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Van de redactie 

Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd 

waarvoor wij graag de aandacht vragen. 

 

 

In deze uitgave een herzien overzicht van de contributie omdat 

enkele fouten waren ingeslopen waarvoor welgemeende excuses. 

Hierover meer in “VAN DE PENNINGMEESTER”.  

Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel tot vereenvoudiging 

en rationalisering van de contributie. Zodra dit is uitgewerkt zal 

het voorstel worden gepubliceerd en t.z.t. aan de algemene 

ledenvergadering worden voorgelegd. 

 

De redactie besteed zorg en aandacht aan persoonsgebonden 

gegevens en streeft te handelen in de geest van de wet op de 

persoonsregistratie. Dit kan ondermeer betekenen dat „handige‟ 

lijstjes niet worden gepubliceerd wanneer dit het functioneren en 

doelstelling v/d vereniging niet belemmerd. Het kan ook zijn dat 

dit anders is geïnterpreteerd dan wenselijk en uiteraard horen wij 

dat dan graag opdat dit kan worden gecorrigeerd. Ondermeer in 

dat kader het volgende... 

 

“WIE, WAT, WAAR...”  

Bestuur- en bijna alle commissie functies hebben nu een vast mail 

adres gekregen. Dit geeft meer duidelijkheid en de noodzaak tot 

publicatie van privé mail adressen vervalt. Ook kunnen deze bij 

„wisseling van de wacht‟ hetzelfde blijven. De nieuwe mail 

adressen zijn in “wie, wat, waar...”  verwerkt. 
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Wie, wat, waar… 

 

 

 
BESTUUR  

Voorzitter 
Koen Berghuis 
 

 
 

 
Bergse Heihoek 54 
5351 SL Berghem 

 
 
 

 
 
 

 
0412-652097 

voorzitter@scoss.nl  
 
 
 

 

Secretaris 
Rob Vlak 

 

 
Asterstraat 31 

5342 BL Oss 
 

 
0412-651154 

secretaris@scoss.nl      
               
 

Penningmeester 

Franka Hoeks 
 

Wilhelminasingel 64 

5351 CC Berghem    

0412-402046 

penningmeester@scoss.nl     
     

   

TECHNISCHE COMMISSIE 

Volwassenencoördinator 
Trudy van der Graaff Zalm 16 

5345 DG Oss 
0412-636770 
w-vdgraaff@home.nl  

Fysiotherapeut 
Jan Slebus 

Gewandeweg 19 
5345 HM Oss 

0412- 691002 
j.slebus@planet.nl 

   

CLUBBLAD REDAKTIE clubblad@scoss.nl 

Margit van Grunsven Boterbloem 16 
5351 MV Berghem 

0412-881996 

Ruud Baars  Schildwacht 42 
5346 WC Oss 

0412-625200 
020-5001629 (GSM) 

 
LEDEN ADMINISTRATIE  ledenadministratie@scoss.nl  

 

  

mailto:voorzitter@scoss.nl
mailto:secretaris@scoss.nl
mailto:secretaris@scoss.nl
mailto:w-vdgraaff@home.nl
mailto:j.slebus@planet.nl
mailto:clubblad@scoss.nl
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Jaargang 13 – Nr. 2 

 

Pagina-4 

 

WEBMASTER webmaster@scoss.nl              

Vincent v.d. Broek 
 

Rabarberveld 32  
5351 LD Berghem 

0412-633631 
webmaster@scoss.nl              

Dirk Langhout Grimberg 6 
5346 VT  Oss         

0412-691584 
skeeleren@scoss.nl 

 

EVENEMENTEN COMMISSIE evenementen@scoss.nl 

Margit van Grunsven 
 

Boterbloem 16 
5351 MV Berghem 

 0412-626839 
 

Frans Dulfer Beethovengaarde 176 

5344 CK Oss 

 0412-644255 

Mickel Douma Hert. Johannasingel 3 
5345 AH Oss 

 0412-627519 

Ans Rasing 
 

Oijenseweg 88 
5345 SW Oss  

 0412-641512 
 

 

