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EXTRA: Nieuwflits WinterglO’w!
15 en 16 december

Kramen
Moonlightshopping
Momenteel hebben we weer meer
deelnemers dan voorgaande edities.
Een teken dat we nog steeds groeiende
zijn. Nogmaals wil ik iedereen die (nog)
niet heeft gereageerd voor een kraam,
vragen om dit alsnog te doen.
Het gaat niet om het verdienen, maar
om de sfeer en gezelligheid!
Dit jaar is het mogelijk om zowel
voor vrijdag als voor zaterdag een
kraam te huren. U kunt uw kraam op
vrijdag opbouwen vanaf 15.00 uur
en op zaterdag vanaf 9.00 uur. Ook
particulieren en verenigingen zijn
natuurlijk ook welkom!
Meld u aan!

Agenda

Loterij

Foodtrucks

Om de bezoekers te prikkelen en de
financiën te waarborgen, hebben
we weer een loterij opgezet. De
kosten van de WinterglO’w worden
steeds hoger omdat we snel groeien.
Centrummanagement kan dan ook niet
alle kosten dragen, ongeacht het feit
dat deze een flinke duit in het zakje
doet. Organisatorisch komen bij de
uitbreiding meer kosten voor artiesten,
aankleding, energie, vergunningen,
veiligheid, verkeerbegeleiders en dit
soort zaken kijken. Hier zijn nogal
wat kosten aan verbonden. Om het in
de toekomst weer mogelijk te maken
hebben we dus een loterij opgezet.
De bedoeling is dan ook om zoveel
mogelijk loten te verkopen. We denken
aan pakketten voor ondernemers die ze
dan aan hun klanten kunnen geven of
actiematig kunnen ronddelen. U bent
hier inmiddels voor bezocht of dat gaat
nog gebeuren. Natuurlijk kunt u zich
ook bij ons melden voor de loten.

26-11
3-12
5-12
6-12
10-12
15-12

16-12
17-12
24-12
31-12

Een aantal (grote)prijzen zijn al reeds
beschikbaar gesteld door sponsoren
en deelnemende bedrijven. De
prijzenpot kan natuurlijk altijd worden
aangevuld………… Als u hieraan mee
wilt doen, graag een reactie!
De loten kosten € 2,50 p/st en kunnen
in pakketten worden afgenomen met
veelvouden van 10 stuks. Natuurlijk
gaan ze ook in de losse verkoop.
De trekking is bij het Raadhuis op
vrijdag 15 december om 21.00 uur.
De loten blijven nadien nog een week
geldig om de gewonnen prijzen op
te halen. De uitslag wordt bekend
gemaakt op posters, website en de
social media.

Extra koopzondag
Extra koopzondag
Pakjesavond, 17.00 uur gesloten
Sinterklaas
Extra koopzondag
WinterglO’w: Moonlightshopping
van 17 tot 22 uur Opening door
Burgemeester Janssen om 17 uur
op het Lindeplein
WinterglO’w van 12 tot 18 uur
Extra koopzondag
Extra koopzondag, kerstavond
Extra koopzondag, oudjaar

Vanwege de populariteit hebben we
ook dit jaar ook een aantal foodtrucks
kunnen strikken om op de WinterglO’w
hun gerechten en drankjes te
presenteren. Het zal bij dragen aan de
sfeer! Zelfs plaatselijke ondernemers
hebben hun truck van stal gehaald. Ze
zullen worden opgesteld op de Lind
Noord. Zowel vrijdag als zaterdag staan
ze daar met hun specialiteiten.

Straattheater

Lindeplein

Verhalenvertellers
Zoals elk jaar hebben we weer een paar
verhalenvertellers die uit hun boeken
spannende en leuke verhaaltjes vertellen
bij de vuurkorven. Bij de warmte van het
vuur kun je even aandachtig de kerstboodschap aanhoren.

De Kunstkring, overkoepeling van alle
toneelverenigingen, heeft wederom hun
medewerking verleend aan de WinterglO’w. Door middel van optredens en
straattheater kunnen we genieten van
hun spel.

Samen met de ondernemers op het Lindeplein, o.l.v. Toon Coppens, zal het
gehele plein gevuld zijn met kramen,
lichtjes, vuurkorven en natuurlijk livemuziek van o.a. PopWise. De afgelopen
edities hebben aangetoond dat het daar
gezellig en druk is. De 2 bands en de koren zullen de sfeer verhogen. Ook is het
mogelijk om je daar te laten schminken
door Carine Verhoeven.

Artiesten en koren

Santarun

Koren als de Daylight Vocal Groep, de
Singing Pearls, de Molenzangers en Melos hebben hun aanwezigheid al bevestigd. Natuurlijk speelt Asterius weer in
hun Grimm outfit kerstliederen in het
centrum. Straattheater en optredens
hebben we van Gerard Korthout, De
Kunstkring en Marleen Groenland. Jan
van Rijthoven is weer aanwezig met zijn
inspirerende kerstvertellingen.

In samenwerking met 4 plaatselijke ondernemers is er weer een heuse Santarun georganiseerd op zaterdagmiddag.
Iedereen kan zich inschrijven voor deze
(hard)loopwedstrijd door het centrum.
U krijgt bij inschrijving een echt kerstmanpak, baard en startnummer. Na de
wedstrijd een kop soep, warm drankje
en natuurlijk een echte medaille.
I.v.m. het versturen van deze nieuwsbrief
is de gehele opzet van artiesten nog niet
compleet, er zullen nog meer artiesten
worden toegevoegd.

De wedstrijd begint rond 16.15 uur en
gaat over max. 4 kilometer door het centrum. Nadien is er een echte afterparty
met DJ in kerstsferen…..

