
Programma Halloween 
Centrum Oss

* Op de foto in een echte electrische stoel            ** Heer Bommel, Lollipop, De Keijzer, Hei en Ikke 2.0 en café Rebel            

*** Bij 6 restaurants genieten van een lekker griezelig gerecht     **** Trick-or-treat route kan alleen in combinatie met tasjes versieren

Voor activiteiten met een # 
is aanmelden verplicht via 
www.centrummanagementoss.nl

Zondag
29-10

# Trick-or-Treat tasjes versieren Tot 12 jaar  2,50 euro Peperstraat 12

Trick-or-Treat route**** Tot 12 jaar  Gratis Gehele centrum

Pumpkin doolhof  Tot 12 jaar  Gratis De Wal

Kids Halloweenplein, spookhuis, suikerspin, 
blikgooien en waarzegger   De Wal

Lieve griezels in de stad   Gehele centrum

Op de foto met Halloween-Osje   Gehele centrum

‘Bloedsoep’ geserveerd door heksen (gratis)  Gehele centrum

Optreden dansscholen Scream en Hips on fi re  Gehele centrum

Uitreiking etalage wedstrijd   De Heuvel 

Restaurants serveren een Halloweenmenu  Gehele centrum

11.00-13.00 uur

12.00-17.00 uur

12.00-17.00 uur

12.00-17.00 uur

12.00-17.00 uur

12.00-17.00 uur

12.00-17.00 uur

12.00-17.00 uur

18.00-22.00 uur

16.00 uur

Death Row Photoboot *    De Heuvel

Optreden dansscholen Scream en Hips on fi re  Gehele centrum

‘Bloedsoep’ geserveerd door heksen (gratis)  De Heuvel

Restaurants serveren een Halloweenmenu  Gehele centrum

Restaurants serveren een Halloweenmenu  Gehele centrum

Death Row Photoboot*    De Wal

Scary doolhof 16+ jaar 2,50 euro De Wal 6 - 8

# Film: The Conjuring 2 16+ jaar 5 euro incl. treat De Wal 6 - 8

Halloween Heksen & Zombie tocht ** 18+ jaar 2,50 euro Start Peperstraat 12

Heksenkring     Gehele centrum

Restaurants serveren een Halloweenmenu  Gehele centrum

# Walking dead dinner *** 18+ jaar 39 euro La Colline, Voorafentoe, Miens, Het Lokaal, Da Tommaso, H32

Scary doolhof 16+ jaar 2,50 euro De Wal 6 - 8

Spookplein met spookhuis, suikerspin, blikgooien en waarzegger De Wal

Sweaty Disco Thriller Night 18+ jaar 12 euro Kruisstraat 15

Donderdag
26-10

Zaterdag
28-10

Vrijdag
27-10

18.00-00.00 uur

20.00-00.00 uur
20.00-00.00 uur

22.00-03.00 uur

13.00-17.00 uur

18.00-22.00 uur

20.00-00.00 uur

20.00-22.00 uur

22.00-01.00 uur

18.00-22.00 uur

18.00-00.00 uur

18.00-21.00 uur

18.00-21.00 uur

18.00-21.00 uur

18.00-22.00 uur



Halloween in het Osse centrum
Voor volwassenen is er van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 oktober in 
de avonduren geen ontkomen aan.  

Horror-cinema en een gruwelijk diner
Tijdens de koopavond op donderdag 26 oktober wordt het Halloween weekend 
geopend door een spectaculaire vuurshow. Diverse dansgroepen zullen het 
publiek betoveren. Zombies vragen aandacht voor “hun” feest en in de 
restaurants worden speciale Halloweenmenu’s geserveerd. 

Scary Doolhof, spannende fi lm en Heksen en Zombietocht
Vrijdagavond 27 oktober wordt, in het ti jdelijke horror-cinema aan het Walplein 
6-8 boven het Scary doolhof, de fi lm The Conjuring 2 vertoond. Bezoekers worden 
ti jdens de fi lm getrakteerd op ijs en een drankje. Aansluitend staat de Heksen & 
Zombietocht gepland. Bij inschrijving word je grati s geschminkt.

Walplein wordt Spookplein
Zaterdagavond 28 oktober zal vanaf 20.00 uur het Walplein veranderen in een 
spookplein. Met onder meer een spookhuis, waarzegger, blikgooien, suikerspinnen 
en een Scary doolhof met tot leven gekomen zombies en geesten.

Walking-Dead-Dinner
Op zaterdag 28 oktober staat er een gruwelijk lekker 
Walking-Dead-dinner met een angstaanjagend sausje op de kaart. Een verteller 
neemt bezoekers mee van restaurant naar restaurant voor een heerlijke avond 
met onverwachte gebeurtenissen.

Halloween familiedag
De Halloween familiedag staat zondag 29 oktober gepland. Op de Wal is een 
Pumpkin-doolhof ingericht voor kinderen tot 12 jaar met lekkere suikerspinnen 
en blikgooien en voor de stoere kinderen een echt spookhuis. Door het centrum 
staan overal lieve griezels en kinderen mogen op de foto met het Halloween-
Osje. Ook dit jaar is er weer een Trick-or-treat route. Wil je meedoen aan de 
acti viteiten en/of de workshops? 
Meld je aan via  www.centrummanagementoss.nl


