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Onlangs hebben enkele 
initiatiefnemers, de gemeente, 
Buitengebiedmanagement, 
Centrummanagement en ondernemers, 
een zogenaamde z-card laten maken 
met veel informatie over Oisterwijk. Dit 
idee ontstond vanwege het feit dat er 
over ons mooie dorp geen enkel actueel 
overzicht te krijgen was.
We wilden compact een aantrekkelijk, 
makkelijk leesbaar, maar vooral 
handzaam foldertje maken. Nou dat is 
gelukt en we kunnen wel zeggen dat 
ze veel meegenomen worden en de 
bijbehorende opmerkingen strelen ons 
ego! 

Er is nog een beperkte voorraad 
aanwezig. Als u interesse heeft in wat 
aanvulling, bel dan naar mij.
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reclamecampagne met prijzen bij. Alle 
deelnemers hebben hiervoor materiaal 
toegestuurd gekregen om te gebruiken 
op bv. social media. De horecabedrijven 
hebben ook nog viltjes gehad om de 
campagne te ondersteunen. Overigens 
hebben wij als Centrummanagement 
ook onze bijdrage hieraan geleverd. 

Promotie van Oisterwijk staat hoog op 
onze lijst. Als u nog wat exemplaren te 
kort komt, laat het even weten. Geef ze 
graag af.
 
Kijk voor nog meer informatie op:  
www.ikzitinoisterwijk.nl

Wij hebben, ondanks de toegestuurde 
informatie, toch nog een aantal 
klachten, vragen en opmerkingen 
ontvangen over de gewijzigde regels 
inzake de uitstallingen van goederen 
etc. op de trottoirs en de opstellingen 
van de terrassen. 

In sommige gevallen is een kleine 
toelichting genoeg om een misverstand 
op te lossen, maar soms blijven er toch 
wat zaken onopgelost. Dat is vervelend 
en kan leiden tot dure voorkombare 
sancties. U kunt beter niet met de 
boa’s in discussie gaan, maar je klacht 
of vraag neerleggen bij mij of de 
gemeente.  

Onlangs is er een terrassengids gelan-
ceerd met het thema Het Grootste Terras.
We gebruiken als hashtag #ikzitinoister-
wijk hiervoor. Een handzaam boekje wat 
makkelijk leest en voorzien is van alle 
informatie over de bestaande terrassen 
in heel Oisterwijk.  De gids is gratis ver-
krijgbaar en is ook nog eens voorzien 
van leuke anekdotes, foto’s en andere 
informatie. Bij de uitgave hoort ook een 

Handhaven uitstallingenTerrassengids



Rrrollend Oisterwijk

Oisterwijk in Concert: The Musical Edition!

Rrrollend is het meest knusse food-
truckfestival dat georganiseerd wordt 
op de gezelligste pleinen en centra van 
steden door heel Nederland. We zijn 
daarom blij dat we deze organisatie 
weer op een weekend met koopzon-
dag naar Oisterwijk konden bewegen. 

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 sep-
tember september komen de foodtrucks 

Initiatiefnemer Toine van de Klundert 
organiseert een exclusief concert op het 
Lindeplein.

In de inmiddels 30 jaar dat hij een mu-
ziekwinkel heeft gehad, heeft hij veel 
mensen leren kennen die erg muzikaal 
zijn of in enige vorm een toevoeging 
voor dit concert kunnen zijn. Zijn uit-
daging om alle disciplines bij elkaar te 
brengen en hiermee een onvergetelijk 
concert te geven werd door iedereen 
met open armen ontvangen.

van Rrrollend tot stilstand in Oisterwijk. 
Met meer dan 20 food en drinktrucks, 
een specialbier bar, cocktailbar en 
een uiteenlopend muzikaal- en kids- 
programma toveren we de Lind voor drie 
dagen om tot een favoriete culinair food 
festijn.

Of je nu met je vrienden, collega’s of 
schoonmoeder komt, op Rrrollend vind 
je voor ieder wat wils. Uiteraard is Rrrol-
lend gewoon gratis toegankelijk.
Op zaterdag is er ook nog het musicalfes-
tival op het Lindeplein en zondag is het 
KOOPZONDAG!