SKEELER COMMISSIE skeeleren@scoss.nl 
Marco van Grunsven 
 

Boterbloem 16 
5351 MV Berghem 

0412-626839 
 

Trudy v/d Graaff Zalm 16 
5354 DG Oss 

 0412-636770 

Dirk Langhout Grimberg 6 
5346 VT Oss         

0412-691584 

 

Rubina Raaijmakers 
 

Donzel 21 
5388 PA Nistelrode 

06-48864929 

 
KLEDING COMISSIE 

Han Derksen Schildwacht 42 
5346 WC Oss 

0412-625200 
handerksen@hotmail.com  

Helène Gremmen 
  

Marsstraat 17 
Berghem 

0412-401536 
gremmenvos@kabelfoon.nl 

Claudia van den Elzen 

  

Plecht 9 

5345 BT Oss 
 

0412-645427 

06-25503126 
postbus9@home.nl 

 

mailto:webmaster@scoss.nl
mailto:webmaster@scoss.nl
mailto:skeeleren@scoss.nl
mailto:secretaris@scoss.nl
mailto:skeeleren@scoss.nl
mailto:handerksen@hotmail.com
mailto:gremmenvos@kabelfoon.nl
mailto:postbus9@home.nl
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Van de bestuurstafel 

 

Het eerste Clubblad van 2009 ligt voor jullie. 

We hebben natuurlijk een geweldige periode 

achter de rug, iedereen heeft wel een 

toertocht gereden of heeft zich op een 

andere manier vermaakt op het natuurijs. 

 

Een groot succes was de, snel door Trudy, georganiseerde 

Elfstedentocht op het Ganzenven. Er waren veel kinderen op het 

ijs en ook de media was zeer goed vertegenwoordigd! Bij deze wil 

ik alle vrijwilligers bedanken die hieraan hebben meegeholpen. 

Mede ook door jullie was het een enorm succes! 

 

Op de eerste zaterdag van het jaar werd ook weer de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie gehouden. Het gaat goed met SCOSS. de club 

heeft een goede bezetting op het ijs en inmiddels zijn er 4 

trainers welke de A-opleiding volgen; Hans, Coone, Miranda, en 

Marieke! Heel veel succes met de laatste loodjes van deze 

opleiding! 

 

Verder zijn de weergoden het niet met elkaar eens; komt er nu 

nog een vorstperiode, of niet? We zullen het moeten afwachten. 

In ieder geval tot ziens op de ijsbaan, en misschien nog weer op 

het Ganzenven, of in Friesland…? 

 

Groet,  

 

Koen Berghuis. 
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Van de penningmeester 

 

Allereerst de beste wensen voor het jaar 2009! 

Vanaf nu mag ik het geldlaatje van de club 

beheren en dat betekent goed letten op de in- en 

uitgaven. SCOSS is een gezonde club met ruim 

170 leden, die graag willen schaatsen.  

 

 

Voortaan schaatsen we op zaterdag 15 minuten langer. Tijdens de 

jaarvergadering hebben we afgesproken de schaatsbijdrage met 

15% te verhogen waarmee  deze extra tijd betaald wordt. Door 

samenloop van omstandigheden zijn de schaatsbijdrage van het 

jaar 2007/2008 gepubliceerd in het vorig clubblad. Hiermee zijn 

de rekeningen voor dit jaar opgemaakt en inmiddels verstuurd 

naar de leden. 

 

De club heeft echter de 15% verhoging nodig om de begroting 

sluitend te krijgen. Dit houdt in dat er een naheffing komt. Voor 

een schaatsende volwassene is dit een bedrag van € 10,--, voor 

een jeugdlid €8,-- en voor een kind €5,--. Er zullen opnieuw 

rekeningen verstuurd worden.  

 

Onze excuses daarvoor. 

Hopelijk kunnen wij op jullie begrip rekenen. 

 

Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar het 

mailadres penningmeester@scoss.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 Franka Hoeks 

 

 

  

mailto:penningmeester@scoss.nl
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De contributie van de vereniging is vast gesteld als in 

onderstaande tabellen aangegeven. 

