
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur Locale heeft 3 projecten gerealiseerd en daar zijn we trots op! 

Op vrijdag 11 maart om 16:00 uur is in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan de opening van 3 

projecten van Couleur Locale: de presentatie van de vierde (en laatste!) serie van het Osse verhaal 

in de etalage, de onthulling van de bewegwijzering en een typisch Oss’ beeld. Dit zijn allen 

projecten die voortkomen uit Couleur Locale of door Couleur Locale het beslissende zetje hebben 

gekregen. 

 



 
 

 

Het begin van Couleur Locale 

Op maandagavond 3 november 2014 kwamen enthousiaste centrumondernemers, 

vastgoedeigenaren, culturele instellingen en andere betrokkenen bij het centrum samen in het 

Stadsarchief, dat toen nog gevestigd was aan de Peperstraat 12 in Oss. Op die avond ontstond het 

idee om met z’n allen concreet iets te doen voor het centrum en wel op korte termijn. Het DNA van 

het Osse centrum, dat wat het centrum zijn karakteristiek geeft en onderscheidend maakt willen 

we laten zien. De Osse Couleur Locale maakt het verschil. Vele ideeën zijn toen verzameld. In de 

periode daarna is een selectie gemaakt en heeft iedereen zijn of haar voorkeur uitgesproken. 

Op maandagavond 9 februari 2015 was het vervolg van Couleur  Locale. In één avond zijn daar de 

groepen gevormd en de ideeën uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak. Met een flinke 

ambitie om deze plannen op korte termijn te gaan realiseren zijn de groepen uiteen gegaan. 

En nu zijn er dus 3 projecten die gepresenteerd kunnen worden. De bewegwijzering was al langer 

een wens en kon eindelijk onder de vlag van Couleur Locale gerealiseerd gaan worden. Deze 

bewegwijzering krijgt een “Osse Couleur”. Op 11 maart wordt dit onthuld. Het project heeft zelfs al 

een spin-off gekregen in de vorm van een typisch Oss’ beeld. 

Het Osse verhaal in de etalage is al van start gegaan in juni 2015 tijdens het streekontbijt. Elke 3 

maanden draaien er 5 nieuwe films in 5 nieuwe etalages in het centrum. De Osse filmmakers 

vertellen in hun films een verhaal over Oss. Na 3 maanden wordt er gewisseld en komen er weer 5 

nieuwe films op 5 nieuwe plekken. Op 11 maart gaat de vierde en tevens laatste serie van start. 

Achter de schermen wordt overigens verder gewerkt aan meer projecten van Couleur Locale. Maar 

eerst de onthulling van deze 3 projecten op 11 maart. Een ieder is van harte uitgenodigd! 

 

U kunt zich tot 9 maart aanmelden via taskforce@oss.nl   

Deze uitnodiging is verstuurd door Centrummanagement Oss - Hooghuisstraat 13 5341 CD Oss 

 

Reageren? 

info@centrummanagementoss.nl 
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