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Jacqueline en Martijn Lauwen: 

“Oss is een redelijk 
complete stad”
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jacqueline Beerens is in Oss (26 april 1973), 
in het ziekenhuis geboren. Samen met 
haar ouders en zus Kirsten woont ze in de 
Luzacstraat. Vader werkt bij de aBn amro 
en moeder is analyste in het ziekenhuis. 
als jacqueline 4 jaar oud is, verhuist het 
gezin naar Heesch. na de basisschool gaat 
Jacqueline naar het Maaslandcollege en 
studeert daarna Rechten aan Katholieke 
Universiteit Brabant in Tilburg. Zij is 
nu partner bij Van Zandvoort & Lauwen 
advocaten. Martijn Lauwen (16 juni 1976) 
komt uit Sint-Oedenrode. Hij heeft een broer 
(rob) en een zus (Miriam). Hij gaat naar de 
Mavo aan het Skinle College in Schijndel 
en daarna naar het Economisch Lyceum 
en de Hogeschool DOC in eindhoven. 
Martijn werkt momenteel als financieel 
adviseur particulieren bij de rabobank Oss. 
jacqueline en Martijn hebben twee zoons: 
gijs (6 jaar) en Tom (3 jaar).

Jacqueline

Mijn eerste herinnering aan Oss is de 
kinderboerderij. En het mooie is dat ik daar nu 
weer met mijn eigen kinderen naartoe ga. En je 
hebt er de vijver en de speeltuin Elckerlyc. En 
niet te vergeten: het Golfbad. Dat vonden we 
geweldig. Daar kom ik nu ook weer en spring 
ik samen met Gijs van dezelfde duikplank. Als 
tiener ging ik met vriendinnen winkelen in 
Oss. Voor kleding naar Ali Baba van Peter van 
Lieshout in ’t Gengske. Met ons gezin zijn we 
vaak Italiaans gaan eten bij Monterosso in de 
Walstraat. En Oss was ook populair bij mijn 
vriendinnen. We hadden een vaste club van het 
Maaslandcollege met Jerica van Vugt, Hedwig 
Cox, Anouk en Wanda Beumkes en Loekie 
Cornelissen. Gingen we naar Di Capelli of 
toepen in ’t Kaatje. En in de zomer natuurlijk 
naar de Geffense Plas. Dan gingen we surfen of 
in ieder geval naar de jongens kijken die konden 
surfen. En niet te vergeten: de hockeyfeesten bij 
Keep Fit. Die waren berucht.

MartiJn

De eerste keer dat ik in Oss kwam, gingen 
we naar het Golfslagbad. Ik was toen 10 jaar 
oud. De tweede keer was ik 25. Dat was bij 
het klunen. En ik herinner me ook nog een 
geweldig optreden van Rattlesnake Shake in 
de Papillon in de Begijnenstraat. Oss stond 
toen bekend als de stad van de messentrekkers. 
Maar bij het klunen als bij het bezoek aan de 
Papillon had ik helemaal niet het gevoel dat het 
onveilig was in Oss. We zijn bij het klunen in 
de Lollipop blijven hangen. Het was daar héél 
gezellig.
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 jacqueline Martijn

Favoriete café ‘t Kaatje La Colline

Favoriete restaurant de Bodega Bij ons op d’n dijk

Favoriete  boek Bruidsvlucht trilogie van Stieg Larsson

Favoriete film The Game Notting Hill

Favoriete land Australië Zuid Afrika

Favoriete stad Sydney Sydney

Leukste plekje in huis Terras voorzijde huis Tuin achter het huis

Grootste ergernis Hypocrisie Klagers die geen actie ondernemen

Mooiste herinnering Geboorte van de kinderen Reis naar Zuid Afrika

Grootste Ossenaar Jan Marijnissen Gijs en Tom

Nadat we elkaar tijdens het Oud en Nieuw in 2000-2001 
hebben ontmoet, zijn we na drie maanden gaan samenwonen 
in Den Bosch en na drie jaar naar Lith verhuisd. We wilden 
namelijk eventuele kinderen niet in een stad laten opgroeien en 
zijn op zekere dag in Lith de dijk opgereden en zagen een huis 
te koop staan. Dat huis met het prachtige uitzicht op de Maas 
hebben we gekocht. En deze dijk komen we nooit meer af.

Jacqueline

Oss is voor ons een bruisende buurstad. Er wonen en 
werken mensen met veel nieuwe ideeën, met nieuwe 
initiatieven om Oss op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld de 
centrumondernemers die samen een webshop opzetten of het 
initiatief om Winterland een nieuwe impuls te geven. Op het 
gebied van de horeca gebeurt er sowieso veel. Sinds een aantal 
jaren zitten de terrassen vol; ook op doordeweekse dagen. En 
we hebben in Oss met de Weverij een sterrenrestaurant. 

MartiJn

Sinds ik bij de Rabobank in Oss werk, loop ik tijdens de 
lunchpauze een rondje door het centrum. Er staan wel een 
aantal panden leeg, maar het is in de stad altijd druk. Er 
is leven in de brouwerij. Oss beschikt ook over stedelijke 
faciliteiten, vooral op cultureel gebied, zoals de schouwburg, 
het Jan Cunen Museum en de Groene Engel. Ik ga ook graag 
met mijn jongens een smurfenijsje eten bij Venezia op de 

Heuvel of naar het poppentheater Marag achter De Lievekamp.

Jacqueline

Ik werk al 15 jaar in een pand aan de Molenstraat en ik voel 
me thuis in Oss. Er heerst een prettig werkklimaat en Oss telt 
een aantal goede ondernemersverenigingen. Ik heb al een aantal 
malen deelgenomen aan bedrijfsbezoeken en daardoor veel nog 
meer Ossenaren ontmoet èn leren kennen. 

MartiJn

Ik ben met Jacqueline vaak naar netwerkbijeenkomsten geweest 
zoals het City Dinner en het Business Gala. Daar ontmoette 
ik steeds nieuwe mensen.  Het was voor mij een drijfveer 
om bij de Rabobank te gaan werken. Nu gaat dat proces van 
mensen leren kennen natuurlijk veel sneller en dat vind ik heel 
plezierig.

Jacqueline

Ik denk dat we op het terrein van de werkgelegenheid wel extra 
impulsen kunnen gebruiken maar voor de rest missen we qua 
voorzieningen niets in Oss. Oss is een redelijk complete stad. 
Een goede stad om in te wonen en in te werken. 

MartiJn

Een breder fietspad van Lith naar Oss zou het voor ons 
compleet maken!