 

De peildatum voor het bepalen van de leeftijd voor het 

lidmaatschap is 1 juni en voor de bijdragen op 1 september. 
 

De toegang voor een introducé bedraagt per keer €5,00 (te 

betalen aan de trainer). 

 

Contributie Bedrag in €  

Volwassen (lid) 23,50 

Kinderen t/m 15 jaar (jeugdlid) 11,75 

2 volwassen leden op hetzelfde adres 35,25 

2 volwassen leden + 1 jeugdlid op hetzelfde adres 29,50 

1 volwassen + 2 jeugdleden op hetzelfde adres 35,25 

2 jeugdleden op hetzelfde adres 17,50 

3 jeugdleden op hetzelfde adres 23,50 

4 jeugdleden op hetzelfde adres 29,50 

Gezinslidmaatschap 35,25 

 

De schaatsbijdrage bedraagt Bedrag in €  

Jeuglid t/m 7 jaar gratis 

Jeugdlid van 8 t/m 11 jaar  37,00 

Jeugdlid van 12 t/m 15 jaar 59,00 

Volwassenen (16 jaar en ouder) 80,00 

 

De trainingsbijdrage bedraagt Bedrag in €  

Jeugdlid van 8 t/m 11 jaar 21,00 

Jeugdlid van 12 t/m 15 jaar 40,00 

Volwassenen ( 16 jaar en ouder) 40,00 
 

Betalingen worden gedaan na toezending van een acceptgiro  

naar rekening 74.49.180, ten name van; Schaatsclub Oss, 

Toermalijn 12, Oss 
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Bedankt! 

 

 

 

 

 

   
 

Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij hebben bijgestaan 
met telefoontjes, mailtjes, kaartjes en gesprekken op de 

ijsbaan tijdens de ziekteperiode van mijn moeder.  
 

De zaterdagtraining was voor mij steeds weer een warm 
onthaal wanneer ik de baan opkwam om les te geven, als 
onderbreking van de periode toen ik voor de verzorging 
van mijn moeder in Rotterdam was. Ik kan hier met een 

goed gevoel op terugkijken, het is namelijk fijn als er naar 
wordt gevraagd en je er toch even over kan praten.  

 
De leegte is groot, maar ik weet me gesterkt door de 

warmte van onze clubleden. 
 

Dank jullie wel, 
Trudy van der Graaff 
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Activiteitenkalender 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer de volgende data alvast in je agenda ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over alle activiteiten volgt. 

 

15 februari: FlevOnIce 
Idem als vorig jaar zullen we er veel plezier aan beleven; 
09:00 verzamelen bij het Golfbad 

 

 

27-28-29 maart 2009: SCOSS kamp 
Na overweldigend succes kun je ook dit jaar  

weer deelnemen aan het SCOSS kamp. 
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SCOSS‘ers  op natuurijs.         

3 januari 2009, Kinderdijk 

 

Veel mensen hebben genoten van het natuurijs, ook mensen van 

SCOSS die we niet elke zaterdag in Nijmegen zien hebben hun 

kilometers gemaakt. 

 

SCOSS‟ers Maarten van Erp , Jan Slebus, Frans Eijkelboom en nog 

een paar sportvrienden vertrekken richting Kinderdijk om daar te 

gaan schaatsen. Ik had al bij een kennis die daar in de buurt 

woont geïnformeerd of er kon worden geschaatst. De geluiden 

waren positief maar de bekende molentocht kon nog niet officieel 

worden verreden. Het was lekker koud,  toen we bij Papendrecht 

richting Oud Alblas reden zagen we al de eerste schaatsers op het 

ijs. We reden verder via Nieuw Lekkerland  naar de molens van 

Kinderdijk om daar bij het gemaal te parkeren. We waren vroeg 

en er was nog ruim parkeergelegenheid voorhanden. Voor een  

bakkie koffie in het clubhuis van de ijsclub hadden we nog wel tijd 

en konden daar ook rustig onze schaatsen aantrekken. 

