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I N E  E N  A N T O O N  E L B E R S E :

“ W E L K E  O S S E N A A R  W I L 
N O U  I N  U D E N  W O R D E N 

G E B O R E N ? ”
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ine ensink ziet het levensliCht Op 20 DeCemBer 1963. 
ine is De miDDelste van Drie zusjes en De Familie wOOnt in 
De irenelaan Op nummer 17. vaDer werkt Bij De ijsFaBriek 
en neemt later met zijn vrOuw hOtel wihelmina aan 
De spOOrlaan Over. De twee zusjes van ine zijn margôt 
en lenny. na De pius X sChOOl gaat ine naar De eDith 
stein mavO (DiplOma BehaalD in 1981) en vervOlgens 
thuis aan De slag. Dat is Dan inmiDDels het City hOtel.
antOOn elBerese wOrDt geBOren Op 17 mei 1962, thuis 
in De wenzel van luXemBurgstraat 23. hij is De OuDste 
van Drie kinDeren. De anDere twee zijn mOnique en 
marCO. vaDer werkt Bij D’n unOX. antOOn gaat naar 
De mgr. BekkerssChOOl (hOOFD is Frans van Oijen) en 
Daarna naar De Brugklas van De lts. vervOlgens gaat hij 
naar De kOkssChOOl in einDhOven (aFgerOnD in 1978). 
in 1979 gaat antOOn als leerling-kOk aan De slag Bij 
hOtel wihelmina en een jaar later Bij het City hOtel. 
hij gaat DaarvOOr stage lOpen Bij OnDer anDere De 
swaan van Cas spijkers en hOtel juliana in valkenBurg. 
in 2000 nemen ine en antOOn samen met zus margôt het 
City hOtel Over. 
ine en antOOn trOuwen in 1986 en heBBen Drie 
kinDeren: tOm (20), lenny (18) en niCOle (15).

ine

Mijn eerste herinnering aan Oss is eigenlijk het openlucht 
zwembad waar nu het Golfbad staat. Water is altijd een 
passie van mij geweest; nog steeds ga ik graag met familie of 
vrienden varen op de Maas.

antOOn

Wat mij te binnen schiet, is de schaatstocht naar oma. 
Wij woonden in de Krinkelhoek en oma in de Van 
Heemskerkstraat, een zijstraat van de Industrielaan. Het was 
zo glad dat ik over de straat naar haar kon schaatsen. Alleen 
de spoorwegovergang was wat lastig.

ine

Al mijn familie woonde op zuid. Ik heb daar tot mijn 
zevende gewoond en nadien zijn wij verhuisd naar de 
Spoorlaan, maar ik heb er wel mijn hele jeugd grotendeels 
doorgebracht: naar school gegaan, gespeeld. Ik ken er 
ook veel mensen en zoals Dorien  van Orsouw van de 
sigarenwinkel. Met haar trek ik al van jongs af op en we 
gaan nu nog regelmatig – samen met de mannen – een paar 
dagen weg, bijvoorbeeld naar de Toppers of we gaan samen 
glühwein drinken bij Winterland. Ik denk nu ook aan De 
Lievekamp. Wij speelden daar met school een musical. Ik 
vond het geweldig om achter de schermen te staan. En de 
carnaval, achter de prinsenwagen aan, en daarna naar café 
Van Leur in de Molenstraat waar een steelband speelde.

antOOn

Ik ging naar Riemersma, naar de Raauw Ossekar, bestaat 
die club trouwens nog? En naar het Hennenkot en 
’s maandags naar het Sokkenbal in de Maaslandhal.
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ine

Daar hebben Margôt en ik ooit samen de eerste prijs gewonnen 
als boertje en boerinnetje. Ik had toen kort haar, dus ik was 
het boertje, met een snortje. Dat was minder maar ik heb er 
verder niks aan overgehouden. Zoals alle meisjes zat ik op ballet 
bij Liesbeth van Berkel. En ik speelde tot m’n zeventiende 
hockey bij Keep Fit. Ik was vooral lid vanwege de feesten in het 
clubhuis. De feesten in de Kuil bij Rapidity waren ook altijd 
super gezellig.

antOOn

Ik ging op die leeftijd het liefste werken. Centjes bijverdienen 
bij groenteboer Dollevoet, in de schuur van Jurgens op de 
Heschepad. Ik werkte daar elke zaterdag van zes tot zes en dat 
heb ik vanaf mijn 15de vier jaar lang gedaan. Toen het City 
Hotel in 1980 werd geopend, liep ik ook in de bediening en 
toen zei tante Annie (tante van Ine red.) :”Dag groenteman.” Zij 
kende mij alleen van Dollevoet.

ine

Wij zijn allebei in Oss groot gegroeid. Ik ga Oss nooit meer uit. 
Ook omdat ik hier zoveel mensen ken. Daarom gaan wij als 
ondernemers ook niks buiten Oss halen, wat we in Oss kunnen 
kopen.

antOOn

Ik ben ook erg Oss-minded. Dat komt natuurlijk ook omdat we 
een eigen zaak hebben. Oss is een stad die nog steeds verbetert: 
Winterland, Proeven in ’t Park, Carnaval. Als je hoort wat 
daarmee gaat gebeuren nu veel meer jongeren aan het roer staan. 
Bij de SCVO hebben ze grote plannen.

ine

Wat ik wel jammer vind, is dat Ossenaren zelf niet weten wat ze 
in huis hebben. Ze zijn vaak zo pessimistisch.

antOOn

We hebben zoveel mooie bedrijven. Neem nou Ball Packaging 
of al die bedrijven, die in de medische branche actief zijn, zoals 
Braun, Oudshoorn, Medical Europe en Shering-Plough (nu 
MSD red.). Het is toch fijn dat we die bedrijven hier in Oss 
hebben. En er wordt gebouwd aan een prachtig gemeentehuis. 
Wat ik wel heel bijzonder vind, is dat we het ziekenhuis 
kwijtraken. Welke Ossenaar wil nou in Uden worden geboren?

ine

Er wordt in Oss veel aan de weg getimmerd, letterlijk. Voor 
ons hoeft er niet veel beter. Straks nog het centrum en de 
Talentencampus. Dat is niet alleen voor Oss, maar voor heel 
Nederland uniek. Oh ja, en Winterland mag nooit meer weg. 
Dan is het verhaal rond.
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	 Ine	 Antoon

Café	 De	Spieghel	 De	Spieghel

Restaurant	 La	Couronne	 De	Tijd

Winkel	 Ter	Horst	Van	Geel	 Bossbloemen

Boek	 Haar naam is Sara Het duistere lot  

Film	 Titanic Zwartboek

Land	 Frankrijk	 Italië

Stad	 Amsterdam	 Cannes

Leukste	plekje	 Woonkamer	 Balkon

Grootste	ergernis	 Negativiteit	 Liegen

Mooiste	herinnering	 Geboorte	van	de	kinderen	 Huwelijksreis

Grootste	Ossenaar	 Frans	Heesen	 Louis	Jansen
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