
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Komende weken hebben we weer van alles in petto voor onze bezoekers en laten we zien 
wat Bergeijk te bieden heeft en waarin ons dorp zich onderscheidt. Want centrum Bergeijk 
bruist! Samen houden we ons centrum aantrekkelijk en vitaal. Nu maar duimen voor goed 
weer. 
 
 

 

 
Ladies Night  -  'Shop till You Drop'  maar ook  'Toys for the Boys' 
De commissie Ladies Night kan niet wachten tot het 5 september is en heeft gezorgd voor een 
avondprogramma in stijl. Zo gaat de Ladies Night dit jaar van start met een heuse Galatour door het 
hele centrum met tussenstop in de Magneestraat. Ongetwijfeld zal het publiek zich vergapen aan de 
chauffeurs die de ladies meenemen in hun oldtimers, limo's en cabrio's. Hen wacht een heuse VIP-
ontvangst bij de rode loper. Al meer dan 20 chauffeurs met hun galavoertuigen hebben zich 
aangemeld. Maar ook ruim 30 Bergeijkse kraamhouders hebben zich aangemeld voor de markt die 
wordt omgetoverd tot een Experience plein voor de ladies. En ook aan de mannen is dit jaar gedacht. 
 
Shop till You Drop 
Tussen 18.00 en 22.00 uur kunnen dames naar hartenlust shoppen in het centrum van Bergeijk. Dus, 
- winkeliers: laat jullie creativiteit de vrije loop en creëer een aantrekkelijk aanbod voor de ladies in en 
rondom je winkel. Denk bijvoorbeeld aan speciale activiteiten, aanbiedingen, kortingen, een leuke 
demo of miniworkshop voor de ladies, proeven, testen, enz. Kortom: entertainment shopping, want het 
credo voor de ladies deze avond is natuurlijk 'Shop till You Drop' in centrum Bergeijk. Heeft u speciale 
acties, geef ze dan vóór 26 augustus aan ons door.  
- horeca: ook jullie kunnen bijdragen aan een superbeleving tijdens én na de markt met muziek, 
optredens en terrassen waar de ladies en de mannen kunnen nagenieten. De muziek mag doorgaan 
tot 23.00 uur.  
 
Toys for the Boys 
Maar ook aan de mannen wordt gedacht. De auto's van de galatour zullen na afloop rond 19.00 uur 
worden opgesteld op het plein tussen Muziekcafé 't Hof en Eddies. Hier is ruimte voor een goed 
gesprek voor mannen onder elkaar... op één van de terrassen en hier kunnen de mannen zich 
vergapen aan de Porsches, Aston Martin, Rolls Royce en ander speelgoed op wielen.  
 
Verlichting 
De kleuren van de Ladies Night zijn paars en roze. Het zou natuurlijk geweldig zijn als de winkeliers 
hun winkels paars of roze willen verlichten. De kleurenlampen van de Licht Groen actie van vorig jaar 
november zijn prima bruikbaar hiervoor. 
 
Kledingadvies 
- ondernemers en personeel: om het concept kracht bij te zetten zou het natuurlijk geweldig zijn als 
jullie geheel in stijl gekleed gaan. Dus dames, haal je galajurk maar uit de kast en heren snel op zoek 
naar een smoking of strak in het pak... 
- bezoekers: de ladies zijn al uitgedaagd om lady like met een hoed te verschijnen. De mooiste hoed 
wint natuurlijk een mooie prijs. Net als de damesgroep die het mooist als groep gekleed verschijnt. 
Voor de prijzen zoeken we nog sponsoren.   
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Agenda: 

24 augustus  

Zomerse Muziek 

Zondagen 

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  

23 november - 

koopzondag Sint 

14 december - 

koopzondag 

Kerst 

 

 

 

Meer info: 

www.cmbergeijk.nl 

Centrummanager 

06 - 13 654 777 



Sponsoren 
Welke ondernemer wil zijn naam verbinden aan prijzen die we uitreiken, voor de mooiste auto, voor de mooiste 
hoeddrager en de best geklede damesgroep? Of misschien wil je je naam verbinden aan de glazen met bubbels die 
op de rode loper worden uitgereikt aan dames van de gala-auto's?  
 