FOOD- EN DRINKS 
Op Rrrollend vind je een enorm uitge-
breid en gevarieerd food- en drinksaan-
bod. Uiteraard wordt hierin ook rekening 
gehouden met vegetariërs, veganisten, 

voedselallergieën, etc.
Benieuwd wat je allemaal kunt verwach-
ten? Kijk voor meer informatie op bezoe-
koisterwijk.nl of oisterwijkpaktjein.nl. 
Hier staan ook alle deelnemers vermeld.
 
OPENINGSTIJDEN
Vrijdag 1 september:  
van 16.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 2 september:  
van 12.00 tot 23.00 uur
Zondag 3 september:  
van 12.00 tot 21.00 uur

Ron van Riel is ingeschakeld om alle  
arrangementen te schrijven, en Dave 
Hanhart neemt de leiding van het 
21-koppig orkest!

Zowel lokale musicalsterren van de 
VOS, als professionele artiesten, wer-
ken mee aan dit event. Een groot uit-
gelicht podium, waar ook beelden en 
teksten van elke musical-song te zien 
zijn, en een lange cat-walk, zullen het 
geheel een bijzondere uitstraling geven. 

Het concert is gratis. Maar om de hoge 
productiekosten een beetje te drukken, 
werken ze tijdens het event met consump-
tiebonnen waarop € 0,30 extra gezet  
wordt. Tevens kunt u vooraf een heerlijk 
3-gangenmenu met bijpassende wijnen 
en een perfecte plaats bij het podium 
reserveren. SEC en Kookpunt verrassen u 
dan met hun kookkunsten.

Bent u er ook bij op 2 september op het 
Lindeplein tijdens Rrrollend Oisterwijk? 
Het concert begint rond 20.15 uur



Modedag

Op de tweede zondag van september 
staat er voor de 23e keer een Modedag 
gepland. 

Deze keer hebben we assistentie gekre-
gen van het organisatiebureau Vel’Or 
Graceful Events met een professioneel 
modellen bureau. Zij zijn bekend van de 
shows in de PC Hooftstraat en van bv. 
Nikkie Fashion Shows en de Mercedes 
Benz Fashionweeks.

Om deze dag te doen slagen willen we 
zo veel mogelijk deelnemers uitnodigen 
om mee te doen. Door de medewerking 
van Vel’Or zijn we verzekerd van een 
grootse opzet met bijbehorend enter-
tainment, shows en verrassingen, die 
bij het niveau van ons mooie centrum 
passen. Om het grote aantal bezoekers 
te prikkelen hebben we nog wat  

De VVV heeft een nieuwe 
projectcoördinator, die zich in deze 
nieuwsbrief wil voorstellen:

Graag stel ik mijzelf aan u voor.
Sinds begin juni 2017 ben ik werkzaam 
als Projectcoördinator Noordoost-
Brabant.Voor o.a. de gemeente 
Oisterwijk zet ik mij in.

Creëren, ondersteunen, verbinden en 
zorgen dat de plaatselijke VVV 
van alles op de hoogte is, zodat we 
iedereen, (de toerist en Oisterwijk)   
zo volledig en goed mogelijk kunnen 
informeren. Samen Oisterwijk nog beter 
op de kaart zetten. Bij iedereen probeer 
ik langs te komen om persoonlijk de 
hand te schudden, dit kan ik helaas niet 
binnen een paar maanden realiseren. 
Mochten jullie mij iets willen vragen/
nodig hebben, bel of mail mij dan.
Ik hoop tot snel en op een fijne 
samenwerking.

Met gastvrije groeten,
Anke Snijders
Projectcoördinator 
M: +31(0)6-45663072
E: a.snijders@vvvnoordoostbrabant.nl

verrassingen in petto! In ieder geval is 
de opzet grandioos.

Deze dag wordt natuurlijk ondersteund 
door vrijwilligers, sponsoren en het 
Centrummanagement!

Wij als Centrummanagement hebben 
al enige tijd zitting in de Marktcom-
missie  om de terugval van kramen in 
aantal en kwaliteit te stoppen. De ge-
meente heeft hiervoor een bureau  in-
geschakeld die alles moet gaan struc-
tureren en begeleiden. Er liggen nogal 
wat zaken die moeten worden aange-
past. Met name de marktverordening 
met bijbehorende veranderingen. Dit 
is nodig omdat de oude verordening te  
gedateerd is. 

