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Op vrijdag 16 december hadden we een 
Moonlightshopping. Wederom een zeer 
geslaagde editie die heeft bewezen dat 
er nog veel meer groei in zit! Deze keer 
hadden we zelfs meer dan 30% meer 
deelnemers. Wat betreft de volgende 
Moonlight, die staat al gepland op 15 
december. 

Moonlightshopping

24-3 Bijeenkomst ondernemers over 
 promotie 
26-3 Start zomertijd
2-4 Koopzondag
11-4 Bijeenkomst Centrummanagement 
 in Groot Speijck
14-4 Goede Vrijdag, winkels om 19 uur 
 gesloten
16-4  1e Paasdag
17-4 2e Paasdag
21-4 Start Meivakantie
27-4 Koningsdag
1-5 Einde Meivakantie
7-5 Koopzondag 
14-5 Moederdag
25-5 Hemelvaart

AgendaMomenteel zijn we al bezig om hier een 
nog groter evenement van te maken. 
Ook willen we graag meer personen 
hierbij betrekken, omdat de organisatie 
veelal op een paar schouders rust.

Een opzet met een aparte commissie of 
bestuur heeft onze voorkeur. Als iemand 
interesse heeft, kan hij/zij dat kenbaar 
maken. Wie wil er plaats nemen in een 
nieuw te vormen opzet?

Voor alle foto’s kijkt u op:
Facebook/OisterwijkOngelooflijk.

N.a.v. eerdere ervaringen, peilingen 
onder de winkeliers en overleg met de 
VOW zijn we tot de conclusie gekomen 
dat het animo om op koningsdag, 
donderdag 27 april, open te gaan 
minimaal is.

De supermarkten zullen 
wel(gedeeltelijk) open zijn. We gaan 
om de consument niet in verwarring 
te brengen, niets communiceren met 
advertenties. Bij navraag zullen we 
zeggen dat het merendeel gesloten is, 
behoudens de supermarkten.

Maandag 27 februari zijn de nieuwe 
regels ingegaan voor de winkeliers 
omtrent de uitstallingen op straat. 
Afgesproken is dat de BOA’s de 
ondernemers eerst wijzen op de 
overtreding(en). Na 2 weken gaan ze 
sancties uitdelen. Ik wil jullie melden dat 
deze best hoog zijn. Zorg er dus voor 
dat je zaken in orde zijn.
Overigens kun je reageren op de 
regeling bij Susan Bijsterveld van de 
gemeente.

Mail: susan.bijsterveld@oisterwijk.nl
Voor wat betreft de terrassen: daar 
gelden weer andere regels voor. Ook 
hiervoor is een nieuwe regeling. De 
Horeca wordt of is hierover individueel 
ingelicht. Ook zij kunnen contact met 
de gemeente opnemen bij vragen of 
opmerkingen. 

Op 11 april hebben we een bijeenkomst 
voor het Centrummanagement in Groot 
Speijck. Jullie krijgen hiervoor nog een 
agenda en uitnodiging toegestuurd. 
Wel kunnen we alvast vertellen dat we 
weer een aantrekkelijk programma 
kunnen presenteren. Het gaat weer 
om een avond met een ongedwongen 
sfeer afsluitend met een hapje en 
drankje, net zoals de laatste gezellige 
bijeenkomst in de KVL.

Zet de datum alvast in je agenda! 11 
april in Groot Speijck om 19.30 uur.

Handhaven uitstallingen

Koningsdag open of  
gesloten?Bijeenkomst 11 april



Art in Oisterwijk

Markt

Promotie en website

SMS AlertJaarplanner

Op 24 maart kunt u de presentatie bij-
wonen van “Art in Oisterwijk”. De uit-
nodiging hebt u reeds ontvangen. Dit is 
de opvolger van het fameuze Oisterwijk 
Sculptuur. Van 1 t/m 18 juni is het cen-
trum weer voorzien van museale kunst. 
In het weekend van 10 en 11 juni is er 
zelfs muziek geprogrammeerd. 

