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Openingstijden winkels
Ondanks het feit dat de winkels “gewoon” weer gebruik mogen maken
van de toegestane openingstijden valt
het op dat de consumenten dikwijls op
het einde van de dag of zelfs eerder, bij
een aantal zaken aan een gesloten deur
komen te staan. Dit is op zijn minst niet
bevorderlijk voor de gastvrijheid en de
bijbehorende mogelijkheid voor het
bezoeken van de winkels of bedrijven.
Het is begrijpelijk dat in een eerder stadium daar begrip voor opgebracht kon
worden, maar het is nu zaak om toch
weer snel over te gaan naar de oude
situatie. Dat wil zeggen dat we gezamenlijk dezelfde openingstijden willen
hebben. Klanten die aan een gesloten
deur komen, of niet meer weten wat ze
te wachten staat is slecht voor het imago
van Oisterwijk in het algemeen en geeft
veel verwarring. Je kunt je voorstellen
dat sommige klanten het risico niet meer

nemen om te gaan winkelen en voor een
gesloten deur komen te staan in Oisterwijk, en daarom hun heil elders zoeken.
Aankopen op internet of in een andere
plaats willen we uiteindelijk niet hebben!
Steun elkaar dan ook in dit verzoek en
zorg dat je achter de campagne GO’ Local staat.

De bedoeling is dan ook om de slogan
nog een tijdje te gebruiken. Hij is goed
geland en biedt nog meer perspectief
voor langere termijn. Zelfs bedrijven
gebruiken de logo’s en teksten ter promotie. Leuk om dit telkens terug te zien.
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Oisterwijk in Concert
Brabants Mooiste
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Fashionevent

Alle data onder voorbehoud.

O’ Wat Ben Je Mooi, de promo
De campagne O’ Wat Ben Je Mooi heeft
geresulteerd in een aantal, opmerkelijke ontwikkelingen. Het is begonnen om
ons dorp in het algemeen te promoten
bij bezoekers, klanten en gasten. In samenwerking met Citymarketing, Buitengebied management hebben we een digitale campagne gestart op internet en
social media. De Telegraaf, Algemeen
Dagblad, Brabants Dagblad en andere
verwante dagbladen hebben onze commercials geplaatst. De cijfers laten zien
dat de campagne meer dan succesvol is
geweest. Momenteel hebben we weer
zo’n campagne gestart.

Agenda

We staan er nog steeds van verbaasd dat
er bestellingen worden geplaatst voor
hoodie’s en polo’s met de bekende tekst.
Kijk daarvoor op: oisterwijkwebshop.nl

Alma behaald
toprecensie bij Michelin
We waren al trots op onze Horeca in
Oisterwijk met voormalige hoge noteringen
in ranglijsten van o.a. Eetcafé De Tijd, SEC
Eten & Drinken en Eethuys de Lind in het
verleden, maar ook het afgelopen jaar
geopende restaurant Alma heeft zich van
een goede kant laten zien. In 2019 streek
chef-kok Wouter van Laarhoven samen met
zijn partner Malou Hagenaars neer in het
pand op de Lind.
Van Laarhoven maakte van zijn ambities
geen geheim: “Het wordt tijd dat Oisterwijk
weer een ster krijgt.” Bij de Restaurant
Awards van 2020 werd Alma alvast
uitgeroepen tot ‘Beste Nieuwkomer’ met
een Bib Gourmand.
De Bib Gourmand wordt vaak voor ‘halve
Michelin-ster’ aangezien. Sinds 1955
beloont de jury van Michelin restaurants
die uitzonderlijk goed eten serveren tegen
acceptabele prijzen met een Bib Gourmand.

Terrasuitbreidingen
en op vrijdag, zaterdag en zondag. Op het
Lindeplein mag de horeca de hele week
gebruik maken van de uitbreiding.

Sinds een paar weken mag de horeca in
het centrum hun terrassen, net als vorig
jaar, weer uitbreiden op bepaalde tijden.
Vanwege de Lock-down is dit een leuke
manier om weer wat (meer) omzet te
genereren. Het aantal zitplaatsen kan
vanwege de huidige regels nog niet
maximaal worden opgesteld. Een oplossing
om wat meer ruimte beschikbaar te stellen
door de straten bij gelegenheid af te
sluiten hebben heeft uitkomst geboden.
De uitbreiding gebeurt alleen bij goed weer

Natuurlijk zijn de winkeliers hier niet blij
mee, maar die gunnen hun collega’s
uit de horeca die het zwaar te verduren
hebben gehad wel deze mogelijkheid.
Bijna unaniem staan ze achter de actie. De
Horeca is hier dan ook erg dankbaar voor!
Samenwerken loont.

