
RC Oss-Maasland realiseert boek “Fundamenten” 

 

 

Boek over 11 markante Ossenaren 

 

In oktober 2008 werden in het Osse Museum Jan Cunen de eerste exemplaren uitgereikt van het 

historische boek 'Fundamenten'. Dit boek beschrijft op bijzondere wijze de levens en karakters van 

elf bekende en markante personen die van groot belang zijn geweest voor de stad Oss. Louis de 

Bourbon, Titus Brandsma, Bruurke van Megen, Notaris Bijvoet, Jan Cunen, Frans van Dooren, Kees 

Fontein, Anton Jurgens, Jan Acket sr., Jan Berghege sr. en Saal van Zwanenberg. Elf zogenaamde 

'Fundamenten' die Oss hebben gemaakt tot de stad die het nu is. De eerste exemplaren werden in 

ontvangst genomen door familieleden of relaties van de beschreven personen.  

De opbrengst van het boek komt geheel ten goede aan het 'Thuishuis Megen'. Gelijktijdig met het 

uitreiken van de eerste exemplaren kon initiator John van Boekel namens RC Oss-Maasland met trots 

een cheque van € 20.000 uitreiken.  

‘Fundamenten’, is volledig in eigen beheer geschreven, ontworpen en uitgegeven door RC Oss-

Maasland. De grote betrokkenheid van vele Rotarians bij dit initiatief was bepalend voor het succes 

van dit project. In korte tijd waren alle 5.000 exemplaren verkocht; 4.500 reeds bij voorintekening.  

Het maken van het boek had een tweeledig doel. Enerzijds is het boek een waardevolle aanvulling op 

de geschiedschrijving van de stad Oss. Anderzijds ondersteunt de Rotaryclub met de opbrengsten 

van het boek een goed doel binnen de eigen gemeenschap en wel het 'Thuishuis Megen'.  

In het Thuishuis Megen verzorgen Agnes en Mirjam Verheijden acht licht tot zwaar gehandicapte kin-

deren. Al lange tijd is het hun grootste wens om bij het huis een mooie tuin aan te leggen met vol-

doende ruimte om te spelen. De kinderen en hun verzorgers zien een droom in vervulling gaan nu de 

tuin als gevolg van de opbrengsten van het boek ook nog een eigen zwembad krijgt.  

 