De winkels zijn dan ook extra open op 
zondag. Bij het ter perse gaan van deze 
brief zijn nog niet alle zaken in detail  
bekend, maar we gaan uit van een druk 
bezocht evenement waarvan we nog 
vele edities van kunnen verwachten. Tij-
dens de bijeenkomsten op 24 maart en 
11 april zal veel meer duidelijker worden. 

Ook zal er binnenkort een website  
online gaan. De organisatie is in handen 
van Bert Huls.

De markt vertoont een zichtbare terug-
val wat betreft het aantal marktlieden. 
Momenteel heeft de gemeente in over-
leg met het CM en de marktcommissie 
besloten om een onderzoek te starten 
naar een verzelfstandiging. Bedoeling is 
om de markt aantrekkelijker te maken 
voor de kooplieden en de klanten. Dit zou 
moeten leiden tot een opwaardering 
van de kwaliteit, kwantiteit en beter 
bezoek van de markt. Ondertussen is 
er ook een charmeoffensief gestart om 
meer marktlieden met kwaliteit naar  
Oisterwijk te lokken.

In het onderzoek zal ook gekeken wor-
den of een aanpassing van de plaats van 
de markt wenselijk is.

Het is in ieder geval niet de bedoeling 
om hem uit het centrum te verhuizen. 
Onlangs is de centrummanager aange-
schoven bij de marktcommissie om ook 
onze belangen te waarborgen.

Iedereen heeft in januari een jaarplanner 
ontvangen met belangrijke data. Je kon 
dan ook lezen dat de evenementen staan 
vermeld met o.v.b. We moeten, na over-
leg, dan ook meedelen dat de geplande 
modedag op de eerste (koop)zondag van 
april niet door gaat.

Reden hiervoor is dat de animo hiervoor 
niet groot genoeg was. De meeste win-
keliers gaven aan dat ze wel aan de mo-
dedag in het najaar willen deelnemen, 
omdat ze meer zien in een show van 
winterkleding dan nu in het voorjaar. We 
hebben dan ook meteen de organisatie 
voor september opgestart. Tijdens deze 
editie willen we weer iets verrassends 
neer zetten!

Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.
Overigens kom ik nog graag alsnog een 
jaarplanner brengen op verzoek.

In de agenda en elders in de nieuwsbrief 
kunt u al opmerken dat er een bijeen-
komst wordt georganiseerd betreffende 
de promotie van Oisterwijk van het cen-
trum en buitengebied in het bijzonder. 
Oisterwijk heeft het Grootste Terras!

Wat betreft deze promotie, is er een 
idee uitgewerkt wat veel mensen moet 
gaan aanspreken. Een reclamecampagne 
vergezeld van bijbehorende advertorials 
door individuele bedrijven en gezamen-
lijke uitingen, moeten bijdragen aan een 
succesvolle campagne.

Hebt u al gekeken? Zoek de nieuwe site 
eens op van Oisterwijk: 
www.bezoekoisterwijk.nl
Als het goed is hebben we daar uw be-
drijf op vernoemd. Als u op- of aanmer-
king of aanvullingen hebt hoor ik het 
graag! U begrijpt dat we de gegevens 

Ook in de vorige nieuwsbrieven hebben 
telkens we gevraagd om aanmelding 
voor het SMS-Alert. Momenteel hebben 
ongeveer 150 personen zich met hun 
mobiele nummer aangemeld. Het alert 
is afgelopen tijd frequent gebruikt voor 
waarschuwingen onder de collega’s. 

Als u(of uw medewerkers) ook gebruik 
wilt maken van deze dienst, kunt u het 
mobiele nummer mailen aan de cen-
trummanager. U ontvangt na aanmel-
ding een sticker met gegevens van de 
personen aan wie u een alert kunt mel-
den. Deze kunnen na uw bericht meteen 
het alert verspreiden.
Wist u dat de politie de meldingen ook 
ontvangt?

nog niet allemaal up to date hebben, 
maar dit in combinatie met nieuw beeld-
materiaal, zal in het voorjaar verder wor-
den aangepast.

