
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Op de valreep voor de zomervakanties weer losbarsten deze nieuwsbrief. Want, er is weer 
veel te melden. Centrummanagement timmert hard aan de weg, ...voor u! Dus laat het niet 
onopgemerkt aan u voorbij gaan.  
Betrokken ondernemers hebben al gemerkt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! 

 
 

Website Centrummanagement  
Op www.cmbergeijk.nl vindt u informatie 
over de activiteiten van Stichting 
Centrummanagement Bergeijk. Hier vindt 
u alle nieuwsbrieven, de evenementen-
kalender voor het centrum en nog veel 
meer.  
Deze website is specifiek bedoeld voor 
de ondernemers en overig belang-
hebbenden van centrummanagement. 
Voor bezoekers van ons centrum wordt 
nog gewerkt aan een andere website in 
de vorm van een digitaal warenhuis. Zie 
ook het volgende bericht. 
 
 

 
 

Abonnement voor Het Nieuwe Winkelen 

Mogelijk bent u al door één of meer bedrijven benaderd of u een 
abonnement wilt nemen op vermelding van uw winkel in een 
winkel App of internetwarenhuis. De werkgroep HNW is 
momenteel in gesprek met bedrijven om alle ondernemers binnen 

centrummanagement collectief op 
te nemen in een digitaal warenhuis 
Centrum Bergeijk. Op die manier 
willen we vooral nieuwe bezoekers 
en toeristen snel en gemakkelijk wegwijs 
maken in ons winkel- en horeca aanbod. Op 
internet, tablet en smartphone. Na de 
zomervakantie presenteert de werkgroep 

haar voorstellen met de ambitie om nog voor eind 2014 het digitale 
warenhuis online te zetten.  
De keus is vanzelfsprekend aan u of ook nog een abonnement elders wilt 
afsluiten.  
 
 

Informatieavond centrummanagement  
Afgelopen maandagavond 7 juli namen 17 van de 70 centrumondernemers actief deel 
aan de info- en praatavond centrummanagement. Dikke duim voor hun bijdragen.  
Er was veel te melden en centrummanagement timmert hard aan de weg, zo werd 
duidelijk. Bestuur, centrummanager en werkgroepen deden verslag van hun activiteiten. 
Vanuit de zaal werd input geleverd voor discussie en aandacht gevraagd voor specifieke 
zaken. Op de website www.cmbergeijk.nl onder het kopje documenten staat een hand-out 
van de presentatie.  
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Agenda: 

12-16 juli - 

Kermis 

5 september - 

Ladies Night 

12 september - 

toneel rond de 

kiosk Don 

Quichot  

15 september - 

Operation 

Market Garden 

13 oktober - 

Roadshow Laat 

je niet flessen 

28 september 

Koopzondag 

culinair 

23 november - 

koopzondag Sint 

14 december - 

koopzondag 

Kerst 

 

 

 

Meer info: 

www.cmbergeijk.nl 

Centrummanager 

06 - 13 654 777 

http://www.cmbergeijk.nl/
http://www.cmbergeijk.nl/


 

 
Ladies Night  
De 3

e
 editie van Ladies Night Bergeijk staat weer voor de deur. Vrijdag 5 september van 18.00-22.00u  is het zover. 

Winkeliers worden uitgedaagd hun winkels te openen en op passende wijze een bijdrage te 
leveren aan dit belevenis evenement. De horeca zal op geheel eigen wijze het evenement 
omlijsten. Inschrijving voor standhouders kan tot 15 augustus, maar VOL=VOL. 
Voor meer informatie, zie www.facebook.nl/ladiesnightbergeijk of neem contact op met de 
centrummanager.  
 

 
Goodiebag  
Een nieuwe doelgroep voor ons centrum aanboren, dat is precies wat de 
Goodiebag doet. Een goedkope, effectieve en ludieke marketingtool die 
nieuwe klanten oplevert en bijdraagt aan een positief imago van ons 
centrum.  
Maar liefst 5.000 Nederbelgen per jaar komen naar Bergeijk voor een 
nieuw paspoort. Daar krijgen ze onze Goodiebag mee: een rugzakje vol 
leuke verrassingen die uitnodigt voor een bezoek aan ons centrum.   

 
 
 
 
Bakkerij Van Heeswijk  realiseerde maar liefst 22% conversie, 
ofwel 73 nieuwe klanten in de winkel van onze 

Hofleverancier die de winkel niet alleen met een gratis worstenbroodje verlieten. Maar ook HEMA scoorde al 8% 
conversie.  
 
Tenslotte leuk om te vermelden: vorige week ontving de burgemeester een 
persoonlijk bedankkaartje van een Nederbelg "Bedankt voor de geweldige nieuwe 
paspoortservice voor Nederbelgen, maar ook voor de leuke goodiebag." 
 

 

Parkeerdiscipline 

Een druk toeristenseizoen staat weer voor de deur. Laten we er samen voor 
zorgen dat er zoveel mogelijk parkeerplaatsen vrij zijn voor onze klanten en 
bezoekers. Dus, ondernemers en personeel, parkeer uw auto's niet voor de deur 
maar bij lang parkeren (o.a. Kattendans, Raadhuisplein, Nieuwstraat). 
  

 

Ideeënbus  
Heeft u een goed idee om ons centrum te versterken? Stop het in de ideeënbus  
op  www.cmbergeijk.nl  
 
 

Welkom!  
Centrummanagement verwelkomt Adel Guirguis (Ramses Pizza & Steakhouse) in 
ons centrum. 
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