Binnenkort is er een bijeenkomst waar-
voor alle belanghebbenden worden uit-
genodigd en het plan/rapport bekend 
wordt gemaakt. Voor de ondernemers is 
er nog een inspraakmogelijkheid. Voor-
op moet staan dat de markt in ieder ge-
val voor iedereen aantrekkelijker moet 
worden. Dit betekent op zowel kwaliteit 
als kwantiteit.

Markt Nieuw gezicht VVV



Art in Oisterwijk

Van Happening naar meerdaags Event…. 

Bijeenkomst 17 oktober

In de vorige nieuwsbrief hadden we het 
over het succes van de Moonlightshop-
ping. Een enorme uitbreiding van de 
deelnemers en hetzelfde van het aantal 
bezoekers. Omdat het dreigde uit zijn 
jasje te groeien hebben we een oproep 
gedaan voor meer ondersteunende leden 
voor zowel de organisatie als uitvoering. 

Uiteindelijk is er als resultaat een geheel 
nieuw bestuur met leden ontstaan die de 
zaak ter hand heeft genomen. We heb-
ben al reeds een aantal vergaderingen 
achter de rug die veel ideeën hebben op-
geleverd. Die zijn we nu aan het uitwer-

Op 17 oktober hebben we een bijeenkomst 
voor het Centrummanagement in Kafé van 
Leer. Jullie krijgen hiervoor nog een agenda 
en uitnodiging toegestuurd. Wel kunnen we 
alvast vertellen dat we weer een aantrekke-
lijk 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 
Groot Speijck.
Zet de datum alvast in je agenda! 17 oktober 
in de KVL bij Kafé van Leer om 19.30 uur. In-
loop vanaf 19.00 uur.

We zijn verheugd om wederom een zeer ge-
kwalificeerde spreker te mogen aankondigen, 
t.w. de   heer Harry Bruijniks. Hij zal spreken 
over de ontwikkelingen in de Retailwereld in 
Nederland. Harry Bruijniks is een autoriteit 
in de Nederlands Retailwereld, vanwege zijn 
vele bestuursfuncties bij onder andere: Heinz, 
Albert Heijn, Laurus, Euretco en Jumbo.

Momenteel is hij nog lid van de Raad van 
Commissarissen bij Jumbo Supermarkten, Pan-
teia en Euretco en bestuurslid bij Detailhandel 
NL. Kortom een iemand met visie.

Het thema van de avond is: Ontwikkelingen in 
de detailwereld in Nederland. 

ken en het beloofd een geheel nieuwe 
opzet met uitgebreid entertainment te 
worden.

De doelstelling is een gezamenlijke 
promotie door alle retailers, horeca, 
gemeente, Centrummanagement en 
Buitengebied management d.m.v. een 
meerdaags sfeervol winters event voor 
jong en oud.

Binnenkort ontvangt u van ons een uit-
nodiging voor een bijeenkomst waar het 
bestuur de nieuwe ideeën en opzet zal 
presenteren. 

Onlangs hebben we kunnen genieten van de vele kunst en beelden in het 
centrum. Een evenement van hoog niveau. Tientallen kunstenaars hebben 
hun werk gratis tentoongesteld voor de belangstellenden. Deze kwamen van 
heinde en ver om deze pracht te aanschouwen.

Het heeft in ieder geval meer bezoekers voor ons centrum opgeleverd. We 
hopen dan ook dat de organisatie een volgende editie zal organiseren voor 
over 2 jaar.

Vanaf de oprichting van de stichting 
Centrummanagement Oisterwijk is er 
een raad van toezicht aangesteld. Twee 
keer per jaar vergaderen die met het be-
stuur van het CM en de centrummana-
ger. Hun taak is om toezicht te houden 
op de naleving van de statuten, controle 
van de financiën en wat verder nog ter 
tafel komt. Deze raad bestaat uit:

•	 John Cornelissen  
(Voorzitter RvT en Horecasector)

•	 Peter Smit  
(Wethouder Economische zaken)

•	 Danielle van Bilsen  
(Afgevaardigde winkeliers)

•	 Ben Schonk  
(Voorzitter Vastgoedsector)

MoonlightShopping in Next level ……. Raad van Toezicht



Art in Oisterwijk

Zoals de meeste winkeliers zien, zijn er 
op zondagen steeds meer winkels geo-
pend. Deze afwijkende data t.o.v. onze 
afgesproken koopzondagen kiezen de 
ondernemers op eigen initiatief. On-
danks opmerkingen uit de plaatselijke 
pers kunnen we alleen hun onderne-
mingsmentaliteit waarderen en uitspre-
ken.