Praat hierover mee op 24 maart in de
Tiliander.



Economische Visie

Zoals reeds eerder is aangekondigd, is per 1  
januari de Vereniging Oisterwijkse Winkeliers  
opgeheven. In het verleden hebben zij de stap  
gezet voor oprichting van het CM. Nu gaan ze 
op in het CM. Ze blijven als afvaardiging van de  
winkeliers als “platform” direct betrokken bij het 
CM. Zowel in organisatie van evenementen als in het bestuur en de raad van toezicht.

Nu de winkeliersvereniging in zijn oude vorm is beëindigd treden er een aantal oud le-
den toe tot de centrum ondernemers commissie binnen het CM. Vanuit het bestuur zijn 
dat Eric ter Horst, van Ter Horst van Geel damesmode en Daniëlle van Bilsen van René 
van Linden Bike Totaal. Willemien van Mook van b&me Bodywear had reeds zitting in 
het bestuur van het CM als vertegenwoordigster van de centrum ondernemers. 

Daarnaast is er door verschillende ondernemers toegezegd hun bijdrage te leveren in 
de vorm van ondersteuning en ontwikkeling van diverse evenementen in het centrum. 
Elke straat heeft zijn eigen afgevaardigde die deelneemt aan de bijeenkomsten om een 
evenement te organiseren. Zij houden ruggenspraak met hun collega’s in de diverse 
straten en vragen indien nodig om extra hand- en spandiensten. Op deze manier den-
ken we iedereen te betrekken bij het op de kaart zetten van ons centrum waardoor ook 
elke invalshoek uit de diverse branches aan bod komt. 

Hieronder de contactpersonen op een rijtje:
Kerkstraat:  Bas Zweerts van Zweerts Schoenen
Stationsstraat:  Niels Koenen van Cerisette Chocolaterie
Burg. Verwielstraat: Hans van Kasteren van de Feestwinkel, Pour Elle en Christ Smulders
Dorpsstraat: Eric Ter Horst van ter Horst van Geel Mode, Willem Kok van Esprit, 
 Daniëlle van Bilsen van René van linden Bike Totaal, Willemien van 
 Mook van b&me Bodywear(Bestuur CM)
Spoorlaan: Leo van der Steen van Leo van der Steen Witgoed
De Lind: Vacant, misschien iets voor u?
Hoogstraat:  Ook nog vacant, misschien iets voor u?
Lindeplein: Overleg met SPEL, die hanteren gezamenlijk de promotie al daar 

Voor de duidelijkheid: iedereen mag meepraten, laat uw stem horen via de contact-
personen of meld uzelf direct aan als contactpersoon. We staan open voor verfrissende 
ideeën en nog meer samenwerking!

Na het maandelijks gesprek met de ge-
meente is de wens naar boven gekomen 
om te informeren naar de wensen van 
de ondernemers omtrent het uitbreiden 
van parkeren in de Dorpsstraat. Volgens 
ons en de gemeente liggen er mogelijk-
heden om de open vlakken beter in te 
vullen. Er zouden wat parkeerplaatsen 
bij kunnen komen. Denk aan zowel fiet-

senstallingen als parkeren voor auto’s.
De bereidheid om dit te realiseren is er. 
Ik zou zeggen, we pakken het met beide 
handen aan!
Echter moet er volgens de gemeente 
voldoende draagvlak zijn. Reageer dus 
even, liefst positief, naar mij en ik speel 
de gegevens door, zodat we deze kans 
meteen aangrijpen.

Einde VOW

Waarom is een visie nodig?
Gemeente Oisterwijk werkt aan een 
nieuwe economische visie. Nog niet eer-
der is in onze gemeente een visie op de 
Oisterwijkse economie op papier gezet. 
De cijfers laten zien dat het economisch 
goed gaat in Oisterwijk. Waarom nu dan 
een visie opstellen, het gaat toch goed? 
Twee redenen: we moeten er werk van 
maken dat het ook goed blijft gaan. Stil-
stand is achteruitgang. We willen van 
rapportcijfer 7 naar een 9. Tweede reden 
om nu een visie op te stellen: we willen 
een gezamenlijk uitvoeringsprogramma 
dat benadrukt dat gemeente, onderne-
mers en organisaties samen de economie 
sterk houden. 