Passantentellingen

Jaarplanner 2021
Een korte tijd geleden hebben we toch
maar een gedrukt exemplaar van de
jaarplanner uitgedeeld aan de ondernemers en belanghebbenden. Vanwege
bekende redenen was het er nog niet
van gekomen om een exemplaar te laten
drukken met een zoveel mogelijk juiste
weergave van data, evenementen en andere gegevens.
We hebben nog hoop dat er door de
aangekondigde versoepelingen nog
meer georganiseerd kan en mag worden. Maar we moeten ook nuchter zijn
en hopen dat de vermelde evenementen
al doorgang kunnen vinden. U kunt de
planner ook bekijken of downloaden op
onze nieuwe website: cm-oisterwijk.nl

Gelukkig kunnen we constateren dat de tellingen van de bezoekers in het centrum langzaam in een stijgende lijn is veranderd. Nu al
een verschil van 14% stijging ten opzichte van
vorige maand zien we nu in de grafieken en
overzichten. Ook is de gemiddelde verblijfstijd
van de bezoekers gestegen van zo’n 46 minuten (half februari) naar 67 minuten (begin
juni) per bezoeker. Daar doen we het voor!
In bijgevoegde schermafbeelding kun je goed
zien wat de maartregelen van de overheid
hebben veroorzaakt betreffende de bezoekersaantallen in het centrum. Vanaf half december tot half februari zie je een enorme

afname. Daarna weer, maar die zijn we nu
langzaam aan het inlopen.
Overigens ligt de piek van het aantal bezoekers tussen 14 en 15 uur in de middag en
de verblijfstijd is het hoogst op maandag en
zondag. De Dorpsstraat telt de meeste passanten gevolgd door de Lind West en daarna
de Lind Oost.
We willen u er ook op wijzen dat ons systeem volledig werkt met de opgelegde privacywetgevingen. In de volgende nieuwsbrief
meer uitleg en resultaten.

Oisterwijk in Concert

Ondanks alle tegenslagen vanwege Corona heeft de Stichting “Oisterwijk in
Concert” toch de beslissing genomen
om dit jaar weer een concert te geven
met veelal plaatselijke musici op het
Lindeplein. Door de grote successen
van de afgelopen edities belooft het
weer een fantastisch muziekfeest te
worden. De uitvoering staat gepland
op zaterdag 4 september. Dit jaar krijgt
heet het thema: O’ What a Night. Dit
met een knipoog naar O’ Wat Ben Je
Mooi natuurlijk. Mocht alles doorgaan
starten ze alvast met de kaartverkoop
vanaf 1 juni. Dit gaat om diner vouchers. De toegang is verder gratis. Kijk
voor meer informatie op hun website:
www.oisterwijkinconcert.nl
U kunt alles ook volgen op social-media.

Succes afhalen Horeca
Vanwege de Corona perikelen en de bijbehorende sluiting van restaurants en
cafés zijn een aantal restaurants gestart
met service voor afhalen en of bezorgen van maaltijden en gerechten. Zelfs
een kok thuis laten komen koken zit in
de mogelijkheden! Vanwege de huidige
versoepelingen en openingen van hun
bedrijven is de behoefte wel wat teruggelopen, maar een velen blijven deze
service toch nog aanbieden.
Door de sluiting van hun bedrijf de afgelopen maanden, is er hier en daar toch
wat verandert in sommige bedrijfsculturen. Mooi dat de periode van de lockdown dit mede mogelijk heeft gemaakt
en veroorzaakt. Het valt op dat er steeds
meer fietsen, scooters en andere vormen
van bezorging rond etenstijd door het
centrum rijden. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de bedrijven, social
media, websites en natuurlijk
BezoekOisterwijk.nl

Hopelijk laten de versoepelingen het
straks in september weer toe dat we een
modedag kunnen organiseren. Tot op
heden zitten we nog met te veel regels
en beperkingen, maar we voorzien wel
een mogelijkheid om het winterseizoen
te starten met een mooie representatieve modedag. In ons centrum zijn een
aantal gerenommeerde fashion zaken
gevestigd die een visitekaartje vormen
voor een dagje winkelen met modieus
resultaat. Bij gelegenheid zullen we dan
ook deze zaken benaderen voor deelname aan de modepresentaties.

