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Cindy den Bieman en Tom Dominikus:

“Oss is wel redelijk af ”
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Cindy den Bieman (14 november 1976) is geboren en 
getogen Osse. De familie Den Bieman woont in de 
Abraham Kuyperstraat en Cindy gaat dan ook naar de 
Ruwaardschool. Daarna volgen Mavo St.-Jan en de meao 
en heao (bedrijfseconomie) in Den Bosch. Cindy werkt 
op personeelszaken bij Machinefabriek Verhoeven. Tom 
Dominikus (10 februari 1972) komt ook uit Oss. Getogen 
in de Vianenstraat gaat hij naar de Oranje Nassauschool. 
Daarna volgen Vincent van Gogh Havo en twee jaar meao. 
Op zijn twaalfde werkt Tom al in de videotheek van Wim 
van Miltenburg, waar hij uiteindelijk leiding geeft aan drie 
vestigingen. Tom is recent gestopt als keeper van het eerste 
elftal van s.v. TOP en is nu kantoormanager van Weekblad 
Regio Oss. Hij heeft uit een eerdere relatie een dochter: Tara 
(10 jaar). Cindy en Tom hebben samen een dochter: Kiki 
(2 jaar).

Cindy

Mijn eerste herinneringen aan Oss zijn eigenlijk de zwemlessen 
bij Van der Heijden. Ik denk nu ook aan de jaren dat ik als kind 
lid was van scoutinggroep Elly den Haan. Toen waren jongens 
en meisjes nog verdeeld. De jongens waren welpen en wij 
kabouters. Ik ben nog lang bij de scouting gebleven en er pas vijf 
jaar geleden mee gestopt.

tom

Ik denk als eerste aan het circus. Achter de Vianenstraat was 
toentertijd een groot veld (tegenover de brandweerkazerne, red.): 
daar stond de circustent. Bij ons thuis mochten de circuslui 
stroom aftappen, dus kregen we vrijkaartjes voor de hele week. Je 
had het gevoel dat je er een beetje bij hoorde.

Cindy

Als kind was ik altijd buiten. Ik was ook meer een jongen 
dan een meisje. Boomhutten maken, fietsen op de crossbaan, 
voetballen met m’n broers. En dinsdag naar de markt. Mama zat 
altijd bij de Meijerijsche Kar, dan kregen we chocolademelk en 
aten we de dropzak leeg.

tom

Toen ik vijftien, zestien was, gingen we naar de Space, ’t Kaatje 
en de Klos in de Molenstraat. Maar Peanuts was onze stamkroeg. 
We waren altijd met z’n vieren: Johan van Osch, Michael van 
Orsouw, Semsi Dogar en ikzelf. Vanaf de B-jeugd bij TOP zijn 
we met elkaar opgetrokken; we hebben ook allemaal in het 
eerste gespeeld. Toen TOP betaald voetbal ging spelen, werden 
de amateurs teruggezet naar de vierde klasse. Wij zijn toen in 
vijf jaar tijd teruggekeerd naar de hoofdklasse. Die tijd hebben 
we alle vier intensief beleefd; dat heeft een hechte vriendschap 
opgeleverd. We zien elkaar nog vaak en kaarten bijvoorbeeld elke 
eerste donderdag van de maand bij Bellevue.
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Cindy

Samen met mijn vriendin Hanneke Smits en met Erik en Peter 
Jansen ging ik in Schaijk uit, bij de Rockefeller. Wij hadden de 
luxe van een eigen chauffeur: ons mam bracht en haalde ons 
altijd. In die tijd voetbalde ik bij Margriet Dames 1 en daarna 
bij TOP met Hans Groenendijk als trainer. Voetballen is ook 
onze gezamenlijke passie. Ik heb Tom ook bij TOP leren kennen. 
We raakten met elkaar in gesprek tijdens een potje kaarten in de 
kantine.

tom

We hebben dus een echt voetbalhuwelijk. Dat is ook makkelijk 
als je – zoals ik – voor de sport dingen moet laten. Je kunt 
bijvoorbeeld op zaterdagavond niet gaan stappen, het erg laat 
maken en 25 potten bier drinken. Dan kun je op zondag niet 
presteren.

Cindy

We delen wel meer dan alleen voetbal. We houden van 
kamperen, van samen uit eten, naar het casino, een filmpje 
kijken. En we delen Oss. Ik vind dat het centrum er sterk op 
vooruit is gegaan. Vooral de families Vink en Jordaans hebben 
op de Heuvel en in de Eikenboomgaard goed werk geleverd. Het 
zwembad is overigens ook erg mooi. Een zeer kindvriendelijk 
bad, waar Kiki graag naar toe gaat.

tom

We hebben alles in Oss: golfbaan, station, zwembad. En als je 
al iets mist, dan is het in de buurt en makkelijk te bereiken. Oss 
mist wel een echte uitgaansfaciliteit, al hebben de discotheken 
het wel moeilijk tegenwoordig. De Morgenzon is al weg en ik 
hoor van andere discotheken dat ze slecht draaien.

Cindy

Voor de kleine kinderen mis ik een binnenspeeltuin. Wat mij 
betreft is Oss voor de rest wel redelijk af.

tom

Dat MSD nu wordt gemarginaliseerd en dat het ziekenhuis 
straks weg gaat, is voor de middenstand wel dramatisch. Dus we 
moeten met z’n ervoor allen zorgen dat de Talentencampus een 
succes wordt, al draait het daar natuurlijk wel om de euro’s. 

Cindy

Jammer dat Klitsie vertrekt. Hij is een burgemeester voor 
iedereen. Ik zie hem ook regelmatig in het centrum lopen. Hij 
laat zijn gezicht zien, dat is belangrijk. Zo krijg je het gevoel dat 
hij alle burgers belangrijk vindt.

tom

Wij zijn tevreden burgers. Je kunt wel klagen, maar je kunt de 
energie beter steken in positieve zaken.
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 Cindy Tom

Favoriete café La Colline De Ontmoeting

Favoriete restaurant Olympia La Colline

Favoriete  boek Reclamefolders Weekblad Regio Oss

Favoriete film The green mile The shawshank redemption

Favoriete land Egypte Verenigde Staten

Favoriete stad Eindhoven Oss

Leukste plekje in huis Tuin Tuin

Grootste ergernis Negativiteit van mensen Mensen die afspraken niet nakomen

Mooiste herinnering Geboorte van Kiki Uitverkiezing beste amateurvoetballer

  van Nederland

Grootste Ossenaar Mijn moeder Mijn twee dochters