Praat mee over de economische visie!
De nieuwe economische visie schrijven 
wij niet in het gemeentehuis. Het moet 
de visie van ondernemers en gemeente 
samen worden. Daarom zijn er in het 
traject diverse momenten om als onder-
nemer input te geven. Zo is in februari 
een digitale enquête gehouden onder 
ondernemers. Medio maart zijn 3 discus-
siebijeenkomsten waarin ondernemers 
kunnen aangeven wat ze verbeterd wil-
len in de gemeentelijke dienstverlening 
aan ondernemers. 

De discussiebijeenkomst voor centru-
mondernemers op maandag 13 maart 
jongstleden was goed bezocht. Dertig 
ondernemers uit het centrum van Oi-
sterwijk en Moergestel waren aanwezig 
in de Tiliander. De gemeente waardeert 
deze goede opkomst! Op woensdag-
avond 10 mei wordt weer een bijeen-
komst georganiseerd waarin gemeente 
samen met ondernemers de volgende 
stap zet in de economische visie: uw in-
put uit de discussiebijeenkomsten is dan 
vertaald in acties. De uitnodiging hier-
voor volgt over enkele weken.

Meer parkeren in de Dorpstraat? KIES!



Wist u?

CCV Veiligheid, Keurmerk 
veilig ondernemen

Nieuwe ondernemer(s)

ParkerenLindeplein

Dat Novalis O. het pand van de buurman 
bij de zaak heeft getrokken? U hebt nu 
nog meer keus uit de exclusieve design 
meubels en verlichting.
Dat Gall & Gall medio juni 2017 gaat 
verhuizen naar het pand naast de Albert 
Heijn?
Dat b&me Bodywear ook gaat verhui-
zen? Ze gaan naar de Dorpsstraat 21, de 
voormalige parfumerie.
Dat er in de Kerkstraat op nummer 30 
binnenkort een winkel open gaat met 2e 
hands exclusieve mode?
Dat Drogisterij Etos onlangs een flinke 
verbouwing/restyling heeft ondergaan?
Dat de Emté supermarkt/slijterij op het 
Fabriekspad binnenkort verdwijnt en 
plaats maakt voor een Jumbo super-
markt?
Dat de “Kop van de Lind” eind maart al 
klaar is?
Dat de Hema, Bruna, Kruidvat, Etos, 
Meyer & Meyer, Albert Heijn, Smaeck en 
de galerieën elke zondag open zijn?

Via deze weg wil ik u vragen of u be-
langstelling hebt om alleen, of met per-
soneel een training te volgen van een 
avond betreffende agressie, geweld en 
winkeldiefstal. Deze avond zal worden 
verzorgd door CCV(Centrum voor Crimi-
naliteitspreventie en Veiligheid). Een do-
cent, vergezeld door een acteur kunnen 
u tips geven bij geweld, agressie, dief-
stal en een overval. Normaliter is dit een 
kostbare cursusavond, maar wij hebben 
dit kosteloos voor u kunnen regelen. Bij 
voldoende aanmeldingen ga ik dit orga-
niseren. Interesse? Aanmelden graag!

In het kader van veiligheid, bestuderen 
we ook de mogelijkheid om het keur-
merk Veilig Ondernemen weer op te 
pakken. We zijn hierover in gesprek met 
partijen. 