Luizenbestrijding
bomen centrum

Personeelstekort
Centrummanagement constateert niet
alleen dat de leegstand afneemt, maar
ook dat de vraag naar personeel enorm
toeneemt. Sommige bedrijven kampen
met een groot tekort aan personeel.
Omdat dit het goed functioneren van
het bedrijf in de weg staat vragen we via
diverse kanalen om de informatie voor
openstaande vacatures te delen. Wij
hebben dan ook een template gemaakt
die we met informatie komende tijd
gaan delen via diverse kanalen. Hopelijk
komen er voldoende gegadigden op af
om de open plaatsen in te vullen. Als u
ook vacatures open hebt staan, kunt u
dat doorgeven aan de Centrummanager
zodat hij dit ook gaat delen en kan helpen bij het invullen van de openstaande
vacatures.

Fashion-Event

W RK

WERKEN IN
OISTERWIJK

Blokker vraagt per direct weekendhulp
vanaf 16 jaar (of bijna 16) voor klantenhulp en
kassadienst
Bel 013 – 523 03 51 (vraag naar Noortje) of Mail:
blokker-oisterwijk@live.nl

Bistrot C vraagt per direct
spontane medewerker voor bediening/bartender
(fulltime) Enige ervaring gewenst.
Mail je cv en sollicitatie: bistrot.c@hotmail.com

Bike-Totaal René van Linden vraagt per direct
2 fietstechnici (fulltime) Affiniteit voor het vak is
belangrijkste, opleiding gedurende het werk mogelijk.
Bel 06 – 54 26 33 72 of mail: rene@renevanlinden.nl

Belle-Rose Bloembinders zoekt:
Creatieve, flexibele, stressbestendige, zelfstandige,
enthousiaste, sociale Bloembinder/ster met recente
ervaring.
Mail: info@belleroseoisterwijk.nl

Lindebomen zijn voor ons centrum een
prachtig decor. Echter zitten ze vanaf
begin juni vol luizen. Deze luizen scheiden een vloeistof af die honingdauw genoemd wordt. Het geeft een plakkerige
bijkomstigheid op de straat, auto’s, terrassen etc. De afscheiding is verder onschadelijk.
De gemeente bestrijdt op biologische
wijze dan ook jaarlijks deze overlast,
door het hangen van zakjes in de bomen
met larven van lieveheersbeestjes. Deze
verorberen de luizen, zodat de overlast
sterk afneemt. De zakjes met de larven
worden ook dit jaar weer in de lindebomen gehangen om de overlast op een
natuurlijke wijze te bestrijden.

Cadeaubon Oisterwijk

CADEAUBON
Oisterwijk - Moergestel - Heukelom - Haaren

Zoals de meeste deelnemers van Centrummanagement al weten hebben we
sinds een jaar de gezamenlijke cadeaubon. Deze bon is te koop bij TIP (Touristisch Informatie Punt Tiliander) en Novy
in Moergestel. Sinds de introductie is de
verkoop hiervan sterk gestegen wat betekent dat het een succes is geworden.
De cadeaubon is te koop in verschillende
waarden en kan worden ingeleverd bij

Winterterrassen
In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we al eens melding gemaakt over
een winterse opzet van de terrassen. In
eerste instantie was dit afgewezen, maar
de gemeente heeft uiteindelijk het initiatief toch omarmd. Afgelopen jaar is er
door de bekende problemen niets van
gekomen, maar dit jaar hopen de ondernemers hun terras in de winter toch met
meer gezelligheid en comfort in te richten en aan te kleden. Het zal bijdragen
om het verblijf voor de gasten en winkelend publiek een stuk aangenamer te
maken.
De horecaondernemers zullen dit initiatief aanpakken om het gezelliger en
aangenamer te maken op hun terras. Ze
dienen nog wel een vergunning aan te
vragen, die volgens afspraak dan heel
snel verleend kan worden.

