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INSCHRIJVEN KAN NOG TOT EN MET VRIJDAG 20 APRIL! 

 

KONINGSMARKT 2018 

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 2018'.  

  

Corresponderen met de organisatie kan (uitsluitend) via: 

koningsdagoss@gmail.com 

 

https://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=443d7fdce2&e=53627b3b8c
https://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=57a55e3a06&e=53627b3b8c
https://centrummanagementoss.us2.list-manage.com/track/click?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=3a281a6ccd&e=53627b3b8c


  

 

Een vernieuwd, volledig gratis, Konings-evenement in Oss! Met Absolute 

Orange is het gegarandeerd drie dagen feest in het Osse centrum op 26, 27 en 

28 april!  

 

  

 

Bericht van C.O.O. 

 

Zoals jullie weten is er op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei vanaf 16.00 uur 

Muziekboulevard in het centrum. Een uitgelezen mogelijkheid om collectief 

hieraan voorafgaand de winkels te openen! Ons advies is dan ook om die dag 

open te zijn  - mogelijk met ‘zondag-tijden’ van 12.00 tot 17.00 uur. Naast 

diverse ketens hebben een aantal winkels, zoals aan de Walstraat en het 

Walplein, dit al bevestigd! Een uitgelezen kans om Oss te promoten op een dag 

dat 'heel Nederland' vrij is! Doen! 

  

In de regionale weekbladen en via social media zal promotie worden gemaakt 

voor deze open zondag op 10 mei in het centrum van Oss!  



 

 

  

 

  

 

 

Na even 'uitverkocht' te zijn, hebben 

we weer een nieuwe voorraad 

promotiemateriaal beschikbaar voor 

de parkeerpilot. Gratis posters, flyers 

en wobblers zijn te bestellen via 

info@centrummanagementoss.nl. 

Binnenkort zullen een aantal 

parkeerzuilen op de parkeerterreinen 

voorzien worden van speciale 

wrapping om bezoekers aan het 

centrum te attenderen op het 

dagtarief van Euro 2,50.   

    

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Disclaimer | © Stichting Centrummanagement Oss 2018. Niets uit deze uitgave 

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 

of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier zonder voorafgaande 

toestemming. 

 

Ons e-mailadres is: 

info@centrummanagementoss.nl 

 

uitschrijven nieuwsbrief    aanpassen gegevens 

 

Centrummanagement Oss 

Peperstraat 12 

5341 CZ Oss 
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