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LET OP: Bijeenkomst 18 oktober VERZET!
Op 18 oktober hadden we een bijeenkomst voor het Centrummanagement in de
KVL gepland staan. Echter door onvoorziene omstandigheden kunnen we dan niet
presenteren wat we eigenlijk zouden willen. Het bestuur heeft dan ook besloten
om de bijeenkomst naar november te verzetten. U ontvangt volgende week een
uitnodiging en agenda voor de nieuwe datum.

KVL Belevingspad
Wandel zondag 30 oktober door de
geschiedenis van de leerfabriek.
De KVL leerfabriek bestaat 100 jaar en
dat vieren we zondag 30 oktober van
12.00 tot 16.00 uur. We nemen je mee
terug in de tijd toen de leerfabriek
nog volop in bedrijf was. Maak kennis
met directeur Chris van der Aa. Hij
vertelt je persoonlijk over zijn KVL, kijk
binnen in zijn woonhuis aan de Lind,
luister en kijk in de Tiliander naar de
leerproductie in de jaren ’30, neem een
kijkje bij de monumentale droogschuur
in de Kerkstraat, hoor de geluiden
van de machines, ervaar de geur van
de fabriek waar de fabrieksarbeiders
prachtig leer maakten en voel de
emotie toen het doek viel in 2000.

Agenda
30-9
1-10
2-10
18-10
30-10
16-12

Rrrollend Oisterwijk
Rrrollend Oisterwijk
Rrrollend Oisterwijk
Bijeenkomst Centrummanagement
KVL Belevingspad
Moonlightshopping

Verhalen uit het boek ‘100 verhalen
van de looierij’ komen deze middag tot
leven. Al wandelend door het centrum
van het mooie Oisterwijk beleef je de
geschiedenis van KVL en de rol die de
leerfabriek gespeeld heeft in Oisterwijk.
Het KVL Belevingspad is een eenmalige
cultuurhistorische rondwandeling
uitgezet door de gebouwen van
KVL en langs iconen in het centrum
van Oisterwijk. De wandelroute is
samengesteld in samenwerking met
de gemeente Oisterwijk, bibliotheek,
Centrummanagement, Tiliander,
Oisterwijk in Beeld, de Kunstkring, VVV
en Leerfabriek KVL. De route is gratis en
interessant voor jong & oud. Voor meer
info kijk op www.leerfabriekkvl.nl .

30 OKTOBER

BELEVINGSPAD

Rrrollend Oisterwijk
Mede door onze bemiddeling is het
gelukt om de populaire food-trucks naar
Oisterwijk te krijgen.
Ze worden opgesteld op en rond de
kiosk, voor het gemeentekantoor.
Komende vrijdag 30 september t/m
zondag 2 oktober, tevens koopzondag,
kan iedereen genieten van een hapje of
een drankje van een andere soort.
Zo’n 25 foodtrucks en entertainment
zorgen voor een relaxte sfeer waar elke
bezoeker van op zal kijken. Voor meer
info kunt u kijken op
facebook/oisterwijkongelooflijk.
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Tillywoodmagazine

Moonlightshopping

Het in Tilburg populaire magazine
Tillywood komt met een “Oisterwijk
Special”. U kunt daarvoor benaderd
worden door hun afdeling acquisitie.
Ze hebben een speciale aanbieding voor
u in petto.

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn
alweer gestart met de organisatie
van de Moonlightshopping. U kunt
zich alvast opgeven voor dit succesvol
evenement bij de centrummanager.
De bedoeling is natuurlijk om wederom
een groter geslaagde editie te kunnen
organiseren.

Het Centrummanagement en
Buitengebiedmanagement zijn hier
bij betrokken d.m.v. een promotioneel
interview over onze mooie plaats.
Wist u dat de meeste klanten van buiten
Oisterwijk uit Tilburg komen……..

toneelclubs of andere organisaties
kunnen zich ook aanbieden voor deze
steeds groter wordende happening!

Als u misschien nog met ideeën
rondloopt, kunt u die altijd kwijt bij
ons! Er is overigens ruimte om u ook
aan te melden als niet ondernemer.
Verenigingen, muziekgezelschappen,

EXTRA KOOPZONDAG OKTOBER
Middels dit schrijven wil ik graag
reacties op het voorstel om de laatste
zondag van oktober toe te voegen aan
de koopzondagen. Velen van u missen,
meestal door het extreme warme weer,
flink wat omzet.

Omdat steeds meer bedrijven(bv Hema)
hun deuren ook al elke zondag openen,
en volgend jaar nog meerdere, zou een
extra koopzondag een steun aan de
omzet van uw bedrijf kunnen geven. Dit
kan alleen succesvol zijn bij voldoende

deelname. Stuur uw reactie aan de
centrummanager. Hij zal dan actie
ondernemen voor bekendheid hierover.

Uitnodiging lancering Buitengebiedmanagement
Na een intensieve voorbereidingsperiode is het nu dan eindelijk zo ver.
De Stichting Buitengebiedmanagement
Oisterwijk (BGM) is een feit. Ze vormt de
basis voor meer samenwerking tussen
alle horeca- en recreatie-ondernemers
in het buitengebied en toeristische
partners van Oisterwijk, Moergestel
en Heukelom en vooral ook voor de
uitvoering van gezamenlijke projecten.
Ook zoekt de stichting actief verbinding
met het Centrummanagement en de
ondernemers in het centrum.
We willen een toeristisch nog
aantrekkelijker Oisterwijk met meer
bezoekers. Graag vieren wij dit
feestelijke moment met jou! En wel op
dinsdag 11 oktober a.s. van 15.45 -17.30
uur bij Groot Speijck.

Het programma…. schatzoeken naar
toeristisch Oisterwijk
Na de ontvangst bij Groot Speijck ga je
in teams op zoek naar de verschillende
‘schatten’ van toeristisch Oisterwijk.
Nadat deze gevonden zijn, proosten
wethouder Ina Batenburg en Joost
Wagenmakers, voorzitter van de
Stichting BGM, op de start van een
succesvolle samenwerking.

Kom ook naar de lancering!
Graag zien we je op dinsdag 11 oktober
a.s.. Fijn als je uiterlijk 3 oktober aan
Ellen van Iersel laat weten of en met
hoe veel personen je komt. Dit kan via
ellen@lleisuresupport.nl.
Hartelijke groet,
Namens het bestuur stichting BGM

Volg ons
E-mail adres: info@cm-oisterwijk.nl
Facebook:facebook.com/oisterwijkongelooflijk
Twitter: @OisterwijkCM
Facebook Centrummanagement:
Centrum-Management-Oisterwijk
Instagram:
/centrummanagementoisterwijk
Actie website:
www.oisterwijkpaktjein.nl

