Je treft in Oss:

Een unieke combinatie
Oss kent de unieke combinatie van een gastvrij en veelzijdig stadscentrum met
een bijzonder rijk buitengebied. In het gezellige, goed bereikbare stadshart vind je
een grote variatie aan lokale winkels maar ook winkelketens en een keur aan eeten drinkgelegenheden. Het grote aanbod van culturele en publieksevenementen
maakt dat er vrijwel wekelijks wel iets te doen is in het centrum. En wil je even
ontsnappen aan de drukte, dan zijn er de bossen en heidevelden in de Maashorst.
Of het fraaie landschap langs de Maas met polders, uiterwaarden, slingerende
dijken en sfeervolle middeleeuwse stadjes. Je treft ’t allemaal in Oss!

Hart van de stad

Naar de Heuvel…
Het Osse stadshart wordt
gevormd door drie pleinen
en een aantal sfeervolle aanloopstraatjes. Elk plein heeft
zijn eigen sfeer en karakter.
Naar de Heuvel ga je vooral
voor zijn ruime keuze aan
horecagelegenheden en de
evenementen die er worden
georganiseerd. Toonaangevende winkels in mode
vind je op het nabijgelegen
Walplein. Net als bekende
winkelformules zoals de
Hema en Rituals. De Wal is nu
nog een parkeerterrein, maar binnen enkele
jaren maakt dat samen met het voormalig
V&D gebouw, plaats voor het UIThuis. Een
ambitieus plan dat plaats gaat bieden aan de
bibliotheek en het archief, maar vooral ook
volop woongelegenheid in het centrum biedt.
Het wordt een bruisende plek waar elke dag
wat te beleven valt op het gebied van educatie,
cultuur en vermaak. Het UIThuis is een sterke
impuls voor het Osse centrum.

Schuumen
Lekker snuffelen in lokale winkels met
bijzonder aanbod, je laten verrassen of
gericht op pad voor je outfit voor het
nieuwe seizoen, voor die mooie oude
stoel of voor een compleet nieuw interieur. Dat noemen we in Oss schuumen.
Naast de grote ketens zijn het de lokale
winkels die Oss een eigen gezicht geven.
Koopavond in het Osse centrum: op donderdag tot 21.00 uur. Koopzondag: elke
laatste zondag van de maand van 12.00
tot 17.00 uur. Oss heeft drie gratis fietsenstallingen en een hele dag parkeren op
parkeerterreinen of in de parkeergarage
kost slechts €2,50 voor 4 uur.

Wil je weten welke winkels Oss heeft:
kijk dan op www.trefhetinoss.nl.

Gezellige straatjes…
Gezellige straatjes komen er steeds meer in Oss. De
sfeervolle Peperstraat is in korte tijd uitgegroeid tot dé
horecastraat van Oss. Veel Ossenaren en mensen van
daarbuiten weten de weg goed te vinden naar deze
bijzondere mix van speciaalzaken in detailhandel,
knusse (eet) cafés en bijzonder smakelijke restaurants.
De Monsterstraat krijgt zijn oude glorie terug met de
mooi opgeknapte gevels en karakteristieke panden
waar ondernemers en bewoners met veel plezier wonen en werken. Gewoon al leuk om eens doorheen te
wandelen en de sfeer van weleer te proeven. Ook de
Houtstraat, herkenbaar aan de fraaie muurmozaïek,
heeft helemaal zijn eigen karakter. Je vindt er mooie
lokale winkels, woonhuizen en bijzondere eetgelegenheden. Dat geldt ook voor de Kerkstraat met zijn
welkomstboog met de speciaal ontworpen Ossenkoppen. Zo’n schuumstraatje, waar je de oudste juwelier
van Oss vindt met als buren een winkel voor vintage,
maar ook een speciaalzaak voor eigentijds interieur,
een parfumerie en, hoe kan het anders in Oss, natuurlijk een paar leuke kroegen.

Brabantse
gastvrijheid
In Oss tref je nog echte Brabantse
gastvrijheid. Met vriendinnen op pad,
borrelen met collega’s, romantisch
dineren met je geliefde of een dagje uit
met je gezin? In Oss hoef je nooit lang
te zoeken naar een gezellige eet- of
drinkgelegenheid. Van haute cuisine tot
lekkere snack en van authentiek bruin
café tot trendy brasserie.
Alle uitgaansgelegenheden vind je
op www.trefhetinoss.nl.

Volle evenementenkalender…
Oss is een stad van de mouwen opstropen en samenwerken. Dat geldt ook voor het Osse centrum.
Vrijwel wekelijks organiseren samenwerkende
winkeliers, horecaondernemers of andere organisatoren er grote en kleine evenementen. Het
aanbod is heel gevarieerd: van fashion Week, tot
Oranjefeesten, van Winterland Oss tot Fantastival
en van Living Statues tot de kermis en carnaval.
Het afgelopen jaar telde de evenementenkalender meer dan 50 evenementen, samen goed voor
duizenden bezoekers. Evenementen waar jong en
oud veel plezier aan beleefden.

Wil je weten wat er allemaal te doen is in
Oss, kijk dan op www.trefhetinoss.nl

Een unieke

plek in het Brabantse landschap. Met de
bossen en h
 eidevelden in de Maashorst, het prachtige
landschap langs de Maas, sfeervolle middeleeuwse
stadjes en in de binnenstad gastvrije winkels,
terrassen, musea en restaurants.

Je treft ‘t in Oss!