 

 
 

Maarten en Frans in ijs clubhuis Kinderdijk. 
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Daarna zijn we op pad  gegaan op het toen nog gladde en mooie 

ijs van de vaarten in de Alblasserwaard. Langs de rietkragen en 

de prachtige Overwaardse molens met een zacht windje in de rug 

is het daar heerlijk schaatsen . 
 

 
 

De tocht ging vervolgens via enkele kluunplaatsen richting Groot-

Ammers waar de vaart tegen de Lek aan doodloopt en we richting 

Ottoland zijn geschaatst. Hier werd het hoog tijd voor wat “Koek 

en  Zopie” en een heerlijk broodje worst. 
 



Jaargang 13 – Nr. 2 

 

Pagina-12 

 
 

 
 

Jan en John in Bleskensgraaf. 
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Daarna ging het richting Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf, hier 

moest op diverse plekken ook worden gekluund maar dat mocht 

de pret niet drukken. Het ijs werd er niet beter op in deze dorpen 

waar al veel mensen op het ijs waren geweest. Na een paar 

valpartijen in deze langgerekte mooie dorpen (advies: niet bellen 

tijdens het schaatsen) ging het richting Oud-Alblas en langs 

Alblasserdam weer terug. Langs de “Blokweerse molen, de enige 

in vorm afwijkende molen in de Kinderdijk. Vervolgens naar het 

vertrekpunt bij Kinderdijk waar wij na 45 km met warme 

chocomel en de appeltaart konden zien hoe enorm druk het 

inmiddels was geworden. 
 

 
 

Groeten van Maarten , Jan en Frans. 
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SCOSS kamp 

 

Hij komt er weer aan, ons gezellige Scosskamp. Op vrijdag 27 

maart vertrekken we weer met de club naar Heeswijk, waar we 

drie dagen met elkaar sportieve, gezellige en culturele dingen 

gaan doen in de kampeerboerderij ‟t Zand. 

 

Dit kamp is voor jong en oud, dus voor het hele gezin. 

Op de zaterdagmiddag gaan we gewoon met zijn allen naar de 

ijsbaan voor de laatste schaatstraining van het seizoen.  Ook deze 

schaatstraining zal in het teken staan van het kamp. 

 

Binnenkort komt het inschrijfformulier, dus zet de datum alvast in 

je agenda, zodat je zeker kunt zijn dat je erbij bent. 

 

Tijden: 

Vertrek Vrijdag 27 maart om 19.00 uur tot en met zondag 29 

maart, 13.00 uur.  

 

Trudy van der Graaff 

 

Training 

 

SPINNEN 

 

De jeugdige schaatsers en skeeleraars zijn op maandagmiddag al 

druk bezig met spinnen bij de sportschool “Fitland”. Onder 

deskundige begeleiding krijgen ze 50 minuten training. Dit is 

zowel voor het schaatsen als voor het skeeleren een goede 

training. De trainingen duren tot eind maart, dan gaan we weer 

naar buiten  oor trainingen op de wieltjes en de bostraining. 

Er wordt dus flink gewerkt aan de conditie en techniek voor het 

technish goed fietsen. 

Trudy van der Graaff  
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Wedstrijd resultaten 

 
Er zijn weer een aantal wedstrijden gereden door Gijs van Dorst, 

Indy Hoeks, Nicolle van Rijswijk, Pam Berghuis en Liselot van Erp. 

 

(*) =  foutje, (v) = gevallen 

 

 167 333 500 1000 Datum 

Gijs   56.62 1.56.12 30/11/08 

   54.48 2.12.12 11/01/09 
    53.55  1.50.44 25/01/09 

 

 167 333 500 1000 Datum 

Indy   1.00.33 2.20.37 30/11/08 

 21.89  (*)46.94 2.17.12 13/12/08 

    58.63  2.02.76 11/01/09 
    57.53  1.59.33 25/01/09 

 

 167 333 500 1000 Datum 

Pam  42.76 (v)1.11.96  30/11/08 

 23.13 42.23 1.00.88  13/12/08 

  41.15  59.59   11/01/09 
 

 167 333 500 1000 Datum 

Nicolle  53.77 1.18.50  30/11/08 

 28.20 53.06 1.16.53  13/12/08 

  49.60 1.22.80   11/01/09 

  48.18  1.01.56  25/01/09 

 