Sinds enige jaren is er een klankbord-
groep voor het Lindeplein die de be-
langen behartigt van de bewoners, on-
dernemers en andere betrokkenen. Het 
heeft nog steeds niet het beoogde resul-
taat opgeleverd, maar we gaan de goe-
de richting op. De ingang tussen de Lieve 
Lente en Zinin richting het plein, evenals 
de ingang tussen de Tijd en Zinin, wor-
den voorzien van een nieuwe straatwerk 
wat moet uitnodigen om naar het plein 
te lopen. De elektrisch bediende paal 
met lichtaanduiding is verdwenen en 
wordt vervangen door een ijzeren paal, 
die telkens handmatig kan worden te-
ruggeplaatst. Publieksvriendelijker dus. 
Volgende stappen zijn het meer groe-
ner en aantrekkelijker inrichten van het 
plein, en natuurlijk een definitief besluit 
omtrent de waterbanken.
Hierover houden we u op de hoogte.

Leut 

Graag wil mezelf ook 
vast eventjes voorstel-
len: ik ben Eline van 
Hal, 26 jaar en woon in 
Tilburg. De intentie om voor mezelf te 
beginnen heb ik altijd gehad waardoor 
ik de opleiding Small Business and Retail 
Management dan ook heb gevolgd. 

Nu de kans zich voor deed heb ik deze 
met beide handen aangepakt en ben ik 
mijn droom achterna gegaan om koffie-
bar LEUT te openen. 

Koffiebar LEUT is een winkel die gespe-
cialiseerd is in de verkoop van koffie, 
thee (klanten kunnen ook soorten zelf 
scheppen!), lekkernijen (taart, cake, 
cookie) en diverse tools (serviesgoed 
e.d.). Daarnaast heeft LEUT een gedeel-
te waar ook klanten de mogelijkheid 
hebben even te zitten en te proeven van 
het assortiment!

Zoals u al hebt meegekregen, is er van-
af vorig jaar de mogelijkheid om gratis 
uw auto te parkeren in het centrum op 
aangewezen parkeerplaatsen. Tevens is 
de maximale parkeerduur op de Lind en 
Dorpsstraat niet meer van toepassing. 
Op deze manier willen we de klanten 
tegemoetkomen in hun wensen. Op het 
parkeerterrein van de Mevio is nu ook 
een andere regulering. Dit geldt ook 
voor de paar parkeerhavens op de Spoor-
laan. Daar kunt u nu met een parkeer-
schijf parkeren. 

Waarschijnlijk zal er ook nog wat ruim-
te worden vrijgemaakt in de Dorpsstraat 
voor meer parkeren. Zie elders in de 
nieuwsbrief.

Gezien de afstand naar het station is 
LEUT iedere werkdag geopend vanaf 
07.00 uur

Koffiebar Leut, Stationsstraat 7

Eline van Hal
koffiebarleut.nl(binnenkort on-line)

Zoals u al hebt kunnen zien, zijn er een 
aantal boomsokkels voorzien van nieu-
we planten. De rest van de sokkels zijn 
op vrijdag 17 maart ook weer verder op-
gevuld. De sokkels die zijn gelegen bij 
de horeca worden op termijn voorzien 
van een passende oplossing. Dit omdat 
ze daar meer te verduren hebben van 
beschadigingen en hinder langs de ter-
rassen.
Het geeft in ieder geval weer een meer 
verzorgde aanblik.

Boomsokkels



Burgerhuys

Het Burgerhuys is eind 2016 opge-
richt  met de visie  om hamburgers naar 
een hoger niveau te tillen en te combi-
neren met exclusievere speciaalbieren.

De burgers worden bereid in een houts-
kool gestookte Mibrasa oven. Zo krijgt 
het vlees zijn heerlijke smokey barbeque 
flavor. Dat in combinatie met één van 
onze 30 speciaalbieren maakt een avond 
bij Het Burgerhuys compleet. Het assor-

Smooxx 

Begin februari is Wilco van Os gestart 
met een tweede zaak op het gebied van 
e-sigaretten in Oisterwijk. U kunt hier al-
tijd slagen op het gebied van E-sigaret-
ten, toebehoren, accessoires en E-liquids. 
Tevens hebben ze een webshop met een 
compleet assortiment van dit alles.