Wat we willen  zeggen is niet dat  
iedereen elke zondag hun deuren moet 
openen, maar het geeft wel een signaal. 
In de komende jaren zal er geleidelijk 
meer veranderen in openingstijden. Dit 
hebben we al meer verteld, en ook de 
cijfers hieromtrent liegen er niet om. 
We zullen het moeten accepteren en 
op termijn meegaan met veranderende 
openingstijden en consumentengedrag. 
Als de tijd ervoor aanbreekt, zullen we 
daarover moeten praten en de juiste 
beslissingen nemen om de klanten tege-
moet te komen aan hun wensen en de 
concurrentie voor te blijven.

Momenteel is er een grote verbouwing 
gaande in de Tiliander. De nieuwe op-
zet is gedaan om meer mensen binnen 
te krijgen in zowel de Tilander zelf, als 
de bibliotheek en de VVV. Ze komen sa-
men op 1 gedeelde ruimte. Dit zal veel 
publieksvriendelijker worden.

Wat ons nog wel zorgen baart is het feit 
dat de omtimmering van de waterban-
ken geen definitieve status moet gaan 
krijgen. We willen dus nog steeds een 
nieuwe opzet van het plein en zullen als 
klankbordgroep in gesprek blijven met 
de gemeente om hier toch een definitief 
plan voor in te dienen. Uiteindelijk moet 
het college of de raad hiervoor een fi-
nanciering vrij maken.

Zoals u al hebt kunnen zien, zijn er een 
aantal boomsokkels voorzien van nieu-
we planten. De rest van de sokkels zullen 
in het najaar nog worden bijgewerkt. 
De planten zien er in ieder geval stevi-
ger uit dan voorheen. De gemeente gaat 
ook kijken hoe ze de vakken beter kun-
nen beschermen voor inrijdende auto’s. 
Bij de terrassen, waar de sokkels veel te 
lijden hebben van bezoekers, staan an-
dere oplossingen op het programma. In 
dit geval hebben we te maken met een 
nieuwe ambtenaar die dit ter hand gaat 
nemen. We hopen hiervoor dat het voor 
de winter geregeld kan zijn.

Overigens worden de sokkels richting de 
Hoogstraat op verzoek ook aangeplant 
waar mogelijk, zodat het meer bij het 
centrum betrokken wordt. 

We willen toch nog eens uw aan-
dacht vragen om de website  
www.bezoekoisterwijk.nl eens te 
controleren of uw gegevens er goed 
op staan. We gebruiken deze site om 
het centrum en buitengebied te pro-
moten. We zijn wel afhankelijk van de 
content die aangeleverd wordt door de  
Centrummanager, de Buitengebied ma-
nager en deelnemers. Dat wil dus zeg-
gen dat u aan kunt geven of we uw 
vermelding moeten aanpassen met tekst 
en/of fotomateriaal. Maak dit kenbaar 
aan ons, zodat we het meteen kun-
nen laten aanpassen tot uw wensen.  

Overigens is er ook plaats voor activi-
teiten en ander nieuws. Ook dat kunt u 
aanleveren aan de Centrummanager en 
Buitengebied manager.

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?

SMS Alert Open zondagen Boomsokkels

Fiets parkeren in 
de Dorpsstraat

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 uitbrei-
den van parkeren in de Dorpsstraat. Dit 
hadden we in de vorige nieuwsbrief al 
geschreven. Uiteindelijk is er niet veel 
ruimte voor meer auto’s. Dit was ook niet 
wenselijk voor de meeste ondernemers. 
Echter zien we dat er in de Dorpstraat en 
ook stukken van de Lind een toename is 
van fiets parkeren. Dit geeft overlast in 
de zin dat men niet fatsoenlijk meer kan 
oversteken als voetganger. De gemeente 
heeft dan ook in overleg met het Cen-
trummanagement besloten om dit aan 
te pakken. Onlangs is gestart met het 
maken van een nieuw plan hiervoor. Als 
dit gereed is kunnen de materialen wor-
den besteld en kan het hopelijk zo snel 
mogelijk worden uitgevoerd. 

Lindeplein Promotie en website



Bestuur 
Centrummanagement Wist u?

