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Enkele maanden geleden zijn ruim 25 

centrumondernemers en andere 

betrokken Ossenaren bij 

elkaar geweest in het museum Jan 

Cunen. Daar hebben ze tijdens de 

eerste workshop Couleur Locale 

gewerkt aan leuke ideeën voor het 

centrum van Oss. 

 

In een aantal groepen werd vorm en 

inhoud gegeven aan vier 

onderwerpen: 

 Osse verhaal in de etalage 

 Bewegwijzering 

 Icoon 

 Iets bijzonders in de openbare 

ruimte 

    

Osse verhaal in de etalage is gerealiseerd! 

Het eerste Couleur Locale project is op 6 juni van start gegaan: Het Osse verhaal 

in de etalage. Op dit moment draaien in vijf winkeletalages in het Osse centrum 

films over Oss. Mocht je in de gelegenheid zijn, dan is het leuk om even langs de 

volgende etalages te lopen: 



 

 Schoenmode Erren-Ekstijn - Kruisstraat 

 Juwelier Marijnissen - Kerkstraat 

 Heeren van Nuland - Walstraat 

 Kookstijl - Burgwal 

 Koning Bodyfashion - Walplein 

 

De films zijn gemaakt door Dtv Oss, gemeente Oss, Filmclub Oase en Beelen 

Video Bouwer. 

 

Elke film ziet er uniek uit en gaat over een andere periode uit de Osse 

geschiedenis en toekomst. De lijst rondom de presentatieschermen zorgt voor de 

herkenbaarheid van het project. De volgende serie is al in voorbereiding. In 

september komen in vijf andere etalages nieuwe films te draaien. Zo reist het 

verhaal door het centrum van Oss. 

  



 

Maar dit is niet het enige wat er gebeurt rondom Couleur locale: 

  

Bewegwijzering 

Zoals het er nu naar uitziet wordt er na de zomer nieuwe bewegwijzering geplaatst. 

Bezoekers weten zo waar het centrum is en waar bijzondere locaties zoals 

bijvoorbeeld het stadsarchief te vinden zijn.. De wens voor deze bewegwijzering 

bestond al langer, maar door Couleur Locale is dit met nieuwe energie opgepakt. 

Er komt een Oss’ tintje aan deze bewegwijzering. 

  

Icoon 

Het ontwerp voor het icoon wordt voorbereid. Ontmoeting speelt een belangrijke 

rol en ook de verwijzing naar het DNA van Oss. Omdat dit een groter object gaat 

worden, kost dit de nodige voorbereidingstijd. 

  

Iets bijzonders in de openbare ruimte 

Het ontwerp wordt op dit moment uitgewerkt. Daarna kan gestart worden met het 

maakproces. 

 

Namens de teamleden Couleur Locale 
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