meer dan 150 aangesloten ondernemingen! In zowel winkels, horeca en zelfs
supermarkten kunt u deze bon aanbieden. Mede door Centrummanagement
kunnen we zeggen dat de bon een groot
succes genoemd mag worden. Er zijn er
al veel verkocht, en natuurlijk ook weer
ingeleverd. Ook zijn er veel bedrijven die
ze aanschaffen voor personeel of klanten. Als gratificatie of cadeau is de bon
zeer gewild. Als u dus nog niet weet wat
te geven? Voor meer informatie hierover
kunt u onze website bezoeken:
www.bezoekoisterwijk.nl/cadeaubon

Zienswijzen evenementennota 2021
Centrummanagement heeft een aantal weken geleden hun zienswijzen gestuurd n.a.v. de nieuwe evenementennota voor 2021. De aanleiding hiervoor
was dat een aantal regels van de oude
nota werden aangescherpt en zijn toegevoegd. Na het lezen van deze nieuwe
regels kwamen we tot ontdekking dat
het steeds moeilijker, zelfs onmogelijk,
gaat worden om iets te organiseren. De
normen voor het geluid, het meepraten
van de buurt, tijden voor opbouwen/afbreken, frequentie en de duur van het
evenement zijn voor veel organisaties op
zijn minst gezegd onwerkbaar. Ook omdat er in het verleden nagenoeg nooit
klachten zijn geweest of negatieve evaluaties, is het voor velen onbegrijpelijk
dat er meer beperkingen worden opgelegd.

ING gesloten, Bruna neemt taken (gedeeltelijk) over
Plotseling, begin februari, is het filiaal
van de ING gesloten op de Lind. Daarmee
is het voor veel klanten, zowel particulier
als zakelijk erg ongemakkelijk geworden
om al hun bankzaken te regelen. Na sluiting van de ABN Amro en de Fortis missen we nu weer een bank.
Echter zijn de belangrijkste handelingen

De balie van TIP is weer normaal geopend. U kunt voor vragen ook bij de
Centrummanager terecht.

beschikbaar bij de nieuwe vestiging van
Bruna op de Dorpsstraat 27. Tevens is
hier een Geldmaat aanwezig om te
pinnen en te storten met ALLE bankpassen.
Voor voorwaarden en openingstijden
kunt u aldaar informeren.

Echter zijn de aanpassingen na onze
zienswijzen maar zeer minimaal meegenomen in de nieuwe nota. We zullen het
moeten doen met telkens een verzoek
voor aanpassing van de huidige regels.
Toegezegd is dat er soepel mee wordt
omgegaan. Dit hadden we liever anders
gezien. Een eerdere toezegging voor
versoepeling is niet nagekomen.
De zienswijzen waren door 15 ondernemers en organisaties van een handtekening voorzien.

Oud papier ophalen

Alert Centrummanagement

Centrummanagement heeft sinds een
jaar de firma Re-Use als partner gevonden die wekelijks het oud papier ophaalt. De winkeliers of bedrijven zetten
op zaterdagmorgen hun papier buiten
en Re-Use haalt het op tegen een kleine
vergoeding per maand. Deze vergoeding
is gebaseerd op de huidige oud papierprijs. In ieder geval is deze zeer concurrerend t.o.v. andere ophaaldiensten.

Ook in de vorige nieuwsbrieven hebben
we telkens ge¬vraagd om aanmelding
voor de besloten groep Alert Centrummanagement op Whatsapp. Momenteel
hebben ongeveer 150 personen zich met
hun mobiele nummer aangemeld. Het
alert is afgelopen tijd regelmatig gebruikt voor waarschuwin¬gen onder de
collega’s en hun medewerkers. Er is ook
een mogelijkheid om een foto mee te
sturen. Echter moeten we hier voorzichtig mee omgaan. Deel de foto dan ook
niet met anderen. Vanwege privacyregels is dit namelijk niet toegestaan.
Als u (of uw medewerkers) ook gebruik
wilt maken van deze dienst, kunt u het
mobiele nummer met naam sturen naar
de Centrummanager. U ontvangt na aan-

Als u hier gebruik van wilt maken, stuur
dan een mail naar de Centrummanager.
U kunt hem natuurlijk ook bellen of
aanspreken. Ook bestaat er een mogelijkheid om het tijdelijk (per maand) te
doen.

melding een sticker met gegevens van de
personen aan wie u een alert kunt melden. Deze kunnen na uw bericht meteen
het alert verspreiden. Als er mutaties zijn
in uw bedrijf of u wil extra personen toevoegen, kunt u dat ook melden.
Wist u dat de politie de meldingen ook
ontvangt?