Voor alle duidelijkheid wil ik jullie nog 
eens meedelen waaruit ons bestuur 
bestaat, met aanvullende gegevens: 

•	 Voorzitter:  
Toon Sanders 
voorzitter@cm-oisterwijk.nl

•	 Secretaris:  
Niels Janse(Horeca) 
secretariaat@cm-oisterwijk.nl

•	 Penningmeester: 
Bert van den Berk 
penningmeester@cm-oisterwijk.nl 

•	 Bestuurslid: 
Willemien van Mook(Winkeliers)
wtjvanmook@yahoo.com 

•	 Bestuurslid: 
Piet Reinders(Vastgoed) 
pnmreinders@gmail.com 

de exploitatie van de Dorpsher-
berg ook in handen is van de uit-
baters van Seasons en andersom?
Gall & Gall sinds 19 juli gevestigd 
is langs de Albert Heijn in de 
Dorpsstraat met een verbinding 
onderling? En de openingstijden 
fors uitgebreid zijn?
de naam b&me Bodywear ver-
anderd is in b&me Oisterwijk en 
een nieuwe website heeft en ook 
gaat verhuizen? Ze gaan naar de 
Dorpsstraat 21, de voormalige 
parfumerie. 
er op het Lindeplein tegen zeer 
aantrekkelijke voorwaarden en 
prijzen instapklare panden te 
huur zijn? Voor informatie belt u 
Dhr. Jager: 06 – 53 93 77 94
er op het Lindeplein nummer 2B 
een winkel met reparatie geves-
tigd gaat worden voor mobiele 
telefoons en computers?
er in de Passage ook een winkel 
voor telefoonreparatie komt in 
het voormalige pand van Gall&-
Gall?

de leegstand weer is gedaald in 
ons centrum?
je afhaalmenu’s kunt verkrijgen 
bij ’t Stationneke op vrijdag dan 
genoemd “Van de Buuren”?
u alle evenementen kunt aan-
melden bij de Centrummanager, 
zodat hij ze kan laten plaatsen op 
bezoekoisterwijk.nl?
er tijdens Art in Oisterwijk toch 
nog wel meer dan 150.000 bezoe-
kers naar de kunstwerken hebben 
gekeken. Inclusief Prinses Beatrix!
de Visit Brabant.nl  de pagina van 
Oisterwijk in meerdere talen gaat 
faciliteren?
we bezig gaan om de citymarke-
ting van Oisterwijk met meerdere 
partijen uit te breiden?
de facebookpagina Bezoek  
Oisterwijk, categorie organisatie, 
de enige echte is die bij de  
website hoort?
ons winkelbestand groot genoeg 
is om 65.000 klanten te bedienen?
er jaarlijks meer dan 750.000 men-
sen Oisterwijk bezoeken?

Dat Dat
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Nieuwe ondernemer:

Pilates Oisterwijk
Het grootste gedeelte wordt namelijk 
gedaan op speciale apparatuur zoals o.a. 
de Reformer, de Cadillac, Wunda chair, 
Ladderbarrel en vele andere apparatuur.
Bij Pilates Oisterwijk worden kleine 
groepslessen, privéles en duetlessen ge-
geven.

In de mat+ lessen bieden wij plaats aan 
maximaal 5 personen. De MVE Chair 
lessen maximaal 4 personen. Dit omdat 
Pilates de juiste aandacht vraagt en wij 
de kwaliteit van de training willen waar-
borgen. 

Ook is ieder persoon en ieder lichaam 
uniek en vraagt om verschillende aanwij-
zingen.

Nieuw geopend op de Stationsstraat 8B 
is Pilates Oisterwijk. Zij zijn exclusief ge-
specialiseerd in de originele Pilates me-
thode en uniek in zijn soort in Oisterwijk.
In deze gezellig ingerichte studio waar 
sfeer, warmte en persoonlijke aandacht 
centraal staat kunt u kennis maken met 
de Pilates methode zoals het is bedoeld.
Zodra je bij ons binnenkomt zie je direct 
de mooie natuur zoals Oisterwijk ons 
ook te bieden heeft. 

Wat je ook direct ziet is de speciaal 
ontworpen Pilates apparaten. Meestal 
wordt er bij Pilates alleen gedacht aan 
de matoefeningen. 

Echter dit is maar ongeveer 10% van de 
hele methode. 

