemeen directeur Rico Daan-
dels van Van den Bosch ziet de 
aankoop van het Spaanse trans-
portbedrijf als een strategische zet. 
Volgens hem is Spanje een groei-
markt met veel potentie en bete-
kent de overname een volgende 
stap in de ontwikkeling van het 

netwerk in Zuid-Europa. Het 
Erpse bedrijf heeft de afgelopen ja-
ren al volop geïnvesteerd  in de 
Spaanse markt en is door de over-
name nu ook fysiek aanwezig. 

TCS Trans werd in 1958 opge-
richt en was een van de eerste 
Spaanse bedrijven die intermodaal 
transport toepaste: het vervoeren 
van goederen via verschillende 
transportmiddelen. TCS leidt deze 
markt in Spanje. Naast het trans-
port van droge bulk is het bedrijf 
ook actief in het bulktransport van 
vloeistoffen en gassen. 

TCS is voor 50 procent eigenaar 
van Multirail, een vooraanstaande 

particuliere spoorwegexploitant 
in Spanje. Ook heeft TCS een aan-
deel in het intermodale transport-
bedrijf Combiberia, de marktlei-
der op het gebied van goederen-
vervoer per spoor. 

In de praktijk verandert er niet 
veel voor het Spaanse bedrijf. Bij 
TCS werken veertig mensen. Die 
blijven allemaal in dienst. Ook de 
dertig  trucks, ruim driehonderd 
containers en honderd trailers zijn 
onderdeel van de transactie. Met 
de overname telt Van den Bosch 
voortaan elf vestigingen in Europa, 
Afrika en het Midden-Oosten.
 – Wouter ter Haar

Linda van Doorn
Oss

S
ofie Beerthuyzen uit Oss 
zal zo’n 6 jaar zijn ge-
weest toen ze haar oma 
Heleen van der Sanden 
een aantal tekening voor-

legde: ‘Kun jij dit poppetje haken’? 
,,Ik haakte weleens, maar veel verder 
dan pannenlappen kwam ik niet”, 
zegt oma. ,,Maar de tekeningen die 
Sofie maakte, waren zo leuk dat ik 
het toch wilde proberen.” Zo ont-
stond Elfie, het hoofdfiguurtje uit het 
boek Elfie en Karabauter in de levende 
natuur. Zij moest een vriendje krij-
gen en dat werd Karabauter. ,,Ik 
vroeg aan Sofie welke kleuren hij 
moest krijgen en na een duik in de 
mand met wol, kwam ze terug met 
bruin voor zijn huidskleur en oranje 
voor zijn haar”, grinnikt Heleen. Een 
ander figuurtje, Omafie, kreeg het-
zelfde patroon als Elfie maar met 
rimpeltjes en een streng brilletje bij.

Avonturen in het bos
De gehaakte poppetjes gingen mee 
op vakantie of naar het bos en vier-
den kerst. Moeder Roos van der San-
den, professioneel fotograaf, legde 
alle avonturen vast. En daar begon 
het te kriebelen: er moest een boek 
komen. ,,Een prentenboek?”, vroeg 
moeder. ,,Nee”, antwoordde Sofie. 
,,Ik ga er verhalen bij schrijven.” Het 
boek is door de grote letters en korte 
zinnen goed voor kinderen die al 
kunnen lezen, maar door de korte 
hoofdstukken is het ook als voorlees-

Deze woensdag is de 
presentatie van het 
kinderboek dat Sofie 
Beerthuyzen (9) uit Oss 
heeft geschreven. Net 
zo bijzonder als het bos 
dat dit boek oplevert.

 e Sofie Beerthuyzen 
uit Oss heeft met haar 
moeder Roos en oma 
Heleen van der San-
den een kinderboek 
gemaakt. FOTO JEROEN 
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l 
We wilden voor 
elk boek een 
boom planten

 – Sofie Beerthuyzen 

boek geschikt. Achterin staan haak-
patronen, waardoor de personages 
uit het boek tot leven gebracht kun-
nen worden.

Natuur belangrijk
Het bleef niet alleen bij het maken 
van een boek; toen dat idee eenmaal 
begon te leven, moest het natuurlijk 
ook uitgegeven worden. Oma Heleen 
weet als uitgever en hoofdredacteur 
van een tijdschrift heel goed hoe 
duur zo’n proces is, dus werd het idee 
geopperd om via crowdfunding geld 
in te zamelen. Sofie: ,,En we wilden 
voor elk boek een boom planten, 
want de natuur is heel belangrijk en 
zonder bomen kunnen er geen boe-
ken gemaakt worden.” Dat gebeurde: 
er werd contact gelegd met een 
Rucphense stichting die plannen had 
voor een voedselbos en daar kregen 
de duizend bomen die Sofie wilde 
planten een bestemming. 

Ze wijst op één hoofdstuk in het 

boek dat ze niet zelf heeft geschre-
ven. Daarin wordt, geheel in stijl en 
met Karabauter als voedselboswach-
ter, uitgelegd wat een voedselbos 
precies is: een plek met verschillende 
bomen, struiken en planten waarvan 
je de noten, bessen, bladeren of wor-
tels kunt eten. Een prachtige samen-
werking, noemt Heleen het. ,,Elfie en 
haar vrienden beleven avonturen in 
een bos waar je daadwerkelijk door-
heen kunt wandelen en bovendien 
doen we door het planten van bomen 
en struiken iets terug voor de na-
tuur.”

Tijdens de boekpresentatie, die 
vandaag om 14.00 uur bij de Osse 
boekhandel Derijks begint, kunnen 
kinderen op de foto met de poppen, 
is er een haakworkshop en worden 
liedjes uit het boek gezongen. 

Sofie, glunderend gezeten tussen 
haar gehaakte vrienden: ,,Ik vind het 
heel spannend, maar heb er echt zin 
in.”

Kinderboek Osse Sofie (9) is   
goed voor duizend bomen 

 c Oma haakte de hoofdfiguren, moeder maakte de foto’s 