Wilco van Os
Smooxx, Stationsstraat 18
smooxx.com

Sissy-Boy
  
Net voor het einde van het jaar is de 
nieuwe winkel van Sissy-Boy geopend op 
de Lind. Een mooie overzichtelijke collec-
tie in een prachtig pand op dito locatie. 
U vind er van alles op het gebied van kle-
ding, wonen, meubels, bad, keuken, tuin 
etc.

Kortom: een uitgebreide collectie van 
het gelijknamige merk Sissy-Boy!

Sissy-Boy
sissy-boy.com

timent bestaat vooral uit mooie bieren 
van kleinere brouwerijen die níet op ie-
dere hoek te koop zijn.

Uitbater is Mike Michels, voor velen een 
bekende persoon. Hij is tevens eigenaar 
van café de Michel in Haaren. Afgelopen 
week is ook het terras weer geplaatst, 
zodat ook buiten kan worden genoten 
van bier en burgers!

Mike Michels. 
Het Burgerhuys, De Lind 77
hetburgerhuys.nl

Restaurant Zinin 

In het voormalig VVV huisje op de Lind 57 
in Oisterwijk is op vrijdag 11 november 
2016 restaurant ZININ geopend.  Voor-
heen zat hier Tapasrestaurant Deksels 
in gevestigd. Het volledig gerenoveerde 
restaurant is op te delen in twee ruimtes 
die gescheiden worden door een moder-
ne keuken. De keuken voorziet u van al-
lerlei kleine gerechtjes die ideaal zijn om 
zo een aantal gangen te nuttigen of om 
simpelweg samen te delen. Borrelen  of 
samen lekker genieten kan ook  uitste-
kend!

Het voorste gedeelte is voorzien van een 
loungebank en verschillende hoge tafels 
die zich perfect lenen om te genieten 
van allerlei hapjes in combinatie met de 
lekkerste wijnen en cocktails. Het ach-
terste gedeelte van het restaurant is een 
glazen serre welke is ingericht als een 
luxueus restaurant voorzien van een im-
mense boom en een karakteristieke lamp 
die het middelpunt van deze ruimte ac-
centueert. Er is gewerkt met verschillen-
de duurzame materialen zoals staal en 
hout. Hierdoor ontstaat er een eigentijd-
se maar warme sfeer.
 
Sabijn van Venrooij en Bas van Straalen 
zijn uw gastvrouw en gastheer!

restaurantzinin.nl

Mariska van Rooij 
Permanente Make Up
  
Per 1 januari 2017 ben ik met mijn prak-
tijk voor permanente make-up gevestigd 
aan de Spoorlaan 44 in Oisterwijk. 

Sinds 2003 ben ik actief als specialist in 
het aanbrengen van permanente ma-
ke-up. Ik heb me volledig gespecialiseerd 
in het vak en een eerlijk advies en een 
zo natuurlijk mogelijk resultaat is wat 
klanten bij mij kunnen verwachten. Ik 
verheug me erop om deze nieuwe fase 
met mijn onderneming in te gaan in het 
gezellige centrum van Oisterwijk. Graag 
tot ziens! 

Mariska van Rooij

mariskavanrooij.nl

Nieuwe ondernemer(s)



Volg ons

E-mail adres: info@cm-oisterwijk.nl
Facebook:facebook.com/oisterwijkongelooflijk
Twitter: @OisterwijkCM 
 
Facebook Centrummanagement: 
Centrum-Management-Oisterwijk

Instagram:
/centrummanagementoisterwijk

Website:
www.bezoekoisterwijk.nl

 
Centrummanagement Oisterwijk
 
Centrummanager
Frits Knibbeler
06-50 64 64 25

Lilly reist de hele wereld over om de 
juiste stenen te vinden: deze zijn gecer-
tificeerd of afkomstig uit bekende bron-
nen. Vervolgens laat zij haar ontwerpen 
in Italië en Duitsland produceren door de 
beste award winnende specialisten. Elk 
sieraad is een unicum.