“ Every moment of your life 
can be the beginning of 
great things” 

Sacha Brouwer

Web: pilates-oisterwijk.nl
Facebook: Pilates-Oisterwijk



Jumbo Thooos
Sinds 28 juni is er in het voormalige pand 
van de Emté een nieuwe Jumbo super-
markt gevestigd. De leiding is in handen 
van Dhr. Denissen, die ook in Moergestel 
en Berkel-Enschot al een Jumbo vesti-
ging exploiteert.
Hun motto is: Beste service + Grootste 
assortiment x Laagste prijs = de unieke 
Jumbo formule.

Dhr. Denissen
Facebook: JumboOisterwijk

Sinds enkele maanden hebben wij  
assistentie gekregen van een nieuw  
bestuurslid om als penningmeester de  
financiën te regelen. Zijn naam is Bert 
van den Berk en hij heeft een grote  
ervaring op financieel gebied inzake  
administratie e.d. 

Reden voor deze mutatie is het feit dat 
de taak van zowel penningmeester als 
secretaris voor Niels Janse nogal wat 
werk met zich meebracht. We hopen 
nog lang van Bert zijn diensten gebruik 
te maken.

Nieuw gezicht Nieuwe ondernemers:

Belle & Beau Baby- en 
kinderboetiek

De Bierbaronnen

Ook is Oisterwijk sinds 19 augustus een 
baby- en kinderkledingwinkel rijker aan 
de Dorpsstraat 30A. Marleen Swart ver-
koopt vanuit hier leuke en betaalbare kin-
derkleding & de liefste kraamcadeautjes! 

Merken oa: Tumble ’n Dry, By Bar- 
Flo-Topitm-Miss Sophie’s-Studio  
Maison-Minoti-Jubel-Sturdy-Noppies-
Gymp-House of Jamie-Petit Oh!

Marleen Swart
Web: belleenbeau.nl
Facebook: belleenbeauoisterwijk Op het Lindeplein nummer 11 is on-

langs een biercafé geopend met 150 in 
Brabant gebrouwen Speciaal bieren. Ze 
hebben beschikking over wel 16 tappun-
ten! Daarnaast ook een goede collectie  

wijnen, gedestilleerde dranken en een 
uitgebreide borrelhapjeskaart. 

Ook kunt u genieten van het terras met 
een loungebank. In overleg is het even-
tueel beschikbaar voor feestjes, borrels 
of partijen.

Kortom: Brabants genieten!

Robert van Roosmalen en Marcel 
Vromans 

Web: bierbaronnen.nl
Facebook: Café-Bierbaronnen

Het echtpaar Yuri van den Bosch & Ma-
ret van Dinter van de bekende cafetaria 
Graft heeft eind juni een lunchroom ge-
opend onder de naam Thooos. Deze is 
gevestigd naast de cafetaria op nummer 
1B. Hier kunt u genieten van een lekker 
broodje, kop koffie, soep etc. Met de 
door hun zelfgemaakte kwaliteitspro-
ducten. 
Ook afhaal en bezorging is mogelijk.

Yuri van den Bosch & Maret van Dinter
Facebook: thooos
 



Depot 30
In de Kerkstraat op nummer 30(toevallig) 
is onlangs een winkel geopend met vin-
tage kleding voor dames van het duurde-
re segment voor zeer lage prijzen. 
Eigenaresses Karin van Hout en Noëlle 
Jacobs hebben 9 jaar samen een groot-
handel in modeaccessoires gehad en wa-
ren toe aan een nieuwe uitdaging. Ge-
zien de passie voor mode en het vinden 
van een geweldig pand hebben zij de 
kans met 2 handen aangegrepen!

Karin van Hout en Noëlle Jacobs
Facebook:depot30Oisterwijk

Kok Oisterwijk
Begin september opent Willem Kok een 
tweede zaak in Oisterwijk onder de 
naam Kok.
Deze is gelegen aan de Lind 23 in het 
voormalige pand van Jacky’s.
Willem gaat hier damesmode verkopen 
op een hoogwaardig niveau. Overigens 
zonder drempels op te werpen.
Hij kan melden dat hij zich gaat onder-
scheiden met zeer exclusieve merken 
voor de Nederlandse markt. Hij heeft 
zelfs van 1 merk de alleenverkoop voor 
heel Nederland!

