
De wens om meer consumenten de stad in te 
krijgen is op dit moment groter dan ooit. Met 
een aantal centrumondernemers is uitvoerig 
gesproken over het organiseren van een 
zomeractiviteit en we zijn hierbij uitgekomen 
op het organiseren van de themaweken 
‘Summer in the city’.
 
Vanaf zaterdag 6 juli 2019 gaan we, in 
de periode van de overgang naar de 
zomervakanties, dit thema uitdragen in het 
gehele centrum. De themaweken eindigen 
op zaterdag 7 september 2019. Om dit tot 
een succes te maken hebben we jullie hulp en 
enthousiasme nodig!
 
Door het CMO wordt gezorgd voor 
straataankleding doormiddel van ‘surfplanken’ 
aan de kabels van de sfeerverlichting. Voor 
promotie binnen winkels en horeca zijn 
raamstickers, strandballen, etalageborden en 
bierviltjes gratis beschikbaar. De posters voor de 
open zondagen in juli en augustus worden in het 
thema uitgevoerd. Als extra eyecatcher komen er 
strandstoelen die voor € 20,- per stuk, exclusief 
BTW, kunnen worden gekocht en dus jullie 
eigendom blijven.
 
Maar de belangrijkste rol in deze periode is 
weggelegd voor jullie, onder meer met het op 
creatieve wijze doorvoeren van het thema binnen 
jouw onderneming met speciale producten, 
acties, promoties en menu’s. Maar ook vanuit de 
straten met gezamenlijke acties en activiteiten.

Wij hopen op jouw ondersteuning en deelname 
aan de ‘Summer in the city’ weken en hiermee 
gezamenlijk de bezoekers aan het centrum te 
verrassen, te boeien en te binden!

het belang van een gezamenlijke zomeractiviteit!

 In de zomermaanden van 2019 wordt, 
na het succes van vorig jaar, weer een 
uitgebreid programma aangeboden 
op woensdag- en zaterdagmiddagen. 
Op 13 juli starten we met de eerste 
zaterdagact ‘Wifi de hond’ en we 
sluiten de reeks af met ‘Het mobiele 
naaiatelier’ tijdens het Fashion 
weekend op zaterdag 28 september. 
Het woensdagmiddagentertainment 
begint op woensdag 10 juli en 
is volledig gericht op kinderen 
tot en met 12 jaar. We beginnen 
met ‘Pintura Magica’ en sluiten 
op woensdag 7 augustus af met 
‘De instrumentenfabriek.’ 

Op verzoek van een aantal 
centrumondernemers wordt de 
dinsdagochtend zomerbraderie 
gedurende de periode van dinsdag 
9 juli tot en met dinsdag 13 augustus 
herhaald. Het CMO stelt dan weer een 
gratis marktkraam beschikbaar die 
’s ochtends voor jouw onderneming 
wordt geplaatst en na het middaguur 
weer worden opgehaald. Let op: 
dit is gratis maar niet vrijblijvend. 
Voor bestelde maar niet gebruikte 
kramen wordt € 20,- per dinsdag in 
rekening gebracht.

Activiteiten  
vanuit het CMO



Bestellijst* kosten aantallen

Raamsticker rond doorsnee 30 cm gratis

Raamsticker rond doorsnee 40 cm gratis

Hangdisplay rond doorsnee 60 cm - bruikleen gratis

Strandbal gratis

Bierviltjes per 100 stuks gratis

Strandstoel 
€20,00 
ex. BTW

Gegevens

naam onderneming

adres

naam contactpersoon

telefoonnummer

emailadres

Ja / Nee ik wil (g)een gratis marktkraam

Voor meer informatie 
Bianca Hoegée 
Evenementencoördinator  
centrummanagement Oss
06-30300630
bianca@centrummanagementoss.nl

Inleveren bestellijst
Werkplaats Stadshart Oss
Peperstraat 12 

* levering zolang de voorraad strekt