Juwelen die de identiteit sieren
Schoonheid, onconventionele kleurcom-
binaties, een delicate finishing touch en
perfect vakmanschap kenmerken Lilly 
Zeligmans ontwerpen. Het zijn custom 
made sieraden voor bijzondere vrouwen 
met smaak en raffinement.
Haar gevoel voor stijl en kwaliteit combi-
neert Lilly met mensenkennis: “Juwelen 
vertellen veel over de draagster, over 
wie zij is en hoe zij zich voelt. Een sie-
raad moet aansluiten bij haar dynamiek. 
Daarom luister ik goed naar mijn klant 
en ontwerp ik een sieraad dat perfect 
past bij haar identiteit”.

Sterke punten van Oisterwijk:  
Gezellig mooi dorp, mensen komen van 
veel plaatsen om hier een dagbesteding 
te doen.
Zwakke punten van Oisterwijk: Ik 
zit eigenlijk net een beetje buiten de 
“loop”.
Ambities: Nog beter bekend raken. 
We staan als enigste uit Oisterwijk in 
de restaurant top 500! Ook een eigen 
parkeerplaats is voor onze klanten 
aanwezig.
Toekomst: Promotie en ontwikkeling 
van onze nieuwe concepten: Cursus 
geven in het maken van Sushi, in de 
markt zetten dat je ook kunt afhalen, 
organisatie van premieravonden voor 
de vaste klanten, het verhuren van onze 
chef@home aan particulieren thuis voor 
bereiding sushi en het ontwikkelen van 
ons concept “Shared Dining”. Dit is een 
concept van dineren met interactie tus-
sen vrienden en geliefden voor een zeer 
aantrekkelijke prijs!

Volg ons ook op facebook of YouTube
www.otori.nl
Je kunt daarop reserveren of je aanmel-
den voor de nieuwsbrief.

Restyling van sieraden
Ook verrast Lilly haar klanten graag met 
restyling: zij biedt vergeten, maar dier-
bare juwelen een tweede leven. Een ver-
borgen schat kan in een nieuwe vorm, 
een nieuwe zetting, opnieuw gaan stra-
len als een uniek, volkomen origineel 
sieraad.
De smaakvolle boutique aan de Lind 4 
in Oisterwijk is ontworpen door de prijs-
winnende binnenhuisarchitect Maurice 
Mentjens. De verfijnde inrichting met 
veel kleur geeft het gevoel van een bij-
zondere huiskamer. De sieradencollectie 
komt daardoor optimaal tot haar recht.

De boutique is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, 
op zaterdag van 10.00 tot 17.00uur en op 
afspraak. U bent van harte welkom!

Lilly Zeligman
lillyzeligman.com

Lilly Zeligman 
Exclusive Juwelry
Oisterwijk is een parel rijker: Lilly Zelig-
man opende een boutique in exclusieve 
sieraden aan De Lind 4. Zij ontwerpt al 
haar juwelen zelf.

Lilly Zeligman heeft 30 jaar ervaring in 
de kunst. Sinds 18 jaar richt zij zich voor-
al op haar echte passie: toonaangevende 
sieraden. De afgelopen 17 jaar had Lilly 
een succesvolle boutique in Laren.

Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief: 
maak eens kennis met een van uw 
collega’s!

Naam van de zaak: Otori
Gevestigd: De Lind 75
Eigenaar: Jean Zhou
Leeftijd: 42 jaar
Geboren: China
Hoelang doe je dit werk: 14 jaar 
Japanse keuken, waarvan 6½ jaar in 
Oisterwijk
Opleiding: 8 jaar Horecawerk, daarna 
14 jaar zelfstandig
Burg. Staat: Gehuwd, 2 kinderen
Woonplaats: Oisterwijk
Waarom Oisterwijk: Toevallig ontdekt, 
mooi centrum en omgeving. Bovenwo-
ning aanwezig en goed inpasbaar voor 
de opvoeding van mijn kinderen.
Hobby: Mijn werk is ook een beetje 
mijn hobby. En liefhebber van eten met 
een verfijnde smaak. Japanse en Franse 
keuken hebben mijn voorkeur.

Nieuwe ondernemer(s)

Kennismaking met……