Collectief winkelverbod
Inmiddels zijn we als Centrummanagement weer enige tijd aangesloten bij
het initiatief Collectief Winkelverbod.
Dit moet bewerkstelligen dat de overlast van personen die diefstal plegen,
strafbare feiten of overlast veroorzaken
terugloopt of, nog liever, helemaal verdwijnt. Proeven bij andere gemeenten
tonen aan dat het helpt om dit soort
criminaliteit aan te pakken. Door de Coronacrisis is het even stil geweest rondom dit initiatief. Ook is de software en
inlog aangepast, even als de wettelijke
regelgeving. Maar zoals altijd komt het
dievengilde weer langzaam op gang.
Maar hoe werkt het eigenlijk:
De bedoeling is dat u als winkelier een
sticker op de deur plakt waarop staat dat
er in Oisterwijk een collectief winkelverbod geldt. Maar vooraf dient u zich dus
aan te melden bij de Centrummanager.
Hij geeft uw gegevens door aan een landelijke organisatie (CCV) die daarvoor
een digitaal platform heeft ontworpen.
U ontvangt de bijbehorende inloggegevens en daarna kunt u gebruik maken
van de website. Daarin staan tips, aanbe-

werkt. U dient overigens nog altijd melding te maken bij de politie.
Momenteel hebben al een aantal winkels en horecabedrijven zich aangesloten
bij het project. Als u ook interesse hebt,
neem dan even contact op met de Centrummanager. Hij komt dan langs voor
een korte uitleg en aanmeldingsformulier.
Gelukkig kunnen we ook constateren
dat de winkeldiefstallen sinds de invoering van het Collectief Winkelverbod
enorm zijn afgenomen.

velingen en natuurlijk de aangifteformulieren en de mogelijkheid om alle gegevens met uw collega’s te delen. Inclusief
foto’s. Aangifteformulier en winkelverbod staat in groot aantal talen (!) op de
benodigde formulieren vermeld.
Bij het uitgeven van een winkelverbod
mag diegene ook niet binnenkomen bij
andere aangesloten winkels of bedrijven. Hij of zij riskeren dan een arrestatie
en een verblijf in de cel op basis van huisvredebreuk. Bewezen is dat deze aanpak

Cameratoezicht
Het cameratoezicht in het centrum
wordt veelvuldig gebruikt door de politie om incidenten terug te kijken of
verdachten te volgen. Vanwege privacy kunnen ze de beelden niet delen. Ze
worden dus wel gebruikt voor opsporing
en dergelijke zaken. De beelden worden
opgenomen en 4 weken bewaard op de
camerapost in Tilburg. Als u denkt dat er
bijvoorbeeld iets direct moet worden bekeken, kunt u de camerapost bellen.
Het nummer van de post is:
013-542 87 78. Tip: Sla dit nummer op in
uw telefoon.
Bij onraad of diefstal moet u meteen de
politie bellen en indien nodig aangifte

Bestuur
Centrummanagement
Het bestuur van het Centrummanagement bestaat uit:
Voorzitter: Toon Sanders
E-mail: toonsanders@icloud.com
Secretaris: Niels Janse (Horeca)
E-mail: secretariaat@cm-oisterwijk.nl
Penningmeester: Bert van den Berk
E-mail: penningmeester@cm-oisterwijk.nl
Bestuurslid: Marleen Swart (Winkeliers)
E-mail: mhswart@hotmail.com
Bestuurslid: Piet Reinders (Vastgoed)
E-mail: pnmreinders@gmail.com
Voor meer informatie:
info@cm-oisterwijk.nl

doen. De politie kan dan ook eventueel
de beelden gebruiken. Onlangs is besloten om de proef van 3 jaar te continueren. Op verschillende plaatsen zullen
camera’s worden bijgeplaatst of elders
worden gehangen. Dit heeft de evaluatie opgeleverd waar ook wij aan hebben deelgenomen. Overigens zouden
we graag ook gemeten resultaten willen
vernemen. Hierin zal de gemeente ons in
de toekomst gaan informeren waar mogelijk.

ra’s hier technisch niet goed beeld van
konden geven. Ook worden deze gegevens in geval van nood gebruikt om te
helpen bij opsporing of anderszins.

