
D'n'Schele 0s en Witte Wieveh,,.
.,

OSS - D'n Schele Os en Illitte 1llierrcn Witbier. Het
zijn geen scheldwoorden, maar uiterst correcte
benamingren voor de twee in Oss gebrouwen bier-
sooÍen._ Eij bierlieÍhebben in de regio genieten
ze altedeliike bekendheid en ook veí aairUuiten
wordt om het Osse bier gerrraagd.

Tel*t Martien EOlthUiS en mensen in Oss. Ik kom uit het
roto: Ger van Lankveu i$!",i.:Ë,ffià gii":Ë,,ï::,i H:l

d9. rondieiding. en geeft graag het bier toe. Dat is ook een vanuitleg over het brouwproces. - mijn sterké ÉrnËr. 
-Zoà-oàna"

hoor ik hoe de consument het' bier.waardeett. Zíe je dat een

'Ervan genieten,..' Rllllgel ll"ineken nós doen?"
Drukke tijden nu met camaval?

De bierbrouwer heeft het best ',Nee, kijk, ik maak Seen pils, à.t
naar zijn zin- "Eigen doe ik veel je zomaàr wegdrinÉ. ólt-Ëiài,"
meer' tot zelfs het bezorgen van zwaarder en daar geniet jJ at
tr Ed van Nrsius: Van bierbrouwer tot bezorger..

drrnkend van. Nee, met de car-
naval wordt er echt niet meer
Maaslandbier gebrouwen en
verkocht. Maar wie thurs lekker
bij de buis een Schele Os of een
Witte Wievenbier wilt verorbe_
ren gaat natuurlijk rustig z,n
gang!"

Bierbrouwer zijn iÀ geen eenvou-
dige taak. Het komt aan op preci-
sie, hard werken en vroeg uit de
veren zijn, Ed van Nisius van
Maasland Brouwerij, die aan de
Kantsingel in Oss is gevestigd,i
weet er alles van. "Eens per
week wordt er gebrouwen. 'Dat

,betekent ls nachts om twee, drie
uur opstaan om het proces op'
tijd te kunnen afronden." ' :.

De brouwerij is door Ed van Nisr-
us en vrienden zelf gebouwd.
"Met veel steun van-bedrijven

verbazing te kijken, met welk
een gemak een bedrijf gereed-
schap aan me uitleende. Gewel-
dis."
"ln september 1990 was het eer-
ste proefbrouwsel klaar. Su:ds
die tijd is er al weer flink gesleu-
teld aan de kwaliteit. Je rÍitt.na-
melijk altijd beter. Ik stel in'elk
geval hoge eisen aan het bier,
hogere dan de eisen van die van
de Warenwet."
Vroeger had elk dorp zo haar ei-
gen bierbrouwerij. Het lijkt een
beetle terug te komen. "Hier in
Oss heeft onze bieren in elk ge.
va-l een gnote kern van liefhèb-
bers. Het Maaslandbier is dan
9.9k bii alle slijters verkrijgbaar.,,
"De populariteit van bieíis ook
niet zo-vreemdl', aldus Van Nisi-
us. "Vergelijk het maar eensmet

i *:r] Voor een paar tientles liun
je al een hele serie biertjés proe.
ven, terwijl je bij wijn dan nog
maar één of twee flessen vooi
dat bedrag koopt." Wie de brou-
wenl eens wil bezoeken, kan dat
op afspraak. Ook voor scholen is
de- bpouwenj .een trekpleister.' Ed van Nisius verzorgrt àan zeif

Nieuws? , ,

Eebt u nieurnr geschikt
voor Ew Zondags-nieuvuts,
laat het dan weten! Schriif
tiidig naar: Zondagrs-
nieuws, t.a.v. Martien
f,slf[nirr, Postbus 486,
5460 AL Veghel. Bellen
kan ook: telefoon

.Ylrl.':i.irr

De biertjes rlan l\íaasland Brouwerij uit Oss
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