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Een van de meest populaire 

publieksevenementen in Oss is al 

jarenlang de braderie met de 

Kindervrijmarkt eind april. Ook dit jaar 

kan dit niet op de kalender ontbreken. 

De Koningsmarkt vindt plaats op 

woensdag 27 april van 9.00 uur tot 

17.00 uur. 

 

De organisatie is ook dit jaar weer in 

de vertrouwde handen van Gaby van 

Erp en zijn team. Inschrijven voor 

deelname of het aanvragen van een 

open plek kan via website 

centrummanagementoss.nl. Daar 

staat bij de rubrieken “Koningsmarkt 

2016” informatie en een link naar een 

digitaal aanmeldingsformulier. 

 

Correspondentie met de 

organisatie via e-mail 

koningsdagoss@gmail.com  

 

Koningsdag = feestdag = P-gratis! 
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Oproep van Osse kunstenaars!  

Oss en omgeving staat dit jaar in het teken van Jeroen Bosch. Dat heeft allemaal 

te maken met de grote overzichtstentoonstelling in het Noord Brabants Museum in 

‘s-Hertogenbosch ter gelegenheid van de 500
ste

 geboortedag van de beroemde 

schilder. 

  

De Tuin der Lusten is één van de beroemdste schilderijen van Bosch. Het werk is 

niet te zien tijdens de expositie: het is gewoon te kostbaar om het hiernaartoe te 

halen vanuit  het Pradomuseum in Madrid. Daarom bieden ’s-Hertogenbosch, Oss 

en andere buurgemeenten de bezoekers een heel bijzondere Tuin der Lusten aan. 

Onze prachtige buitengebieden zijn in 2016 de Tuin der Lusten. 

  

De Tuin der Lusten: dat betekent exposities, festivals, prachtige tuinen, bijzondere 

arrangementen, allemaal geïnspireerd door het beroemde schilderij van Jeroen 

Bosch. Veel kunstenaars uit Oss en omgeving hebben zich laten inspireren door de 

Tuin der Lusten en een eigen interpretatie van het drieluik gemaakt: schilderijen, 

tekeningen en beelden. In de Pauluskerk in Oss, in Acropolis in Megen en bij 

Galerie Sous-Terre in Lithoyen is al heel veel van dit werk te zien of te zien 

geweest. In het Museum Jan Cunen is momenteel de expositie van Chris Berens, 

de Ossenaar die vergeleken wordt met Jeroen Bosch. 

  



 

Wij vragen of u mee wilt doen!  

De meer dan 80 werken die tijdens de exposities in Acropolis en in de Pauluskerk 

te zien zijn of waren, komen vanaf mei beschikbaar om in het centrum van Oss, 

bijvoorbeeld bij u in de etalage of in de winkel te worden tentoongesteld. Wij vragen 

u of u belangstelling heeft in één of meer van deze werken. Als dat het geval is 

gaat u vervolgens samen met ons een keuze maken welk werk of werken u het 

meest aanspreekt en het meest geschikt is om bij u in de zaak te exposeren. 

Vanuit het CMO wordt daarna, via de lokale en sociale media, de promotie van 

deze Jeroen Bosch Kunstroute door het centrum van Oss opgepakt. U kunt uw 

belangstelling kenbaar maken op info@centrummanagementoss.nl. Graag ook 

de gegevens van de contactpersoon hierbij vermelden! 

 

P.S. We doen mee ook met de Bosch Experience van De Efteling en de gemeente 

Den Bosch. Het is een ontdekkingsreis door de Tuin der Lusten met behulp van 

een app. De app is sinds half maart 2016 online. De reis leidt mensen langs mooie 

punten in Den Bosch maar ook door de buurgemeenten, dus ook door Oss en 

Ravenstein. De app geeft informatie over de omgeving en laat zien wat er in de 

buurt allemaal te doen is. Er zit ook een spel op waar je een prijs mee kunt winnen. 

Let op: het eerste level speel je in Den Bosch! 

Informatie over evenementen en andere uittips 
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Ons e-mailadres is: 

info@centrummanagementoss.nl 

Centrummanagement Oss 

Peperstraat 12 

5341 CZ Oss 
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