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Uitslag inventarisatie open zondagen 2013 

 

In september ontvingen alle winkeliers in het centrum via dePostbode een 

inventarisatieformulier om hun wensen kenbaar te maken voor het aantal open zondagen in 

december van dit jaar. Het aantal geretourneerde formulieren komt uit op 115. De uitslag van 

deze inventarisatie is: 

  

optie           aantal percentage 
                
A.         29 dec 7 6,1% 
B.       22 dec 29 dec 18 15,7% 
C. 1 dec       29 dec 2 1,7% 
D. 1 dec     22 dec 29 dec 48 41,7% 
E. 1 dec   15 dec   29 dec 2 1,7% 
F. 1 dec   15 dec 22 dec 29 dec 26 22,6% 
G. 1 dec 8 dec 15 dec 22 dec 29 dec 8 7,1% 
niet aangeboden  uitsluitend   22 dec   1 0,8% 
niet aangeboden  geen open zondagen      3 2,6% 
 

Zoals in de toelichting bij de inventarisatie werd uitgelegd zal op basis van de meerderheid van 

keuze de communicatie en promotie voor de maand december 2013 worden afgestemd. Het 

betreft posters, advertenties, banners en D-tv promotie. De optie waarvoor het meeste is 

gekozen is met een duidelijke aftekening optie D. geworden: 

-   1 december 2013 

- 22 december 2013 

- 29 december 2013. 

 

Voor de uitstraling van het collectieve centrum naar consumenten is het belangrijk de 

meerderheid te volgen, maar de keuze om open te zijn is vanzelfsprekend aan de winkeliers. 

 

Wij vragen tevens uw aandacht voor overige speciale data: 

 

Open zondagen november - december 2013 

- 24 november - Intocht Sinterklaas 

-   1 december - Zwarte Pieten Spektakel 

- 22 december - Kerst in het centrum 

- 29 december - Kerst in het centrum  

 

Koopavonden december 2013 

- woensdag    4 december - koopavond Sinterklaas 

- donderdag 12 december - normale koopavond 

- donderdag 19 december - normale koopavond 

- maandag   23 december - koopavond Kerst 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=0f39685b782032637bb7104e7&id=f995b2fb72&e=20d51310f9
http://www.centrummanagementoss.nl/pagina/over-de-stichting


Uitnodigingen 

 

Vooraankondiging ondernemersavond 

De jaarlijkse Ondernemersavond Centrum Oss gaat dit jaar plaatsvinden op maandag 18 

november om 20.00 uur in Stadscafé De Ontmoeting, Eikenboomgaard 8 in Oss. Hiervoor 

worden de centrumondernemers ook nog per post uitgenodigd. Het bestuur van het CMO hoopt 

weer op een grote belangstelling om gezamenlijk de afgelopen periode te evalueren en de 

plannen voor 2014 te presenteren. (De jaarlijkse ledenvergadering van de COO vindt van 

19.00 uur tot 20.00 uur plaats op dezelfde locatie en dezelfde datum). 

   

Uitnodiging namens De Kracht van Oss 

“MKB’ers op zoek naar geld”, ‘Banken vinden geld lenen aan bedrijfsleven riskant’ en 

‘Overheden draaien subsidiekranen dicht’. Een greep uit krantenkoppen van het afgelopen 

jaar. Ondernemers moeten innoveren. Dat betekent reorganiseren en investeren. Maar is daar 

nog geld voor? We moeten zoeken naar creatieve oplossingen. Onder goede begeleiding kijken 

naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 

 

Daar gaat het op donderdag 17 oktober om 19.30 uur over in de Groene Engel tijdens een 

informatieve, informele avond onder leiding van Peter Taylor Parkins. Welke rol kan de bank 

pakken? Hoe werkt de wereld van de nieuwe samenwerkingen en welke regelingen en 

overheidsfondsen zijn er? Wat kunnen adviseurs doen in de begeleiding van nieuwe 

ondernemers? De nieuwe directeur Bedrijven van de Rabobank Oss e.o., John Verheijen van 

Straefin Consultancy, Clemens Bolhaar, Bossche Investerings Maatschappij en Raymond van 

den Bos, projectleider Valorisatie 5-sterrrenregio komen hierover aan het woord. 

