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Inventarisatie open zondagen december 2013 

 

De gemeenteraad van Oss heeft in juni van dit jaar de Winkeltijdenverordening 2013 

vastgesteld. In deze nieuwe verordening wordt de keuze voor de openingstijden voor de zon- 

en feestdagen bij de (individuele) ondernemers in Oss neergelegd. Met andere woorden: elke 

ondernemer in Oss mag op zondag de winkel tussen 10.00 uur en 20.00 uur geopend hebben 

zonder melding of vergunning. Dit is dus ook van toepassing op feestdagen zoals Pasen, 

Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Dit geeft centrumondernemers de ruimte om beter 

en flexibeler in te kunnen spelen op evenementen en rondom feestdagen. 

 

De besturen van winkeliersvereniging COO en Centrummanagement Oss willen graag aan de 

hand van een schriftelijke inventarisatie de wensen van centrumwinkeliers in kaart brengen 

voor de maand december 2013. Op basis van de meerderheid van keuze zal de communicatie 

en promotie voor de maand december worden afgestemd (posters, advertenties, banners, D-

tv). Binnenkort ontvangen alle centrumwinkeliers via dePostbode een inventarisatiebrief om 

hun voorkeur aan te geven. Deze zal kort daarna weer worden opgehaald. In de brief worden 

zeven opties gegeven maar er staat ook een overzicht van een korte (internet)verkenning bij 

een aantal steden over hun collectieve open zondagen voor december 2013. De brief niet 

ontvangen of voor meer informatie: info@centrummanagementoss.nl 

  

De volgende evenementen in het centrum zijn... 

 

Fantastival - 15 september 

 

Op zondag 15 september is het centrum van Oss van 12.00 tot 17.00 uur weer vol van cultuur 

tijdens de 27e editie van Fantastival. Professionele straatartiesten uit binnen- en buitenland 

tonen hun kunsten en spelen in op reacties van het publiek. Daarnaast laten koren, 

muziekgezelschappen, toneelverenigingen, dans- en balletscholen en culturele instellingen uit 

de gemeente Oss zien en horen wat zij in huis hebben. Fantastival, Oss vol van cultuur. 
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Al 27 jaar zorgt Fantastival voor verrassend theater, kunst en cultuur in het centrum van Oss, 

niet alleen op grote podia, maar vooral op plaatsen waar u geen theater verwacht: gewoon op 

straat. Een middag lang kunt u weer genieten van straattheater van nationale en internationale 

bodem én voorstellingen van vele lokale culturele verenigingen. Het centrum van Oss is 

omgetoverd tot één groot openluchttheater met bijna 150 voorstellingen en 1000 artiesten. De 

organisatie is in handen van de Muzelinck. De toegang is gratis. 

 

Pannatoernooi - 22 september 

 

FC Oss organiseert in samenwerking met de horecaondernemers op de Heuvel het Ronald 

McDonald Pannatoernooi in het centrum van Oss. Tijdens vier speeldagen strijden bedrijven 

om de titel in een pannakooi van FC Oss en het SEC. Het toernooi wordt gesponsord door 

McDonalds Heesch, Rabobank Oss e.o. en Speciaalbierbrouwerij Oijen. De 3e speeldag is 22 

september. De vervolgdatum is 20 oktober. 

 

FC Oss en haar partners vragen met behulp van het pannatoernooi en de Fankrant aandacht 

voor het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant. De Fankrant is een eenmalige uitgave die bij 

ruim 47.000 huishoudens in de bus valt. Bovendien komt een deel van de opbrengst ten goede 

aan het huis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart van Grinsven, 06-

43002502 of bart.van.grinsven@fcoss.nl 

 

 

Fashionweek(end) - 28 en 29 september 

 

Na jarenlang in maart en september een succesvol Modepodium op de Heuvel te hebben 

georganiseerd, werd het tijd voor vernieuwing van het concept. Het Modepodium wordt 

Fashionweek(end). Achter de schermen is hier de afgelopen maanden hard aan gewerkt met 

een grotere club enthousiaste mensen, allemaal ondernemers uit de kledingbranche. 

 

Eind september vindt de 1e editie plaats van “Oss Fashion Week” met op 28 en 29 september 

modeshows op een “catwalk” vanaf de hoek ’t Gengske/Heuvelstraat richting Walplein en een 

“catwalk” vanaf de hoek ’t Gengske/Walplein richting Burgwal. De modeshows worden weer 

uitgevoerd door de professionals van Bruce Dance Factory. Op diverse locaties in het centrum 

komen zwarte pagodetenten met daarin mode-gerelateerd entertainment en langs de winkels 

van de deelnemers komt een kunstroute. Met de Stichting Vivaan wordt als goede doelen actie 

kleding ingezameld. Verder zullen de straten worden aangekleed met vlaggen en banners. Op 

29 september is het tevens open zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
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De organisatie is in handen van een enthousiast team bestaande uit Mirella Theunisse (Boetiek 

de Kiep), Marieke van Nuland (Heeren van Nuland), Marcel van Gent (You & Me) en Jeroen 

Bloks (Partner). Voor vragen of informatie over deelname kunt u altijd bij een van hen terecht. 

 

Osssport! - 12 oktober 

 

In samenwerking met het Sport Expertise Centrum (SEC) worden alle sportverenigingen uit de 

gemeente Oss uitgenodigd om zich op zaterdag 12 oktober te presenteren in het centrum van 

Oss. Dit kan bijvoorbeeld door middel van spectaculaire demonstraties of clinics. Mocht er 

vanuit uw omgeving interesse voor deelname of ondersteuning zijn dan kunt u dat laten weten 

via e-mail info@sportinoss.nl of via de sportinfolijn 0412- 631039. 

  

  

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Centrum Oss 
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om af te melden.  

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van Stichting Centrummanagement Oss.  
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