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VINTAGEROUTE
Kringloopwinkels zijn helemaal in trek en verkopen aantrekkelijke, 

hippe spullen. Deze winkels hebben het stof f i ge imago van zich 

afgeschud en je mag er gezien worden. Tweedehands spullen kopen 

is trendy en ook nog eens duurzaam. Deze ontwikkeling sluit heel 

mooi aan bij een zeer gevarieerd vintage-aanbod dat ook in het 

centrum van Oss aanwezig is. Zeven centrumondernemers creeren een 

aantrekkelijke route. Het zijn stuk voor stuk gastvrije ondernemers die 

hun bezoekers de tijd en de ruimte geven om lekker rond te snuffelen.

De moeite waard om eens op je gemak te bezoeken.

Veel vintageplezier!

Deuxieme Chance - Boterstraat 69
“Als kind droomde ik er al van om een eigen kledingzaak te 
hebben. Het liefst in een oud pand met grijze markiezen”. In 
haar mooie, gezellige winkel met strak interieur is Sandra van 
Zeeland helemaal in haar element. Ze vertelt: ”Na 16 jaar bij 
Organon gewerkt te hebben heb ik 10 jaar geleden het roer 
radicaal omgegooid en mezelf een tweede kans gegeven, net 
als de kleding die ik verkoop. Ik zit hier nu ruim 7 jaar en ik 
vind het super leuk. Ik verkoop tweede kans dameskleding 
uit het hogere segment. Je moet dan denken aan kleding 
van  Armani, Marccain, Save The Queen, Cambio, Dries van 
Noten en veel Italiaanse merken, alles in de maten 34 t/m 
44. Verder heb ik schoenen, tassen en sieraden. Mensen 
kunnen hier ook kleding aanbieden. Als het verkocht wordt 
krijgt de aanbieder een percentage van de verkoopsprijs. 
Momenteel kan ik weer kleding gebruiken vanaf maat 40. 
Ik heb een trouwe groep van circa 330 inbrengers, waardoor de collectie bijna dagelijks 
wordt aangevuld. Het loopt lekker, ik heb klanten uit heel Nederland. Belangrijk vind ik de gezelligheid in 
de winkel en het persoonlijk contact met de klanten. Ik neem voor iedereen de tijd”. 

De Stripgigant - Walstraat 23a

R44  - Walplein 8

Zodra je bij Stripgigant over de drempel stapt wordt het 
meteen duidelijk dat dit een Walhalla voor stripliefhebbers 
is. Sinds augustus baten Jan (62) en Willy (69) van Peufflik het 
gezellige winkeltje in de Walstraat 23a met veel enthousiasme 
uit. Willy vertelt: ”We verkopen vooral strips, maar ook strip 
gerelateerde artikelen zoals Disneybeeldjes, broodtrommels, 
posters, spaarpotten en knuffels. Mijn man Jan verzamelt al 
vanaf zijn achtste jaar strips. Inmiddels hebben we 80.000 
strips en 20.000 strip gerelateerde artikelen. Het loopt lekker. 
Jong en oud komt hier binnen, ook kleine meisjes die voor 
de Barbieboeken komen. We krijgen inmiddels klanten uit 
heel Nederland en zelfs uit het stripland bij uitstek België. 
Zo hebben we ook een vaste klant uit Gouda die om de paar 
weken met de trein speciaal naar ons komt om lekker rond te 
snuffelen. Natuurlijk verkopen we veel Suske en Wiskeboeken, 

maar je kunt bij ons ook terecht voor Kuifje, de Rode Ridder, Garfield, Sjors en Sjimmie, The Flinstones 
en Bert en Ernie. Zelfs buitenlandse strips hebben we, tot in het Fins aan toe. Ook de dames romans 
vinden gretig aftrek en natuurlijk de Disneybeeldjes uit Amerika en Parijs die hier in de vitrine staan”.

Midden op het Walplein is de frisse, ruime winkel van R44 
gehuisvest. Vernoemd naar het adres Rossinistraat 44. Daar is 
het werkbedrijf gevestigd waar de producten die in de winkel 
worden verkocht vandaan komen. Bedenker, medeoprichter en 
voorzitter van de Stichting R44 Evert van Tuijl vertelt: ”Wij zijn 
een onafhankelijke stichting. We willen onze deelnemers hun 
talenten laten ontdekken en ontwikkelen en ze zo een opstapje 
bieden voor de reguliere arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat 
we onze mensen dingen laten doen waar ze affiniteit mee 
hebben en dat we ze verantwoordelijkheid geven. Zo willen 
we hen weer vitaal maken. We zijn in maart gestart. Sindsdien 
zijn al 13 mensen doorgestroomd naar een reguliere baan of 
aan de slag gegaan als ZZP-er. Het loopt zo goed dat ik moeite 
heb om het werkrooster voor de 6 mensen hier in de winkel 

ingevuld te krijgen. We verkopen tassen, robotjes, lampen, decoratieve spullen, wenskaarten is het 
Osse dialect, kerstboompjes, en jam en sauzen van Landerij Van Tosse. Grappig is de linnen tas met 
opschrift: don’t mess with Oss. In plaats van het woord mess is een echt mes afgebeeld. Het mooie is 
ook dat mensen die hier kopen en passant een goed doel steunen”.
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Pavo Styling - 
,
t Genkske 5 Joos Vintage - Kerkstraat 58

