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Oss Fashion Week 

Het weekend van 28-29 maart staat weer in het teken van 

mode tijdens Oss Fashion Week. Het vertrouwde Modepodium 

met de wervelende modeshows op zondag 29 maart krijgt, 

onder de bezielende leiding van Mirella Theunisse en Marcel 

van Gent, weer gestalte op de Heuvel. 

Om dit evenement op structurele wijze uit te bouwen werd op 

maandag 23 februari door de kartrekkers Darija van Perlo en 

Pierre Vink de nieuwe opzet van de Oss Fashion Week 

gepresenteerd aan centrumondernemers en 

geïnteresseerden. Tijdens deze bijzonder goed bezochte 

avond werd uitvoerig ingegaan op de nieuwe opzet waarbij de 

beleving van Fashion in de breedste zin van het woord het 

uitgangspunt is. Dit slaagt alleen wanneer dit gebeurt vanuit 

het hart van ons centrum: de ondernemers zelf. Voor de 

vernieuwde aanpak is vanuit de Taskforce Centrum Oss 

subsidie verstrekt. Ondernemers worden uitgedaagd om aan 

te haken door zelf thema-gerelateerde activiteiten te 

organiseren en deel te nemen aan de Fashion loterij. Een 

uitvoerig verslag van de bijeenkomst en de presentatie van 

het nieuwe concept staat op de website 

www.centrummanagementoss.nl onder de rubriek "Oss 

Fashion Week". 

In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op de Fashion 

loterij. De loterij start in de week voorafgaand aan het 

evenement. Deelnemende ondernemers betalen € 15,00 voor 

een speciale raamsticker (zie foto), loten, een bus voor het 

inleveren van de loten en vermelding op de website. Elke 

deelnemer stelt zelf een prijs voor eigen klanten beschikbaar 

en bepaalt zelf aan wie de loten worden verstrekt. Op 

maandag 30 maart verzorgen de deelnemers de trekkingen 

en verdere afhandeling. Aanmelden voor deelname is 

mogelijk tot 9 maart via e-mail darija@perloproducties.nl of 

telefonisch 0622509340. 

http://www.centrummanagementoss.nl/
mailto:darija@perloproducties.nl


 

Koningsmarkt 2015 

Een van de meest populaire publieksevenementen in Oss is al 

jarenlang de braderie met de Kindervrijmarkt eind april. 

Vanzelfsprekend zal dit evenement dit jaar niet op de 

kalender ontbreken. De Koningsmarkt vindt plaats op 

maandag 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 is weer mogelijk via de 

website www.centrummanagementoss.nl. Daar staat onder 

de rubrieken “Koningsmarkt 2015” informatie en een link 

naar een digitaal aanmeldingsformulier. Correspondentie met 

de organisatie is mogelijk via e-mail 

koningsdagoss@gmail.com. 

 

AED 

Binnen het centrumgebied bevinden zich zeven AED's. De 

locaties hiervan zijn V&D (Walplein), VakantieXperts 

(Walstraat), La Colline (Heuvel), Boetiek De Kiep 

(Terwaenen), Opera (Heuvelstraat), Hema (Kruisstraat) en 

Groene Engel (Kruisstraat). Weten hoe te reageren in een 

levensbedreigende situatie en direct kunnen en durven 

handelen is van groot belang bij bewusteloosheid en 

ademstilstand. Ondernemers en hun personeelsleden op de 

betreffende locaties worden periodiek getraind voor de juiste 

toepassing van de levensreddende AED apparatuur. Dit 

gebeurt vanuit eigen BHV opleidingen of via het CMO. 

 

Op maandag 4 mei 2015 van 9.00 uur tot 12.00 wordt door 

het CMO weer een (herhalings)training georganiseerd. 

Deelname is gratis voor alle centrumondernemers en hun 

personeelsleden, dus ook voor degenen waar géén 

apparatuur in huis is maar die wel willen assisteren bij een 

calamiteit. Aanmelden kan tot 20 april via 

info@centrummanagementoss.nl Voor meer informatie kunt u 

bellen met centrummanager Jack van Lieshout: 06-

53518157. 

http://www.centrummanagementoss.nl/
mailto:koningsdagoss@gmail.com
mailto:info@centrummanagementoss.nl


 

Graffiti 

Het gebeurt voornamelijk in de nachtelijke uren dat 
graffitispuiters actief zijn. Ook in het centrum van Oss kun je 
met enige regelmaat constateren dat een spoor van lelijke 
“tags” gezet is op muren en kozijnen. Het is belangrijk dat 
deze vervuiling na constatering zo spoedig mogelijk wordt 
verwijderd. Niet alleen vanuit het oogpunt van een 

aantrekkelijk centrum, maar ook vooral om graffitispuiters te 
ontmoedigen. In het centrum van Oss gebeurt dit al enkele 
jaren op professionele wijzen door Alfa Schoonmaakservice. 
 
Het CMO heeft onlangs de samenwerking met Alfa, op basis 
van de goede ervaringen, met twee jaar verlengd. Voor het 

adequaat reageren op nieuwe vervuilingen is het direct 

melden van groot belang. De verwijdering van graffiti op uw 
eigendommen op de begane grond is gratis. Ook het 
aanbrengen van een eventuele nieuwe verflaag, als u zelf 
voor de verf zorgt, wordt gezorgd.Graffiti geconstateerd in uw 
direct omgeving? Ga dan naar www.alfaschoonmaakservice.nl 
Onder de rubriek "aanmelden graffiti" kunt u snel en 
eenvoudig, 24 uur per dag, uw melding maken. 

 

Belangrijke data 

Ontbijtsessie Taskforce Centrum Oss 

Reserveer in uw agenda maandag 30 maart 2015 van 8.30 

uur tot 11.00 uur. De Taskforce Centrum , het unieke 

samenwerkingsverband van gemeente Oss en CMO, nodigt u 

binnenkort weer uit voor een ontbijtsessie. Deze vindt plaats 

in het restaurant van het gemeentehuis. Wat kunt u 

verwachten? De nieuwe wethouder Gé Wagemakers stelt zich 

voor. De projectleider Taskforce Centrum Oss kijkt met u 

terug naar het resultaat van het afgelopen jaar. Diverse 

ondernemers komen aan het woord over hun plannen voor 

2015. De centrum app wordt gelanceerd en natuurlijk is er 

voldoende tijd om elkaar op te zoeken, een praatje te maken 

en u aan te melden bij een van de projecten. Goed om ook u 

te mogen verwelkomen! 

 

5 mei 2015 

Bevrijdingsdag 5 mei is door de overheid aangewezen als 

nationale feestdag. Het is wel een nationale feestdag, maar 

zeker niet automatisch ook een vrije dag. Werknemers bij de 

overheid hebben op 5 mei meestal wel vrij, maar overige 

werknemers hebben vaak maar één keer in de 5 jaar, zoals 

tijdens het lustrumjaar 2015, recht op een doorbetaalde vrije 

dag. Alle reden voor de winkeliersvereniging COO om op te 

roepen de winkels collectief op deze dag van 9.00 uur tot 

17.00 uur te openen. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Centrum Oss 
 

 

http://www.alfaschoonmaakservice.nl/