 167 333 500 1000 Datum 

Liselot 27.26 42.43 1.01.56  13/12/08 

 

Pam heeft ook al een landelijke wedstrijd mogen rijden in 

Groningen.  Zij heeft daar gevlogen over het ijs en klokte op de 
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300 meter 36,45 en op de 500 m 56.76. Bij de overige rijders zit 

ook een duidelijke stijgende lijn met steeds snellere tijden. In de 

periode van het natuurlijs waren sommige tijden  wat minder in 

verband met tochten die ze gereden hadden. Technisch is er een 

grote vooruitgang geboekt, met dank aan trainster Marieke. Goed 

gedaan allemaal en ga zo door. 

 

Ook zijn er SCOSS‟ers zeer aktief met het marathon schaatsen.  

Van samenwerken hebben ze ook al gehoord en je ziet de gele 

pakken steeds beter vertegenwoordigd tijdens deze leuke 

wedstrijden. Er zijn zelfs al SCOSS‟ers die het aandurven om er 

een echte marathon wedstrijd van te maken en dat allemaal 

onder de bezielende leiding van trainer Hans.  

 

Hierbij de tussenstanden: 

 

Beginners Plaatsing Punten 

Frans Dulfers 2 16 

Jan Joosten 3 13 

Niek Jaap Zegers 5 11 

Koen Berghuis 13 7 

Martin Hoeks 16 6 

 

Aspiranten Plaat Punten 

Mirando van de Loo 6 17 

Coone Gerrunga 8 11 

 

Gevorderden Plaat Punten 

Maarten van Erp 3 26 

 

Er is nog 1 wedstrijd te gaan: 21 februari.  

Dus allemaal meedoen en de SCOSS punten zien te behouden. 

Kom ze aanmoedigen, het is ook een leuke wedstrijd om te kijken 

en wellicht ook om eens mee te doen. 

 
Trudy van der Graaff 
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Kleding comissie 

 
 

Op deze pagina willen wij 

leden de gelegenheid bieden 

voor het plaatsen van gratis 

advertenties van 2de hands 

clubkleding en schaats & 
skeeler-artikelen. 

 

Daarnaast zullen wij 

mededelingen van de kleding 

commissie hier plaatsen. 

 

 

Kopij voor de advertenties aanleveren aan Han Derksen – 
handerksen@hotmail.com of  clubblad@scoss.nl  

mailto:handerksen@hotmail.com
mailto:clubblad@scoss.nl
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Mesologie praktijk 
 

“Beltane” 

 

  Geneeswijze gericht op chronische klachten. 

 

Mesologie verbindt de kennis van traditionele geneeswijze 

met de inzichten van natuurwetenschappen en reguliere 

geneeskunde.  

 

Een van de belangrijkste pijlers om een diagnose te  

kunnen stellen is Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD).  

Dit is een techniek waarmee functie storingen van de 

organen kunnen worden bepaald door metingen op 

acupunctuurpunten. 

 

Met vrijwel elke lichamelijke en psychisch gerelateerde 

klacht kunt u bij een Mesoloog terecht.  

Enkele voorbeelden zijn; 

 

 chronische moeheid, burnout klachten 

 Huidklachten; bijv psoriasis, eczeem 

 Menstruatie-/overgangsklachten 

 Allergieën 

 Migraine 

 Nek, rug en schouderklachten 

 

Consulten worden -afhankelijk van uw verzekeraar- 

geheel of gedeeltelijk vergoedt. 

