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Edward Putters en Cine van Heijnsbergen:

“We mogen best
trots zijn op Oss”
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Cine van Heijnsbergen is geboren op 18
juli 1969 in Tilburg. Ze heeft een oudere
broer Rudy. Het gezin verhuist in ’74
naar Oss omdat vader is overgeplaatst
naar de lokale belastingdienst. Het
gezin Heijnsbergen gaat wonen in het
Vossenhol, in de wijk ’t Woud en Cine
gaat naar basisschool Elzeneind en daarna
naar het Maaslandcollege. Zij rondt in
1988 het VWO af en studeert daarna
rechten in Tilburg. In 1994 gaat Cine
aan de slag bij deurwaarder Ruud van
der Vlies. Het bedrijf fuseert in 2000 met
Seuren en Cine is sinds 2003 partner bij
Gerechtsdeurwaarders Seuren Van der Vlies
& Van Heijnsbergen.
Edward Putters ziet op 7 september
1969 het levenslicht. Hij heeft een vier
jaar jongere zus Marcha. Het gezin
woont eerst in de Litherweg en daarna
in de Esdoornstraat. Edward gaat naar
de Pius X school en daarna naar het
Maaslandcollege. Ook hij behaalt het
VWO-diploma in 1988 en gaat daarna
naar de HEAO. Edward maakt de
opleiding niet af, gaat bij Nestinox in
Best aan de slag en werkt vanaf 1993 bij
Drukkerij Putters.
Cine en Edward zijn highschool lovers. Zij
hebben samen een zoon: Milan (10 jaar).
Cine
Mijn eerste herinnering aan Oss is eigenlijk
de kinderboerderij in het park tegenover
’t Woud. Ik ging daar vaak naartoe. Ook
schaatsen op de vijver deed ik graag. Ik heb
een leuke, zorgeloze jeugd gehad. Altijd
met vriendinnen naar de Geffense Plas en
elk jaar Kako vakantiekamp. Het was hèt
evenement van het jaar. Zelf hutten bouwen,
speurtochten. Ik keek er echt naar uit; het
was spannend.

Edward
Ik kom uit een echte voetbalfamilie. Ik
ging van peuter af aan zondags met mijn
vader mee naar TOP. Het was de tijd van
Jo van Lokven, Ed de Groot, Herman
Teeuwen, Henk van den Boogaard, Ties
van den Heuvel en Gerrit van Uden. Met
mijn vriendjes ging ik schaatsen op de
Hazenakker, fietsen op het crossbaantje bij de
begraafplaats Hoogen Heuvel en spelen in het
Indianenkamp bij ons in de straat. Als je 8
jaar oud was, mocht je bij TOP voetballen en
mijn vriendjes waren allemaal een jaar ouder
dan ik, dus stond ik zaterdag langs de lijn te
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kijken. Toen is de frater bij ons thuis geweest en mocht ik toch
komen. Maar ik moest van de frater wel jokken dat ik één jaar
ouder was.
Cine
Op m’n twaalfde ging ik met Marie-Jeanne Meertens, Josta
van Rosmalen en Daniëlle Broers naar dansles bij Van Rongen.
Dat was toentertijd heel populair en er was verder ook niks
in Oss voor tieners tussen de 12 en 14 jaar. Later ging ik naar
Space, de VOF, Lollipop, maar het meest naar de Paljas van Paul
Vellekoop. Elke uitgaansgelegenheid had duidelijk zijn eigen
sfeer. En natuurlijk elk jaar klunen. Het evenement dat er in Oss
toe deed. Ach, ik was jong, dus alles was leuk als je maar op stap
was. Maar ik denk wel dat de beleving bij het klunen toen anders
was. Het was kleiner, gezelliger.

Edward

Uitgesproken

Ik ben eigenlijk pas later op stap gegaan. Ik heb eerst voor de
sport geleefd en mijn vrienden voetbalden ook allemaal. Toen ik
eenmaal de smaak te pakken kreeg, ging ik naar de VOF en naar
Space. Je had in Oss in die tijd veel jeugdbendes zoals de Snakes
en de Wanderers. Ik kende via het voetballen iedereen, dus dat
was soms wel makkelijk bij het uitgaan. Nu heb ik er zakelijk
nog wel profijt van.
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Cine
Het was in de tijd dat Oss nog een dorp was met stadsallures. Nu
is Oss een echte stad en ik vind het een hartstikke mooie stad,
waar alle faciliteiten aanwezig zijn en waar je rustig kunt wonen.
Ik hoop wel dat het zo blijft want de inkrimping van MSD en
het vertrek van het ziekenhuis zijn geen goede signalen. Het zal
mij niet verbazen als MSD in de toekomst helemaal verdwijnt.
Die Amerikanen hebben echt geen boodschap aan Oss. En dan
krijgen we een hele grote klap te verwerken. Oss kan ook niet
zonder ziekenhuis. In de gemeente wonen nota bene 90.000
mensen en in zo’n gemeenschap hoort een ziekenhuis thuis.
Het vertrek is onvoorstelbaar en je moet straks wel 20 kilometer
rijden.
Edward
Wat mij betreft mag een Ossenaar best wel wat trotser zijn op
z’n stad. In Oss is het glas vaak half leeg en ik denk dat dit komt
doordat Oss van oudsher een arbeidersstad is. We spiegelen ons
ook teveel aan andere steden. We moeten veel positiever denken.
We hebben leuke evenementen zoals Winterland, Carnaval
en Fantastival. We hebben een betaald voetbalclub binnen de
gemeentegrenzen. Het klein- en middenbedrijf doen het goed.
Naar dat soort zaken moet de aandacht uit gaan. Nogmaals, we
mogen best trots zijn op Oss.

Cine

Edward

Favoriete café

De Kamer

De Kamer

Favoriete restaurant

Koozie

Murat’s Place

Favoriete boek

Da Vinci Code

De ontvoering van Alfred Heineken

Favoriete film

Heat

The Godfather

Favoriete land

Spanje

Spanje

Favoriete stad

Amsterdam

Barcelona

Leukste plekje in huis

Aan de eettafel

Terras en tuin

Grootste ergernis

Negatieve mensen

Klagen met gezonde benen

Mooiste herinnering

Trouwdag

Geboorte van Milan

Grootste Ossenaar

Onze Milan

Mijn ouders

