Kermis Oss 2015
Van 13 tot en met 19 augustus 2015 is het kermis in het centrum van Oss. De kermis staat
op de volgende terreinen


parkeerterrein Burchtplein



parkeerterreinen Eikenboomgaard/Terwaenen



parkeerterrein De Wal



Burgwal



Heuvel

Wat betekent dit voor u?
In de omgeving van uw onderneming zijn de hierboven genoemde straten en terreinen
vanaf dinsdag 11 augustus 2015 (7.00 uur) tot en met vrijdag 21 augustus (12.00 uur)
2015 niet beschikbaar voor parkeren en voor alle verkeer afgesloten. Er is gedurende
deze periode een wegsleepregeling van kracht.
Bevoorrading van uw onderneming
U dient er rekening mee te houden dat het doorgaande verkeer richting Eikenboomgaard,
Hooghuisstraat, Burgwal niet mogelijk is. Vanaf de Molenstraat is er een
eenrichtingsverkeer ingesteld richting Oostwal. Voor het verzorgingsverkeer
Hooghuisstraat tussen Heuvel en Oostwal en Burgwal is het toegestaan om de
Hooghuistraat in tegengestelde richting vanaf de Oostwal te bereiken tussen 6.00 uur en
12.00 uur.

Markten
In verband met de kermis wordt de zaterdagmarkt van 15 augustus 2015 en de
dinsdagmarkt van 18 augustus 2015 verplaatst naar parkeerterrein Jurgensplein, tussen
de Boterstraat en het Heschepad. Tijdens de markt is het Jurgensplein niet beschikbaar
voor parkeren. Na afloop van de markt en schoonmaak is het terrein na 15.30 uur weer
beschikbaar voor parkeren.
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met
Peter Damen 06-53726043
Sander Steinvoort 06-11623135

Statues in de Straatjes
Op zondag 30 augustus vindt de 8ste editie plaats van Living Statues Oss met dit jaar het
thema "Statues in de Straatjes“. Een evenement wat niet meer weg te denken is uit het
centrum van Oss. Tal van levende standbeelden zijn te bewonderen tussen 13.00 uur en
17.00 uur.

Anders dan in voorgaande jaren zullen de 20 standbeelden in de aanloopstraten worden
neergezet met 2 tot 3 statues per straat. Voor het eerst heeft de organisatie er ook een
wedstrijdelement aan gekoppeld en kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op hun
favorieten standbeelden.

Extra publiciteit voor uw winkel? Dit is mogelijk! U kunt een levend standbeeld adopteren
voor € 300,-- ex. btw. De organisatie plaatst dan een professioneel levend standbeeld voor
uw deur of zelfs binnen uw onderneming. Als het standbeeld buiten staat wordt uw winkel
vernoemd. Daarnaast wordt uw winkel op onze Facebook pagina vernoemd.
Gegarandeerd succes! Voor meer informatie neem contact op met: Bob Walters
bob@walterstotalevent.nl
Doe mee en promoot het centrum en Statues in de Straatjes via
https://www.facebook.com/pages/Living-Statues-Oss-Statues-in-deStraatjes/587643637987170?sk=photos_stream

zondag 30 augustus 2015 centrum Oss



winkels open van 12.00 uur tot 17.00 uur



evenement Statues in de Straatjes

foto-impressie editie 2014
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