 

GERJANNE THARNER 
 

Kromstraat 126, Oss 

Tel: 06 48 27 80 52 

beltane@kabelfoon.net 
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‘Elfstedentocht’ op de Ganzenven 

 
Eindelijk was er natuurijs…, konden we ons hart ophalen en lekker 

toertochten rijden…  

 

SCOSS is SCOSS niet, als zij niet ook wat zou organiseren. Het 

plan was om iets te doen voor de jeugd van Oss en omgeving en 

dan natuurlijk op de Ganzenven. Op woensdagmiddag 7 januari 

om 13.00 uur kwamen de eerste kinderen al om de schaatsen 

onder te binden en een „elfstedentocht‟ te rijden. Iedereen kreeg 

een stempelkaart en mocht na elk rondje een stempel komen 

halen. Alle kranten en nieuwsdiensten van Brabant en omstreken 

waren ingelicht en we wisten dan ook niet wat we zagen. Dtv, 

Omroep Brabant, TV Ravenstein, De Sleutel, Brabants Dagblad, 

allemaal waren ze aanwezig. En wat nog leuker was, er waren 

zeker 130 kinderen die allemaal heel enthousiast waren dat er 

voor hun ook eens iets op het ijs georganiseerd werd. Ook de 

ouders waren zeer in hun nopjes met deze gezellige middag. 

 

Maar deze middag kon natuurlijk niet georganiseerd worden, 

zonder de hulp van alle vrijwilligers van SCOSS. Mede namens 

jullie is deze middag een geweldig succes geworden. Het 

enthousiasme van jullie en de creatieve inbreng was weer 

helemaal aanwezig. Geweldig, zoals dit in de club met elkaar 

wordt gedaan.  Een team dat volledig op elkaar afgestemd is en 

weet wat er te doen is.  

 

Allemaal van harte bedankt hiervoor! 

 

Trudy van der Graaff 
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Woensdag 7 januari heeft SCOSS op het 

Ganzenven in Herperduin een “Elfstedentocht” 

gehouden voor de jeugd. Het kan eigenlijk 

niemand ontgaan zijn die een willekeurige vorm 

van locale media bekeken 

heeft.  

 

Ruim 100 kinderen hebben meegedaan aan de 

tocht; rondjes schaatsen met stempelen, slalom 

of achtjes schaatsen en buikschuiven. De 

deelnemertjes gingen met een mooie oorkonde 

naar huis. Dat was niet alleen leuk voor de deelnemertjes maar 

ook voor Trudy die haar spontane idee heeft zien omvormen tot 

een goed lopend evenement. Kortom alleen maar positieve 

geluiden.  

 

 

Hoe is het gegaan? Maandag avond een mail van Trudy met de 

strekking;  “Woensdag houden we een „Elfstedentocht‟ op het 

Ganzenven, hulp is welkom”. Woensdag was er natuurlijk genoeg 

hulp, veel kinderen en daarnaast nog de nodige media aandacht!  

Hiermee hebben we SCOSS goed op de (ijs)kaart gezet. 

 

SCOSS heeft aangetoond dat we heel snel en met weinig 

middelen een leuk idee kunnen omzetten in een goed evenement.  

 

Hulde aan de vrijwilligers van SCOSS en Trudy in het bijzonder.  

 
 

Namens het bestuur: Bedankt allemaal! 
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Winterland Oss  2008 - 2009 

Het is weer voorbij. Winterland 2008-2009 ligt alweer achter ons. 

Helaas hebben wij als Scoss weinig kunnen betekenen voor 

Winterland. Schoolkinderen van groep 8 hebben les gehad en was 

op zich een groot succes, er waren 17 scholen. Zes ochtenden zijn 

hebben kinderen les gekregen, helaas heb ik de laatste 3 

ochtenden niet mee kunnen maken ivm het overlijden van mijn 

moeder. Hans Schippers heeft met zeer veel enthousiasme de 

lessen verder voortgezet.  Hans, namens SCOSS, hartelijk 

bedankt hiervoor.  

Volgend seizoen gaan we toch weer proberen meer een stempel 

op Winterland te zetten. Het moet toch eigenlijk niet zo zijn, dat 

we als schaatsvereniging bijna niets met dit evenement van doen 

hebben gehad.  Volgend seizoen gaan we daar weer iets meer 

bovenop zitten. Wellicht kunnen we weer een spelletjesmiddag 

regelen voor de Osse ondernemers. Zeker is wel dat Winterland 

volgend jaar er weer staat, dus, als je je geroepen voelt om 

hierover mee te denken, laat het ons weten. 

