FIFTY FIT EXCURSIE 2022

“GERRIT VERTELDE ALLES OVER
DE NUNCLEAIRE SCHUILKELDER IN OSS..!”
Al vanaf 2002 organiseert Gerrit Eijsvogels jaarlijks een interessante excursie voor alle
leden van Fifty Fit en hun introducés. Door Corona was dit de afgelopen twee jaar niet mogelijk
maar dit jaar werd de draad weer opgepakt. Vol enthousiasme vertelde Gerrit alles over deze
kelder in het hartje van Oss. Verdeeld over verschillende middagen was hij voor 33 leden en hun
7 introducés gastheer én gids in de atoomschuilkelder die zich bevindt aan de ‘Heschepad’.
Van 11 t/m 13 juli starten om 13:00 uur de rondleidingen in de schuilkelder die in 1980 werd gebouwd.
De kelder werd in 1986 geopend door burgemeester Eppo van Veldhuizen.
Gerrit vertelde dat er in die tijd sprake was van de ‘Koude Oorlog’ met dreigingen vanuit Rusland. Ingeval
van een calamiteit moest men zich in veiligheid kunnen brengen. In de schuilkelder was plaats voor
4.000 personen. Naast een noodaggregaat zijn er allerlei andere technische voorzieningen voor
zuivering, koeling van water en lucht, maar ook voor de sanitaire voorzieningen zoals wasbakken,
toiletten en urinoirs. Er was slechts ruimte voor drie personen per vierkante meter..! De bouwkosten
bedroegen omgerekend 1,1 miljoen Euro. Door de gemeente Oss werd er een rijkssubsidie van 1,09
miljoen Euro ontvangen. Verbazing alom bij de bezoekers van de excursies: de meesten wisten van het
bestaan van de schuilkelder niet af en luisterden met grote belangstelling naar de toelichting van Gerrit.
Na de rondleiding nam Gerrit de bezoekers mee naar het mozaïek dat in 2017 tegen een gevel in de
Houtstraat is aangebracht. Je zou er zó voorbij kunnen lopen. Maar het is meer dan de moeite waard
om er even bij stil te staan en het rustig te bekijken. Mooi hoe met 200.000 steentjes de bewoners uit
de 5 wijken in Oss en de 15 kernen rondom Oss zijn samengebracht. Dit alles ontworpen door Alex van
der Heijden uit Deursen. Er is aan meegewerkt door verschillende werkgroepen, schoolkinderen,
vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking, met als thema: kunst brengt mensen samen!
Na de extra uitleg van het mozaïek begaf het gezelschap zich naar ‘t Hof in de Houtstraat voor
koffie/thee met een verse muffin om daarmee de succesvolle middag af te sluiten.

Blije gezichten en een compliment van deze of gene zijn voor Gerrit de beloning voor zijn inzet
om deze middagen te doen slagen. Graag zou hij zich ook de komende jaren willen blijven
inzetten voor de alom gewaardeerde excursies. Maar ook voor Gerrit (85) gaan de jaren tellen en
graag zou hij een opvolger vinden die het stokje wil overnemen.
Volgend jaar samen de Fifty Fit excursie organiseren..?
Meldt je dan nu aan bij Gerrit Eijsvogels
of bij het bestuur van Fifty Fit.