Na afloop wordt de opbrengst in zijn geheel gedoneerd aan Bart tegen Kanker
en KIKA.
Zowel volwassenen als kinderen kunnen
meedoen. Deze zijn qua leeftijd ingedeeld. Inschrijven doe je op:
www.oisterwijk.santarun.nl

IJssculpturen hakken

Buitengebied
Tijdens het weekend van de WinterglO’w hebben ook een aantal ondernemers uit het buitengebied hun medewerking toegezegd. Daar hebben een aantal
activiteiten georganiseerd. Voor meer
informatie kunt u ook terecht op www.
bezoekoisterwijk.nl

•
•

•
Ook zullen verschillende bedrijven in het
centrum tonen wat ze allemaal doen en
wat u daar kunt verwachten. Ze geven u
graag alle informatie over de bestaande
mogelijkheden en arrangementen op
hun bedrijf.

Workshop brood / koekjes bakken
en …. Den Heikant, Moergestel.
Wandelen in de schemer langs een
van de tachtig Oisterwijkse Vennen.
Bosrestaurant De Belvertshoeve Oisterwijk Van 15.30-17.00 uur. Aanmelden.
Open dag Bosrestaurant De Belvertshoeve Oisterwijk. Van 12-17
uur. Gratis.

Ter hoogte van Dorpstraat/Lind zal een
echte ijscarver een aantal sculpturen
hakken uit grote ijsblokken.

Ook kunt u deze dag gebruik maken van
het “treintje” om van en naar het buitengebied te reizen.

Op zaterdag zijn er de volgende activiteiten in het buitengebied georganiseerd:
•

•

•

Luisteren naar verhalen over de
dieren in het (winter)bos rondom
een kampvuur. Speelnatuur OERRR,
Groot Speijck, Oisterwijk. Van 11.00
– 13.00 uur en 14.00 en 16.00 uur.
Gratis.
Alle kinderen naar buiten, pannenkoeken bakken en spelen tussen de schapen. Streekpark Klein
Oisterwijk, Oisterwijk. Van 12-17 uur.
Gratis.
Brocante Kerstmarkt en Levende
Kerststal. Café Mie Pieters, Heukelom. Van 10-17.00 uur.

Alcohol
U zult al wel hebben vernomen bij de
inschrijving voor deelname dat er rond
het schenken van alcohol strenge regels
gehanteerd worden. Niet leuk, maar we
moeten dit accepteren. Het houdt eigenlijk in, dat wij als organisatie de melding
doen wie alcohol schenkt en wie op basis
van het diploma Sociale Hygiëne toezicht
hierover houdt. De kosten draagt de organisatie, maar u dient de regels wel te
respecteren. Betekent dat je aangeeft of
je alcohol schenkt en zorgt ervoor dat

Sfeerverlichting
deze zwak alcoholisch is. Bier en wijn zijn
toegestaan, geen andere drank! Dus ook
geen port en Schrobbelèr. Sancties bij
overtreding zijn voor de overtreder zelf.
Er is controle door de BOA’s en de boetes
bij overtreden van de regels zijn erg fors
en voor de overtreder zelf!

Zoals iedereen kan zien is de sfeerverlichting weer aangebracht. Het helpt om
alvast in de kerstsfeer te komen.
Na Sinterklaas plaatsen we ook weer een
aantal kerstbomen in het centrum.

Deelname RABO
We zijn blij dat we weer met de Rabobank hebben kunnen regelen dat hun
personeel op de Moonlight hun gratificatie mag spenderen bij de centrumondernemers. Zij ontvangen na afloop van
de officiële kerstbijeenkomst allemaal
een aantal vouchers die ze mogen gebruiken bij de horeca en winkels tijdens
de WinterglO’w.

Prijs schieten
In totaal is dit een zeer welkome omzetverhoging die avond. U ontvangt nog
bericht over de spelregels hiervan.
Wij bedanken de Rabobank dan wederom voor hun medewerking en vertrouwen.

Tijdens de Moonlightshopping op vrijdag zal Leo van der Steen Witgoed een
wedstrijd houden. De bedoeling is om
een bal in een open wasmachine te trappen. De beste wint dan een echte nieuwe wasmachine, geschonken door Steen
Witgoed!

Lichtsticks

Kerstman

Traditie is er voor de kleinsten. We delen
weer foamsticks uit met verlichting bij
binnenkomst van het centrum. Geeft een
gezellige uitstraling en draagt bij aan de
kerstsfeer.

Natuurlijk kunnen we op deze dagen
niet om de kerstman heen. Hij is dan ook
aanwezig om de sfeer te vergroten.
Wellicht kunt u of de kinderen nog een
leuke attentie van hem ontvangen…

IJsbaan

Volg ons
Voor info:
Frits Knibbeler
Centrummanager

Van 15 december t/m 7 januari kunnen
we weer genieten van een echte ijsbaan
op de kop van de Lind. Dit jaar onder het
thema “Wintervillage”. Talloze evenementen worden er die weken georganiseerd voor iedereen. Natuurlijk staat het
schaatsen van de kinderen als prioriteit
op de agenda.

Mob: 06 – 50 64 64 25
Mail: info@cm-oisterwijk.nl
E-mail adres: info@cm-oisterwijk.nl
Facebook:facebook.com/oisterwijkongelooflijk
Twitter: @OisterwijkCM
Facebook WinterglO’w:
Facebook: Winterglow Oisterwijk

Kijk voor alle informatie op:
https://wintervillageoisterwijk.nl/

Instagram:
/centrummanagementoisterwijk

foto’s: oisterwijknieuws.nl

Website:
www.bezoekoisterwijk.nl