Onlangs zijn in het centrum ook enkele
camera’s geplaatst die kentekens registreren. Dit omdat de aanwezige came-

Nieuw bestuurslid Centrummanagement
Onlangs heeft Willemien van Mook na
veel jaren afscheid genomen van het bestuur van Centrummanagement. Maar
liefst meer dan 7 jaar heeft ze in het bestuur de belangen van de winkeliers behartigt. Ook heeft ze afgelopen jaar de
zaken gecoördineerd betreffende de opzet en installatie van de passantentellingen. We bedanken Willemien voor haar
tomeloze inzet en meer dan prettige samenwerking en wensen haar veel succes
met de zaak b&me Oisterwijk!
De plaats van Willemien is ingenomen
door Marleen Swart die we kennen van
haar winkel Belle & Beau, gespecialiseerd in kindermode. Marleen heeft ook
nog een winkel in Heusden en heeft een
bijbehorende webshop. Marleen heeft

Wist u?
-Dat Rebels Curvy-Fashion binnenkort gaat verhuizen naar een groter pand in de Kerkstraat?
-Dat Casa-Vieja is gestopt in het pand waar Rebels zich gaat vestigen?
-Dat Mevio schoenen nog bezig is met hun opheffingsuitverkoop?
-Dat de website Bezoek Oisterwijk nog steeds groeit in het aantal bezoekers?
-Dat de meeste bezoekers op die site dat doen met hun mobiele telefoon, bijna 70%?
-Dat we blij zijn met zo weinig leegstand?

in het verleden ook al in de organisatie gezeten van de Modedag. Zij gaat
komende jaren de taken van Willemien
overnemen en is dus vanaf nu het aanspreekpunt voor alle winkeliers richting
het bestuur.

Wist u?
Dat er bij de gemeente een nieuwe (voor ons belangrijke) beleidsambtenaar Toerisme en Economie is?
-Dat de verbouwing van de nieuwe gallerie Mark Peet Visser nu snel vordert?
-Dat Linda Loe (Kinderkleding) is verhuisd van de Kerkstraat naar de Passage?
-Dat de organisatie van de ijsbaan optimistisch is over een editie voor dit jaar?
-Dat je bij de “nieuwe” Bruna ook veel kantoorartikelen en speelgoed kan kopen?
-Dat er via de Centrummanager professionele gratis hulp beschikbaar is bij moeilijkheden in je onderneming?
-Dat de Rabobank ondanks geruchten gewoon in Oisterwijk blijft?
-Dat de “bioscoop” op het Lindeplein eindelijk een bestemming krijgt: Novalis O. gaat het bij de andere filialen betrekken als showroom?
-Dat alle marktkooplieden met hun kramen weer welkom zijn
-Dat Citymarketing nog vrijwilligers kan gebruiken voor zowel baliefuncties als promotie met de bakfiets?
-Dat er binnenkort 2 ondergrondse vuilcontainers komen op het parkeerterrein van de Jumbo om de huidige overlast van vuil te voorkomen?
-Dat u sinds kort op de Kerkstraat 20A uw tanden weer sprankelend wit kan laten maken?
-Dat het pand op de Gemullehoekenweg, voorheen Bert Bike Shop, definitief verhuurd is?
-Dat Kruidvat een flinke interne verbouwing heeft ondervonden?

Nieuwe ondernemer(s):
HIP & GO

Wat Po Thai Massage

Blue Bar drinks & bites

Op Dorpsstraat 35 is onlangs een nieuwe damesmodezaak geopend onder de
naam HIP & GO. De eigenaresse, mevr.
Schellekens, heeft al meerdere filialen
onder deze naam. Ze is dagelijks erg actief op social media om de kleding in de
markt te zetten. HIP & GO heeft de leukste collecties en de gezelligste stylistes
om de klanten in de watten te leggen.

In het centrum van Oisterwijk kunt u
heerlijk tot rust komen en genieten van
allerlei Thaise massages, voor haar, voor
hem of gezellig voor allebei. Een team
van Thaise dames zorgt voor een fantastische sfeer. U kunt er gemakkelijk en
dichtbij parkeren. Voor speciale acties of
meer informatie kunt u terecht op hun
website.