Willem Kok
Facebook: KOK-oisterwijk

Fit20
In de Burg. Verwielstraat op nummer 8D 
is een fitnessruimte geopend door Den-
nis de Bruijn. Hij doceert en begeleid 
mensen die vanwege verschillende rede-
nen maar kort kunnen of willen bewe-
gen. Fit20 is een korte maar intensieve 
fitness training. De unieke Fit20 metho-
de is gebaseerd op de principes van HIT: 
High Intensity Training. Kort maar krach-
tig. Een Fit20 training duurt 20 minuten 
en je doet het één keer per week, altijd 
op afspraak en altijd onder begeleiding 
van jouw personal trainer. U kunt eens 
binnenlopen of een kennismakingsaf-
spraak maken.

Dennis de Bruijn
Web: fit20.nl
Facebook: fit20oisterwijk 

Cijfers over Oisterwijk

Verdeling op basis van leeftijd
De leeftijdcategorie 45 t/m 64 jaar is met 
30.1% het sterkst vertegenwoordigd. U 
ziet dus dat we  een plaats zijn met re-
latief veel oudere inwoners verdeeld 
over 8600 huishoudens. Dit aantal zal de 
komende jaren enkel toenemen. Houdt 
daar, indien mogelijk, dus rekening mee. 

Overigens is de prijs van een woning in 
de gemeente Oisterwijk in maart 2017 
gemiddeld 556.882 euro. Dat is een ver-
schil van 58,9% ten opzichte van het lan-
delijk gemiddelde dat in maart 350.391 
euro bedraagt…….
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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 
www.oisterwijkpaktjein.nl

 
Centrummanagement Oisterwijk
 
Centrummanager
Frits Knibbeler
06-50 64 64 25

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

Naam van de zaak:  
Esprit en Kok Oisterwijk 

Gevestigd: Dorpsstraat 14 en De Lind 23

Eigenaar: Willem Kok

Leeftijd: 35 jaar

Geboren: Rouveen

Hoelang doe je dit werk: Ik werk al 18 
jaar in de modebranche, waarvan 3½ 
jaar in Oisterwijk

Opleiding: Reclamepresentatie en  
communicatie

Burg. Staat: Gehuwd

Woonplaats: Roosendaal

Waarom Oisterwijk: Vanuit mijn voor-
malige werkgever Esprit Benelux heb ik 
Oisterwijk leren kennen als een leuke 
plaats met veel sfeer. Het sprak me 
enorm aan.

Hobby: Mijn werk is ook mijn hobby. Ik 
ben weg van fashion, mode en styling. 
Ook is het leuk om te zwemmen. 

Sterke punten van Oisterwijk: Knusheid 
van het centrum, weinig grote ketens 
die domineren. Ook is elk niveau aan-
wezig voor geïnteresseerde klanten. De 
klanten kunnen na een dagje winkelen 
voldaan naar huis. In combinatie met 
de aanwezige horeca is de combinatie 
winkelen/ontspanning en eten/drinken 
fantastisch.

Zwakke punten van Oisterwijk: Jammer 
dat niet alle ondernemers zich con-
sequent houden aan de afgesproken 
openingstijden. Is slecht voor de duide-
lijkheid naar hun en onze klanten.

Ambities: Jazeker. Ik ga nu een nieuwe 
winkel openen op de Lind zodat ik mijn 
passie kan volgen!

Toekomst: Ik wil met mijn nieuwe zaak 
erbij de beleving van mezelf tonen. 
Ik wil daarom een soort van begrip 
creëren. De naam moet straks genoeg 
zijn…………. 

Tot ziens in mijn winkels!
Volg ons ook op facebook op  
esprit-oisterwijk en KOK-oisterwijk

Kennismaking met……

Onderhoud Lindebomen centrum

De gemeente is voornemens om de Lindebomen in het centrum te ontdoen 
van dood hout en daar waar nodig snoeien. Omdat ze nu nog goed kunnen 
waarnemen waar ze moeten snoeien, omdat de bomen nog groen zijn, begin-
nen ze hier vanaf 6 september mee. 

Afgesproken is, dat ze in de morgen starten en ook weer in de morgen mee 
stoppen. Om overlast te beperken beginnen ze vroeg en gebruiken waar mo-
gelijk elektrisch gereedschap om (geluids)overlast te beperken. De werkzaam-
heden kunnen zo’n 2 weken in beslag nemen. Incidenteel zullen ze vragen 
om medewerking. Bijvoorbeeld bij terrassen. 

Voor informatie kun je terecht bij Rudy Pekelaer.
Mail: rudy.pekelaer@oisterwijk.nl