Sinds ’t Gengske is opgeknapt is het een aardigheid om er doorheen 
te wandelen. Op nummer 5 heeft Anouk Böhmer haar vintagezaak 
Pavo Styling. De brede glazen pui is bovenin mooi afgewerkt met 
glas in lood. Met aanstekelijk enthousiasme vertelt Anouk over 
haar “droomwinkel”. Anouk: ”Ik wil mensen laten zien wat je nog 
kunt doen met oude meubels. Ik zou zeggen pak een kwast en ga 
aan de gang. Zo eenvoudig is het natuurlijk niet en daarom geef 
ik workshops over hoe je mooie verouderingstechnieken toepast: 
kastjes, stoelen, alles kan. Ik heb een passie voor creativiteit, ik houd 
van oude spullen en vind het mooi om oud en nieuw te combineren. 
Ik ben gaan werken met verf van het merk “Milk Paint”. 
Deze verf bestaat uitsluitend uit natuurlijke materialen, bevat 
geen chemische toevoegingen en is hier te koop. Naast meubels 
en allerlei woondecoraties verkoop ik ook de zeeplijn van Botma en Bennekom. Deze zeep wordt in 
Amsterdam door twee dames met de hand gemaakt en bevat alleen natuurlijke ingrediënten. Verder werk 
ik ook in opdracht. Mensen komen hier met hun oude spullen en die knap ik voor ze op. Iedereen is van harte 
welkom om lekker rond te snuffelen of voor informatie  over mijn workshops.
Kijk ook eens op mijn website: www.pavostyling.nl  

Bij binnenkomst van de 120 m² grote zaak  Joos Vintage 
valt direct op hoe mooi  en ruim eigenaresse Jolanda van 
Kooten haar meubels, verf en woondecoraties presenteert. 
Aan de rand van het centrum, pal tegenover de Grote Kerk, 
is de winkel op een ideale plek gevestigd. Jolanda vertelt: 
”Het is fijn dat je hier voor de deur kunt parkeren vooral 
voor klanten die bijvoorbeeld een meubel komen ophalen”. 
Tegen een van de wanden staat een grote kast met een 
ruime collectie krijtverf. Jolanda legt uit: ”Het is een matte,  
natuurlijke verf zonder schadelijke stoffen. Hij is makkelijk  
verwerkbaar op o.a. meubels, wanden, vazen en heeft vele 
toepassingsmogelijkheden. Voor  het werken in de winkel en 
het opknappen van meubels kun je me wakker maken. Ik vind 
het heerlijk om te doen. Ik vind het zonde dat meubels veel te 
snel worden weggegooid. Met krijtverf en was kun je een nieuwe look creëren. Veel mensen komen lekker 
rondsnuffelen of ideeën opdoen voor hun eigen huis. Elke twee weken geef ik workshops in het maken en 
opknappen van o.a. meubels en de technieken die daarbij te pas komen. Opgeven kan via mijn website 
joosvintage.nl, via face-book of gewoon gezellig even binnenlopen”. 

Misceaup, the treasure hunters -
Kerkstraat 11

Used Products - Kruisstraat 30

In de Kerkstraat, een van de oudste straten van Oss, vind je op 
nummer 11 de winkel van Misceaup, the treasure hunters. Na een 
vliegende start in 2015 als webshop, openden ondernemers Colinda 
van der Putten en Remco van Eck in de zomer van 2017 hun 120 m² 
grote schatkamer in het centrum van Oss. Een voor de stad uniek 
winkelconcept vol beleving prikkelt al je zintuigen. “Een winkel 
met een vintage experience zoals je eigenlijk alleen maar in de  
Randstad verwacht” , is na een bezoek aan de winkel ,  een 
veel gehoorde opmerking vanuit de groep ervaren vintage 
liefhebbers. Een breed aanbod aan producten, van speelgoed tot 
kleding en van woonaccessoires tot meubels,  bij Misceaup tref 

je een wekelijks wisselend aanbod van de mooiste spullen uit vervlogen tijden 
gecombineerd met de laatste woontrends uit het heden. 
Een unieke mix van oud en nieuw, opgesteld in een ruime winkel waarin je elke keer iets nieuws ontdekt. 
Stap binnen en waan je voor even terug in de tijd, ontsnap aan de hectiek van alledag, ervaar een feest 
van herkenning, doe inspiratie op en ga op schattenjacht! Design, vintage, styling en de laatste trends,  
je vindt het bij Misceaup in de Kerkstraat 11.

In een ruim pand aan de Kruisstraat, pal tegenover De Groene 
Engel,  is Used Products gevestigd. Heel overzichtelijk, o.a. in  
grote vitrines, wordt een groot aanbod van gebruikte artikelen 
gepresenteerd. Rutger Kloek zwaait er sinds 3 jaar de scepter. 
Hij vertelt: ”We verkopen o.a. dvd’s, geluidsapparatuur, c.d.’s, 
gereedschap, l.p.’s , fietsen, t.v.’s, laptops, muziekinstrumenten, 
tablets en niet te vergeten telefoons. Elke dag hebben we een 
verschillend aanbod. Nu hebben we bijvoorbeeld een dvd-actie: 
10 stuks voor €5,-.  Dat loopt heel goed. De verkoop van telefoons 
gaat ook hard. We hebben regelmatig leuke aanbiedingen.  Vaak 
doen mensen die hier komen rondkijken een impulsaankoop. Ook 
veel klanten komen eerst bij ons kijken of er iets van hun gading 
bij is voordat ze naar een speciaalzaak gaan. Onze webshop 
usedproducts.nl loopt goed.  Op artikelen die je bij ons koopt heb 

je garantie. Het is leuk werken hier. We hebben veel vaste klanten. Elke 
dag is anders. Soms worden er unieke items aangeboden en soms de grootste troep. Mensen kunnen 
hun spullen hier namelijk ook aanbieden. Ik zou zeggen: Loop  gewoon binnen en laat je verrassen. 
Iedereen is zeer welkom om lekker rond te kijken”.
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