Adverteren 
Bij voldoende interesse vullen we de dubbele middenpagina 
van de Eyckelbergh en de Hint van 2 september met een 
speciale Ladies Night advertentiespread. Standaardmaten: 
hxb = 70x103,5 mm en 70 x157 mm, prijs € 100 resp.  
€ 150. Zo mogelijk vermelden we ook jullie speciale acties. 
Aanmelden vóór 26 augustus, maar VOL=VOL.  
 
PR 
Ook jullie kunnen helpen met onze PR. Dus bezoek 
www.facebook.com/ladiesnightbergeijk en deel de berichten 
die we publiceren. Komende week komen ook de posters.  
 
Reacties naar de commissie Ladies Night graag vóór 26 augustus via de centrummanager.  
 
 

Market Garden en 70 jaar bevrijding Bergeijk 

Maandag 15 september komt de Koninklijke Landmacht om 11.00 uur naar ons centrum 
met een mobiele museum-unit. Diezelfde middag rond 15.00 uur arriveert een colonne met 
historische legervoertuigen die tot 17.00 uur op het Hof verblijven.  
 
Een werkgroep heeft een compleet programma in elkaar geschroefd. M.m.v. het 
bakkerijmuseum worden 'regeringsbroodjes' uitgereikt aan alle schoolkinderen. Die hebben 
vooraf voedselbonnen ontvangen. Met muzikale omlijsting van onze harmonie zorgt het 
College van B&W samen met de gildes, alle kinderen en bezoekers voor een passende 
ontvangst van de bevrijders.  
 
Oproep aan de centrumondernemers  
Aan de winkeliers wordt gevraagd om de etalages in september zo passend mogelijk in te 
richten met verwijzigingen naar de bevrijding. De werkgroep zorgt komende week voor 

posters (met dank aan ontwerp Bart Verhagen). De Heemkundekring zorgt nog voor aanvullende attributen die in de 
etalages kunnen worden opgenomen. Verder worden alle ondernemers verzocht op 15 september zoveel mogelijk 
nederlandse vlaggen uit te hangen.  
 
Openluchtvoorstelling Don Quichot  in de Kempen 
Vrijdagavond 12 september om 20.30 u wordt op het Hof de openluchttoneelvoorstelling Don Quichot in de Kempen 
gespeeld. Een prachtige culturele productie met medewerking van diverse spelers en muzikanten uit de Bergeijkse 
gemeenschap. Kaarten zijn verkrijgbaar via de Kattendans à € 3,50 incl. een gratis consumptie te besteden bij de 
horecaondernemers (die apart worden geïnformeerd hierover). Mogelijk gemaakt door Stichting Promotie Bergeijk. 
 
Winkeldiefstal en roadshow 'Laat je niet overvallen'  
Noteer alvast in jullie agenda: maandagavond 13 oktober, een voorlichtingsbijeenkomst die we voor ú organiseren. 
Ondernemers die de roadshow eerder bezochten beoordelen de avond met een rapportcijfer 8. "Een avond vol 
praktisch en bruikbare tips en informatie." Tijdens deze interactieve voorlichtingsbijeenkomsten leren winkeliers en 
hun medewerkers hoe zij het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal en agressie kunnen verkleinen. 
13 oktober a.s. 18.00-21.30 u. (incl. broodjes), De Gouden Leeuw, Hof 6, Bergeijk.  
Informatie: www.ccv-veiligondernemen.nl/laat-je-niet-overvallen. 
Vooraanmelden kan via centrummanager@cmbergeijk.nl. 
 

Ideeënbus  
Goede ideeën om ons centrum te versterken? Stop ze in de ideeënbus  
op  www.cmbergeijk.nl  
 

Welkom!  
Pop-up shop 'Beauty Outlet' die van medio juli tot en met de Ladies Night nieuwe bezoekers naar ons centrum brengt.  
 

http://www.facebook.com/ladiesnightbergeijk
http://www.cmbergeijk.nl/

