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Corona  

Buitenspeeldag 

Agenda 

18 Mei 2020 Openbare vergadering Wijkstichting (geannuleerd) 

13 September 2020 Rommelmarkt ?? 

Meteoor gesloten tot 1 September 2020 ?? 

21 September Openbare vergadering Wijkstichting 

Nadere informatie: 

www.ckm-oss.nl  

Wilt u deze Nieuwsbrief per 

mail ontvangen stuur dan 

een mail naar : 

infodestolp@ckm-oss.nl  

 

Géén Buitenspeeldag dit jaar! 
Onderstaand bericht ontvangen van OnsWelzijn 
  
Woensdag 10 juni 2020 kan en mag er géén buitenspeeldag georganiseerd worden vanwege de coronamaatregelen. 
We hebben nog even gekeken of september dan een goed idee zou zijn. Maar ook dat is te onzeker om een 
organisatie op touw te zetten. Dus besluiten we dat er dit jaar geen buitenspeeldag wordt gehouden in Oss. 
  
Volgend jaar zal de buitenspeeldag op woensdag 9 juni 2021 worden gehouden. Wilt u uitgenodigd worden voor de 
informatie-avond over de Buitenspeeldag in Oss die meestal in februari wordt georganiseerd? 
Dan kunt u zich opgeven via buitenspeeldagoss@ons-welzijn.nl . 

  
Wij hopen dat er ook zonder een buitenspeeldag in Oss veel buiten gespeeld wordt. 
 

 

                               De laatste tijd is dit wel het meest  gehoorde en gebruikte woord. De 1.50 meter afstand 

                               krijgt steeds meer een plaatsje in onze samenleving. Ge moet voort nadenken als je iemand  

                              ‘fees toe fees’ tegenkomt. ‘Nie aonrake, nie in z’n gezicht blaoze, nie nieze, nie snottere; ’t is  

                               me wà.’Toch hi Corona ôk ’n mooi verhaal: 

Molenstraat 43-45 is een pand in de Molenstraat, schuin tegenover het Titus Brandsma Lyceum.  

Op nummer 45 oefent ‘Michael’ z’n schoenmakerij en sleutelbedrijf uit. Nummer 43 is  

momenteel in particulier bezit. Op het aanwezige gevelsteentje staat de volgende tekst: 

“M.M. Cunen 2 januari 1905”.  

Aanleiding om eens wat verder te graven. Mevrouw Cunen was gehuwd met onderwijzer J.F. Wouters en 

woonden een groot aantal jaren op nummer 43.Ook schijnt de familie Desseaux 

hier nog een tijdje te hebben gewoond. Nummer 45 is bekend geworden omdat  

er lange tijd bloemenzaak ‘Corona’ gevestigd was.        Foto: collectie BHIC  

A.W. de Bruijn begon er in 1920 een bloemenzaak onder deze naam en baatte  

deze een groot aantal jaren uit. Zo ziede mar, ’t kan verkere. 

Jan Ulijn   
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