 

Trudy van der Graaff 

 

Het bestuur is van mening dat SCOSS, als serieuze Osse 

schaatsvereniging, op een schaatsfestijn als Winterland aanwezig 

dient te zijn. Daarom gaat het bestuur in gesprek met de 

aandachtswethouder, de heer Iding. SCOSS heeft natuurlijk 

begrip voor de commerciële belangen van de organisator, maar 

vindt tevens dat er op een belangrijk evenement als Winterland 

ruimte moet zijn voor verenigingen waarbij SCOSS graag de 

invulling voor dit verenigingsdeel op het ijs voor zijn rekening 

neemt. Tijdens Winterland 2007-2008 is het SCOSS zeskamp 

evenement goed ontvangen en ook de bijdrage tijdens de opening 

werd gewaardeerd. Daarnaast heeft SCOSS onlangs op het 

Ganzenven laten zien over voldoende organisatie en improvisatie 

vermogen te beschikken om iets leuks neer te kunnen zetten. 

 

Dirk Langhout 
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Verbruggen 

 
 

keukens en slaapkamers 
 

3000m² slapen en koken 
 
 

Woonboulevard Oss 
 

 

Frankenweg 27  Oss 
Tel: 0412 – 623698 
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SCOSS website 

 
 

Beste lezers, 

 

Misschien was het u al opgevallen, op de de SCOSS website is een 

nieuw feature opgenomen: een RSS feed. Te herkennen aan dit 

plaatje: 

 

  
 

Een RSS feed is een abonnement op een webpagina waarbij de 

abonnementhouder automatisch op de hoogte wordt gebracht van 

een nieuw bericht. Dit abonnement is gratis. 

Dit lijkt ons een handige mogelijkheid om op de hoogte te blijven 

van het laatste SCOSS nieuws.  

Op http://scoss.nl/index.php?page_id=34 of door op de website 

op het RSS plaatje te klikken, kunt u meer informatie vinden over 

RSS en hoe u zich kunt abonneren op de SCOSS RSS feed. 

 

Om RSS te activeren klik op de “SCOSS nieuws” link of type het 

volgende in de adres balk;  

http://scoss.nl/rss/make_rss_feed.php?rss=news  

  

Vincent v.d. Broek en Dirk Langhout 
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Verjaardagen 

 
JAN  

03 Franka Hoeks - Van Dinther 

04 Jesper Walburgh Schmidt 

04 Dirk Langhout 

05 Anco van Rijswijk 

05 Krista van den Heuvel 

06 Indy Hoeks 

08 Meltem Boerboom 

09 Monique Koolen 

11 Bauke Heida 

15 Jacqueline Heida 

16 Claudia van Hout - Kersten 

16 Naomi Hoeks 

18 Lieselotte van den  
Broek-Vermeulen 

20 Francy Vrolijk 

25 Maarten van Erp 

28 Jasmin Verweij 

   

FEB   

03 Renate de Boer 

04 Denise Huizing 

04 Herman Vromans 

07 Letty Albers 

13 Marcel Smit 

14 Hannie Korsten 

17 Wilhelmien Veld 

   

MAR   

01 Ton Verweij 

01 Janne van den Elzen 

03 Tobias Maas 

03 Nicolle van Rijswijk 

05 Remy van der Kwartel 

06 Martin Hoeks 

10 Ellen van Hulst 

13 Jan-Marten Kamphuis 

18 Jaccoline Zegers 

20 Simone Hermans 

21 Per van Niftrik 

23 Pam Berghuis 

26 Niels van de Leest 

28 Karin van Merck 

28 Hans van Lieverloo 

28 Ernst Douma 

29 Jouke Vos 

29 Tini Goossens 

   

APR   

02 Frans Dulfer 

07 Rens Gossen 

08 Paul van Oorschot 

10 Matthijs Kooijman 

11 Hans Wijnakker 

14 Martijn van den Broek 

14 Roel Vos 

14 Jeroen Schets 

20 Daniel van Rijswijk 

21 Gerjanne Thamer 

22 Gijs van Dorst 

22 Dick Bol 

24 Koene Berghuis 

25 Steven van Hulst 
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Vrienden van SCOSS 
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