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Kees en Monika van Ettinger: 

“Oss mag zeker trots 
zijn op zichzelf ”O
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Kees van Ettinger (12 januari 1957) kwam ter 
wereld in Schiedam, maar groeide op in Oss. 
Zijn jeugd bracht hij door in de Burgemeester 
Ploegmakerslaan, op de basisschool Heilig 
Hart, het Maaslandcollege en fraterschool 
Heilig Hart. Sinds negen jaar werkt Kees bij 
Verkoopcentrale van Tabaksproducten (VCT) 
in het Noord-Hollandse Cruquius waar hij 
Key Account Manager is.
Monika Horvathova (5 mei, 1981) werd 
geboren en groeide op in het Slowaakse 
Bratislava. Ze deed een bachelor economie 
aan de universiteit en werkt sinds kort als 
exportmanager bij papierfabrikant Van 
Houtum in het Limburgse Swalmen. In 2007 
trouwden ze en samen hebben ze dochtertje 
Noa (2). Kees heeft twee kinderen uit een 
eerder huwelijk, Tara (24) en Loek (21).

kees

We ontmoetten elkaar in 2003. Ik was toen voor 
een zakentrip in Slowakije. Bij een van onze 
klanten werkte Monika toen voor een extra paar 
centen als tolk. Voor mij was het liefde op het 
eerste gezicht.

mOnica

Ik moest toch even goed nadenken. Nederland 
leek zo ver weg en ik kon in Slowakije makkelijk 
een carrière opbouwen. Maar uiteindelijk besloot 
ik er toch voor te gaan. In 2004 kwam ik voor 
het eerst in Oss. Ik had er een tussenjaar in 
Londen op zitten als au pair van een bekende 
Britse actrice. Nou, dat was wel even wennen 
natuurlijk. Van Londen naar Oss. Ik weet het 
nog goed. Het was een zaterdagmiddag in 
september. Het was een grijze dag, koud en 
regenachtig. Tara nam me mee naar de stad en 
liet me trots allemaal winkeltjes zien. Het leek 
allemaal zo klein en krap, haha! Maar spijt heb ik 
nooit gehad hoor.

kees

Voor mij is mijn eerste herinnering aan 
Oss natuurlijk wat anders. Toen ik drie was 
verhuisden we met het gezin van Schiedam 
naar Oss want mijn vader kon bij Philips 
gaan werken. We woonden helemaal achterin 
de Burgemeester Ploegmakerslaan. Het was 
het randje van de stad, achter ons lagen de 
weilanden. We speelden veel op straat met 
kinderen uit de buurt. Rolschaatsen, voetballen 
en tollen. Allemaal op straat. Later gingen we 
naar ’t Mulderke in de Molestraat, waar nu 
restaurant L’Amuse zit. Samen met Hans Kuilder, 
André Buuts en nog een paar mannen. Gezellig 
clubje. Daar hebben veel mensen onder het 
tafelvoetbal moeten kruipen van het lachen!
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 Monica Kees

Favoriete café De Wereld Bellevue

Favoriete restaurant L’Amuse L’Amuse

Favoriete  boek Who stole my cheese? Alle boeken van Robert Ludlum

Favoriete film Rain Man Italian Job

Favoriete land Italië/Slowakije Slowakije

Favoriete stad Bratislava Amsterdam/Bratislava

Leukste plekje in huis Woonkamer Mijn barretje

Grootste ergernis Luie mensen Oneerlijkheid

Mooiste herinnering Ontdekking zwangerschap Trouwdagen en geboorten van 
  mijn kinderen

Grootste Ossenaar Hans Kuilder Hans Kuilder

mOnica

In 2005 trok ik bij Kees in, na alle formaliteiten te hebben 
afgehandeld. Nederlands praten was nog lastig, maar ik kon 
iedereen wel goed verstaan. Ik las veel, keek tv en deed een 
cursus op het ROC. Daar heb ik ook veel mensen ontmoet. 
Dat was vooral een moment om te kunnen socializen. Maar 
het heeft me allemaal wel erg geholpen met het leren van 
Nederlands.

kees

Ik moet ook even zeggen dat Monika de marketingopleidingen 
NIMA A en NIMA B heeft gevolgd in Nijmegen. Een 
volledige studie in het Nederlands en dat is toch heel erg 
knap van haar. Dat mag ook gerust gezegd worden. Want 
tegenwoordig willen we alle buitenlanders al te snel over een 
kam scheren. Maar er zijn ook veel buitenlanders die zich juist 
wel proberen aan te passen. Kijk naar Monika, maar kijk ook 
naar anderen.

mOnica

En ondertussen is mijn kijk op Oss wel veranderd hoor. Was 
het eerst te klein en te krap, nu vind ik het lekker knus. Je 
hebt hier bijna alles. Restaurants, uitgaansgelegenheden. 

Alles is makkelijk te belopen.  En voor zo’n plaats als Oss is 
er bedrijfsleven op hoog niveau. In de stad heb je de winkels, 
maar ook op de industrieterreinen zie je veel bedrijven. De 
concentratie is hier erg hoog. Heel erg knap. Ik mis alleen een 
leuke loungebar waar mensen van boven de dertig alleen iets 
kunnen drinken. Eten niet op de kaart, zoals bij La Colline 
en H32, maar alleen drinken. Een cocktailbar. Maar dat is 
dan ook het enige wat ik mis in Oss. Voor de rest is het hier 
hartstikke goed.

kees

Minder is wel dat er veel criminaliteit rondom Oss is, als ik de 
media mag geloven. En dat het ziekenhuis nu in Uden staat 
is verschrikkelijk jammer. Een stad met dik tachtigduizend 
inwoners en omringende dorpen moeten nu naar Uden rijden. 
Zonde. Maar Oss mag zeker trots zijn op zichzelf. En dan kijk 
ik vooral naar Oss als industriestad. In het verleden heeft Oss er 
voor gezorgd dat mensen hier konden wonen en werken door 
grote namen als Organon, Philips en Unox te huisvesten. En 
nu heb je ook Heineken, dat hier een distributiecentrum heeft. 
Voor een stad als Oss is dat gewoon heel erg knap en daar 
mogen we gerust erg trots op zijn.