  

Blijft het ondernemen met de rem er op? Of zijn er kansen? We gaan daarover graag ook met 

ú in gesprek tijdens deze avond over Geldzaken. Deelname is gratis. Meld u aan via 

ilse@sprangers.com 

  

Nieuwe evenementen 

 

Om consumenten te blijven boeien in en te binden aan het centrum van Oss is het belangrijk 

om gezamenlijk bestaande evenementen van tijd tot tijd aan te passen en om te komen tot 

nieuwe evenementen en activiteiten. Met gepaste trots kunnen een aantal organiserende 

collega-ondernemers terugkijken op hun grote inspanningen in de laatste week van september 

met de succesvolle evenementen Oss Fashion Week, Peperfestijn, Tussen Hemel en 

Aarde Markt en Stilettorun. 

  

Dit is nieuw…  

 

1. In samenwerking met het Sport Expertise Centrum (SEC) werden in augustus alle 

sportverenigingen uit de gemeente Oss uitgenodigd om zich op zaterdag 12 oktober te 

presenteren in het centrum van Oss. Dit kan door middel van demonstraties, clinics of 

informatiestand. Maar liefst 28 sportverenigingen hebben zich aangemeld voor 

OssSport!waaronder Aross, Remix, TOZ, Oijense Zij, TWC, AV Oss en Van Buel. Bezoekers 

aan het centrum van Oss kunnen van 11.00 uur tot 16.00 uur komen kijken en meedoen op de 

diverse locaties tussen De Weverij en De Groene Engel.  

 

2. Voor het laatste weekend van oktober - zaterdag 26 en open zondag 27 oktober - is een 

werkgroep “Wonen” bezig met het organiseren van een Woonmarkt met oude ambachten, 

interieuradviezen en Kunst & Kitsch sessies. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  

mailto:ilse@sprangers.com


 

3. In samenwerking met De Muzelinck verschijnt aan de Hooghuisstraat 9 van 15 november tot 

en met 6 december het Huis van Sinterklaas. Hier verblijft in deze periode Sinterklaas met 

een aantal van zijn Zwarte Pieten. De kinderen tot en met de groepen 4 van de basisscholen 

uit Oss zullen worden uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan het huis. Daarnaast wordt 

een aanvullend programma opgezet voor de spontane bezoekertjes aan het huis. En als 

Sinterklaas niet thuis is, kan altijd binnen worden gegluurd door de speciale openingen in het 

raam maar ook een tekening of verlanglijstje worden achtergelaten. Meer informatie hierover 

volgt binnenkort via de media. 

 

4. Op zondagmiddag 15 december van 12.00 uur tot 17.00 uur staat een culinaire wandeling 

door het centrum van Oss, onder de naam Walking Dinner, op het programma. Walking 

Dinner is een nieuwe activiteit waarbij de gasten door een kleine wandeling zeven 

aansprekende restaurants bezoeken. Bij elk restaurant geniet men van een signature-gerecht, 

in feite het visitekaartje van het restaurant, met een bijpassend drankje. De totale groep zal 

naar verwachting bestaan uit 250 tot 350 gasten die de restaurants in verschillende shifts 

achter elkaar bezoeken. Elke groep start op een andere locatie, maar legt wel dezelfde route 

af. De route gaat de gasten brengen langs Restaurant Pardon, sterrenrestaurant Cordial (op 

locatie Weverij), De Bodega, De Bovenmeester, Tanuki, Ruig en Buitengewoon. Als afsluiting 

van de dag worden alle gasten na afloop van de wandeling uitgenodigd bij De Ontmoeting voor 

een gezamenlijke borrel in een sfeervolle omgeving. De kaarten voor deelname worden 

verkocht via de deelnemende restaurants.  

 

Mededeling: via een centrumondernemer ontving het CMO een bericht over een dispuut met 

Decora B.V. uit Alkmaar over de distributie van reclameboekjes via de gemeente Oss. Mochten 

er vragen of opmerkingen zijn over deze leverancier dan kunt u reageren via 

info@centrummanagementoss.nl 
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