Hip & Go
Dorpsstraat 35
5061HW Oisterwijk
Tel: 076 - 501 2166

Wat Pho Thai Massage
Burgemeester Verwielstraat 11
5061JA Oisterwijk
Tel en Whatsapp: 06 – 10 89 09 82

Welkom bij de Bluebar. Gezellig borrelen en genieten van heerlijke gerechten
met lekkere muziek. Kortom “GENIETEN
DOEN WE SAMEN”. Uw gastheer Maurice Loman zal er alles aan doen om u in de
watten te leggen. Er is een ruime keuze
uit de uitgebreide kaart met cocktails,
fingerfood, lunch en shared dinner gerechten.
Ook is er een ruimte beschikbaar voor
private dining of een party.
Op maandag en Dinsdag gesloten.

Web: www.hipengo.nl
Facebook: Hipgo
Instagram: hipengo

Web: www.thaimassage-oisterwijk.nl
Facebook: WatPho11
Instagram:watphothaimassageoisterwijk

Bleu Bar drinks & bites
Dorpsstraat 37
5061HJ Oisterwijk
Tel: 013 - 785 7462
Web: www.bluebaroisterwijk.nl
Facebook: Bluebaroisterwijk
Instagram: bluebaroisterwijk

Nieuwe ondernemers:

Volg ons

Palmera Wereldse
Supermarkt

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

Wereldse Supermarkt gelegen in de
Dorpsstraat, Passage. Ze zijn gespecialiseerd in Arabische delicatessen en specialiteiten. Groenten, vlees (Halal) en fruit
elke dag vers.

Instagram:
/centrummanagementoisterwijk
Website:
www.bezoekoisterwijk.nl
www.oisterwijkpaktjein.nl

Palmera
Dorpsstraat 11K (Passage)
5061HH Oisterwijk
Tel: 06 - 40 98 40 04
Facebook: Palmeraoisterwijk

Centrummanagement Oisterwijk
Centrummanager
Frits Knibbeler

We wensen de ondernemers uiteraard
heel veel succes!

06-50 64 64 25
Mail: info@cm-oisterwijk.nl
Website: www.centrummanagement.inoisterwijk.nl

Kennismaking met……AnneLinn Nilsen van Buren van de Buren NIEUW!
Maak eens kennis met uw nieuwe collega!
Naam van de zaak:
Gevestigd:
Eigenaar:
Leeftijd:
Geboren:
Hoelang doe je dit werk:
Opleiding: Meerdere:

Buren van de Buren
Kerkstraat 3
AnneLinn Nilsen
33
Ringerike in Noorwegen
3 weken pas, we openen begin juni.
Business Innovation/Fashion en Design/Retail/Visual
Merchandising reiswereld
Ervaring:
2 keer een eigen studio gehad met creatieve sessies als
werk/Workshopatelier gehad/Winkel van
Natuurmonumenten beheer.
Burg. Staat:
Gehuwd
Kinderen:
Geen
Woonplaats:
Oisterwijk
Waarom Oisterwijk:
Voelt als thuiskomen…. Mooiste dorp gewoon!
Hobby’s:
Alles wat met creativiteit te maken heeft, mijn werk dus
en tuinieren.
Sterke punten van Oisterwijk:
Gezelligheid, type mensen, veel passanten, toeristen en
bezoekers
Zwakke punten van Oisterwijk: Voor mijn deur wild parkeren. En graag wat meer
collegialiteit in de afspraken betreffende openingstijden.
Ambities en toekomst:
Ik ga iedereen nog verrassen in de nabije toekomst met
o.a. workshops. Ook ga ik er alles aan doen dat ik voor
alle klanten een cadeau kan vinden of leveren.
Tip:
Kom maar eens kijken naar mijn collectie die is gebaseerd
op het zachte van Scandinavië en het stoere van
industrieel design. We zijn vanaf 9 juni geopend!!!

Buren van de Buren
Kerkstraat 3
5061EG Oisterwijk
Tel: 06 – 48 01 21 39
Web: www.burenvandeburen.nl
Facebook: BurenvandeBuren
Instagram: burenvandeburen

