april 2017

KONINGSMARKT 2017
Een van de meest populaire publieksevenementen in Oss is al jarenlang de braderie met de
kindermarkt op 27 april. Vanzelfsprekend zal dit evenement dit jaar niet op de kalender ontbreken.
De organisatie is ook dit jaar weer in de vertrouwde handen van Gaby van Erp en zijn team.
Voor informatie en aanmelden klikt u op de bovenstaande afbeelding of gaat u naar:
www.centrummanagementoss.nl, rubriek 'Koningsmarkt 2017'.
Corresponderen met de organisatie kan (uitsluitend) via: koningsdagoss@gmail.com

Winkeliersvereniging COO geeft voor de maanden april, mei en juni het volgende advies voor
aanpassingen van openingstijden:
zondag

16 april

1e Paasdag

gesloten

maandag

17 april

2e Paasdag

gesloten

donderdag

27 april

Koningsdag

9.00 uur - 17.00 uur

donderdag

4 mei

Dodenherdenking

9.00 uur - 18.00 uur

vrijdag

5 mei

Bevrijdingsdag

9.00 uur - 18.00 uur

donderdag

25 mei

Hemelvaartsdag

gesloten

zondag

4 juni

1e Pinksterdag

gesloten

maandag

5 juni

2e Pinksterdag

gesloten

COMMUNICATIE
Werkplaats Stadshart Oss doet, via een enquête, onderzoek naar hoe de inwoners van Oss het beste
bereikt kunnen en willen worden. Deze enquête is met name gericht op de informatiestromen en
communicatiekanalen van het stadscentrum van Oss en welke communicatiekanalen door Ossenaren
gebruikt worden. Daarnaast willen we graag inzicht krijgen in wat voor Ossenaren belangrijk is
wanneer zij een stadscentrum bezoeken.

De enquête zal ongeveer 5 minuten tijd in beslag nemen en zal anoniem en vertrouwelijk behandeld
worden. De enquête is te vinden op www.centrummanagementoss.nl en door te klikken op de
afbeelding. Het is prettig als zoveel mogelijk inwoners van Oss hierop worden geattendeerd. Alvast
bedankt voor uw medewerking!
ORANJEFEESTEN
Van 26 tot en met 28 april kleurt de Heuvel oranje en wordt het plein omgetoverd tot de feestlocatie
van Oss. Drie dagen lang kun je hier terecht voor de leukste muzikale acts met o.a. Q-Music Foute
Party, Freddy Moreira, Johnny 500, Millstreet en meer. Kortom, zorg dat je er ook dit jaar weer bij
bent!
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