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Jan en Tonny van Erp:

“Wij als inwoners
moeten er ook wat van
willen maken”

Tonny (6 juni 1955) is de vijfde telg van de Harense familie
Van Breda en groeit op in de Delstraat, in het ‘hart van
Haren’. Uiteraard gaat Tonny naar de Sint Lambertusschool.
Het advies om naar de MULO te gaan, legt ze naast
zich neer en gaat in 1967 naar de Huishoudschool aan
de Monsieur Zwijsenlaan in Oss. Daar krijgt ze onder
meer naailes van juffrouw van Hilhorst en kookles van
juffrouw Sanders. Op haar zeventiende begint Tonny –
na haar opleiding in Nijmegen – met haar loopbaan als
gezinsverzorgster. De 24-jarige stopt tijdelijk met werken
door de geboorte van haar kinderen en voltooit de mavo
in de avonduren. Inmiddels werkt zij ruim twintig jaar op
de consultatiebureaus in Lith en Berghem. Jan van Erp
(10 augustus 1954) beleeft zijn jeugd in de Burgemeester
van Erpstraat in Berghem. Samen met zijn ouders en
drie jongere broers woont hij in het herenhuis naast de
melkfabriek waar zijn vader directeur van is. Hij denkt zijn
hele basisschooltijd door te brengen op het Sint Joseph,
maar na het plotselinge overlijden van zijn vader verhuist
Jan in de vijfde klas naar Oss en verruilt de dorpsschool
voor de Pius X. Hij volgt de LTS en later de MTS, richting
werktuigbouwkunde. Op zijn achttiende start Jan zijn
loopbaan als tekenaar bij Las Pers Roosterfabriek. Hij
zet zijn carrière voort bij transportbedrijf Harry Vos. De
daaropvolgende jaren vervult hij talloze banen bij Vos
en mag zich uiteindelijk divisiedirecteur noemen in de
vestiging te Brussel. Vandaag de dag is Jan eigenaar van
een transport- en reparatiebedrijf in Born in Limburg en
projectmanager van Logistiek Platform Oss. Jan en Tonny
zijn getrouwd en wonen – na 29 jaar Teeffelen – sinds
drie jaar in de Piekenhoef in Berghem. Samen hebben
ze twee kinderen, Lonneke (32) en Freek (30) en twee
kleinkinderen Sten (1,5) en Lena (6 weken).
Tonny
Mijn eerste herinneringen aan Oss zijn de uitstapjes die we
maakten om kleding te kopen. De jongens en meisjes gingen
altijd apart met onze moeder winkelen. Bij Cunen kochten we
onze jassen. Ook het knippen van mijn keelamandelen in het
ziekenhuis in Oss weet ik nog heel goed. Ik was toen ongeveer
vijf jaar en vond dat zo indrukwekkend, maar vooral heel
pijnlijk.

Jan
Toen we in Berghem woonden, kwamen we niet zo vaak in Oss.
Dat was niet de gewoonte. De noodgedwongen verhuizing naar
Oss, na het overlijden van mijn vader, was geen fijne periode. Ik
moest ontzettend wennen aan de nieuwe situatie. Vooral om van
een dorpsschool over te stappen naar de Pius X, toen dé school
van Oss. Dat viel me zwaar. In dat jaar ben ik ook blijven zitten.
Tonny
Op jonge leeftijd mocht ik al met mijn oudere broers en zussen
op stap. Ik ging overal mee naartoe. Vaak naar de Morgenzon in
Zeeland, maar ook naar de Pul in Uden en de Blokhut in Oss.
Op zondagmiddag ging ik met de brommer naar de Blauwe Sluis
in Appeltern. Rond etenstijd even naar huis en dan snel weer
terug. De Kellerbar in Berghem was ook heel populair. Daar heb
ik Jan ontmoet, maar ook mijn vriendinnen Jet van Hoogstraten
en Leentje Kappen.
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Zeventien was ik, toen ik voor het eerst uitging. Samen met Leo
Kappen en Hans van Ravensteijn ging ik naar het achterzaaltje
van Suisse in Oss, de Gover in Geffen en net als Tonny naar de
Blauwe Sluis en de Kellerbar. Dat was een mooie tijd. Het leuke
is dat Leo en Hans nog steeds mijn beste vrienden zijn.

is veranderd. Het is veel laagdrempeliger geworden. Ik loop
daar regelmatig binnen. Dat laagdrempelige straalt het nieuwe
gemeentehuis trouwens ook uit. Maar we zijn er nog niet. Neem
Winterland bijvoorbeeld: dat zouden we met zijn allen veel
meer moeten omarmen. Kom op, samen de schouders eronder;
de koppen uitsteken. Wij als inwoners moeten er ook wat van
willen maken.

Tonny
Jan en ik komen vaak in Oss. Dan pakken we de fiets richting
het centrum. Gezellig wat drinken op het terras van de Groene
Engel of bij De Kamer. En daarna een hapje eten; steeds ergens
anders. We testen de kwaliteit van eten. Je moet toch alles
een keer geprobeerd hebben? Jammer dat Proeven in het Park
er niet meer is. Dat was altijd zo leuk. In de Groene Engel
kijk ik op maandag en dinsdag weleens films. Of we gaan
naar een optreden. Ook ben ik al vijftien jaar geabonneerd
op de schouwburg. Elk jaar is er een mooi programma. Heel
wereldwijd, geweldig.

Tonny
We hebben met veel plezier in Teeffelen gewoond, 29 jaar
lang. Altijd hebben we gezegd dat we na ons 65ste weer terug
naar Berghem zouden gaan. Dat heeft te maken met het ouder
worden. Want als je in Teeffelen hulpbehoevend wordt, dan zit je
met een probleem. Maar een paar jaar geleden kregen we de kans
om in Berghem op een prachtige plek een huis te bouwen. Dat
hebben we toen gedaan. We wonen nu in de Piekenhoef, tegen
de rand van het bos en daar wonen we heel fijn.

Jan

Uitgesproken

Als ik op een mooie dag door Oss fiets, dan denk ik: super.
Hopelijk vinden meer mensen dat. Oss heeft dan ook de laatste
vijf jaar een lift doorgemaakt. Moet je eens zien wat de families
Jordaans en Vink hebben neergezet in het centrum. Dat is een
positief gebeuren. Omdat ik voor mijn werk veel te maken heb
met het gemeentelijk bestuur, kan ik zeggen dat ook daar veel

Jan
Het enige waar ik flink van baal in Oss, is de criminaliteit. Ik
lees er zoveel over in de krant. Vooral op de Eikenboomgaard is
het vaak raak. Ze zouden wat meer camera’s op moeten hangen,
dan kan alles beter worden gecontroleerd. In een paar jaar tijd
zijn onze fietsen al vijf keer gestolen. Tonny en ik fietsen graag
naar Oss, maar we willen ook graag weer met de fiets terug naar
Berghem.

Tonny

Jan

Favoriete café

Groene Engel

De Kamer

Favoriete restaurant

Buitengewoon

L’amuse

Favoriete boek

De Verbouwing, Saskia Noort

De Eetclub, Saskia Noort

Favoriete film

Haar naam was Sarah

Titanic

Favoriete land

Italië

Italië

Favoriete stad

Rome

Amsterdam

Leukste plekje in huis

Terras

Sauna

Grootste ergernis

Criminaliteit

Negativiteit

Mooiste herinnering

Geboorte kleinkinderen

Geboorte kinderen en kleinkinderen

Grootste Ossenaar

Burgemeester Klitsie

Wim en Carel Vos

