
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Een spetterend zomerseizoen ligt weer achter ons met veel activiteiten, evenementen én 
bezoekers. Langzaam maken we ons op voor de feestdagen terwijl ook de werkgroepen op 
de achtergrond stevig doorwerken, bijvoorbeeld voor een nieuwe sfeerverlichting in onze 
winkelstraten. 
 
 

4x raak! 

Afgelopen weken hebben 4 centrumevenementen een kleine 10.000 bezoekers op de been gebracht. 
Niet alleen levert dit een sterke bijdrage aan een positief imago voor ons centrum maar ook de 
ondernemers die actief hebben meegedaan hebben ruimschoots de vruchten kunnen plukken. Tijdens 
de Ladies Night bijvoorbeeld hingen de mensen in verschillende winkels met de benen buiten en 
bliezen de kassa's aan het eind van de avond stoom af. Leuke video-impressies van de Ladies Night, 
van de openluchtvoorstelling Don Quichot en van Operation Market Garden zijn te zien op onze 
website www.cmbergeijk.nl onder het kopje 'Archief'.  
Dank aan iedereen die zich actief heeft ingezet voor de Ladies Night, Don Quichot, OMG2014 en voor 
Smaekvol Bergêks. Een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking.  
 

2 (gratis) bijeenkomsten Veilig Ondernemen 
"Ik dacht nog, dat overkomt mij niet." Winkeldiefstal, onzichtbare inbraak in uw computer, of erger 
nog een winkeloverval. Als je je bewust bent van het risico, dan kun je het gemakkelijker voorkomen. 
Daarom organiseren we samen met de gemeente twee waardevolle GRATIS bijeenkomsten. 
 
* Cybercrime. Maak kennis met de grootste bedreigingen en trends op het gebied van online 
criminaliteit en leer hoe voorkomen dat ook uw computer wordt gekraakt. Met veel praktische gratis tips. 
Ter illustratie zetten wij voor u een hacker aan het werk. Op 7/10 om 19.30 u, zaal Gouden Leeuw. 
Inschrijven via website@bergeijk.nl 

 
*  Roadshow 'Laat je niet overvallen' Ondernemers die de 
roadshow eerder bezochten geven de avond als rapportcijfer een 
dikke 8. "Een avond vol praktisch en bruikbare tips en informatie" 
hoe je het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal en 
agressie kunnen verkleinen. Op 13/10 van 18.00-21.30 u, zaal 
Gouden Leeuw, incl. soep en broodjes. Ondernemers, maar ook personeel is van harte welkom! 
Info: www.ccv-veiligondernemen.nl/laat-je-niet-overvallen. Inschrijven uiterlijk 7/10 via 
www.laatjenietovervallen.nl  
 

Nogmaals groene verlichting voor groenste dorp 
Afgelopen jaar draagt Bergeijk de titel Groenste dorp 
van Europa. Begin november organiseert een 
werkgroep vanuit Promotie Bergeijk weer een 
publieksactie. Daar willen we als centrum in de 1e 
week van november nogmaals met onze groene 
verlichting en inrichting van etalages en gevels op 
aanhaken.  
Nader info volg maar noteer alvast maar in jullie 
agenda's en laat jullie groene lampen vanaf 31/10 
weer stralen.  
Lamp nodig? Bestel 'm op tijd via uw 
centrummanager. 
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Agenda: 

7 oktober - 

infoavond 

cybercrime  

13 oktober - 

roadshow  

'Laat je niet 

overvallen' 

23 november - 

koopzondag Sint 

14 december - 

koopzondag 

Kerst 

6 t/m 30 januari 

- Kunst in de 

Etalage 

 

 

 

 

 

 

Meer info: 

www.cmbergeijk.nl 

Centrummanager 

06 - 13 654 777 



Aanmelden voor Kunst in de Etalage 
Tot 7 oktober a.s. kunt u weer aanmelden voor deelname in januari 2015 aan 'Kunst in de Etalage'. Zo mogelijk 
levert de Bergeijkse Kunstenaars Vereniging (BKV) dan net als vorig jaar weer bijzondere vulling voor uw etalage. 
De try-out begin 2014 was in meerdere opzichten een succes en heeft ook weer nieuwe regiobezoekers naar ons 
centrum gebracht.  
 
Voorwaarden voor deelname zijn als volgt: 
- Voldoende ruimte beschikbaar in de etalage. 
- Etalage is goed zichtbaar en mogelijk ook 's avonds 

verlicht voor passerend publiek.  
- Deelname geschiedt op eigen risico kunstenaar. 
- Expositie van 6 januari 2015 t/m 30 januari 2015 

(opbouw 5 januari / afbouw 31 januari). 
- Publiciteit d.m.v. persberichten (reclame voor zowel 

kunstenaars als winkeliers door BKV). 
- BKV koppelt kunstenaar aan winkeletalage. De 

kunstenaar neemt dan contact op met de winkelier. 
- Alleen naamsvermelding bij kunstwerk, eventueel 

website, GEEN prijsvermelding. 
- Deelname is gratis, zowel voor winkelier als kunstenaar.  
 
 
 

Werkgroep BVBVP 
Vanuit de werkgroep Beheer, Veiligheid, Belevingswaarde, Verkeer en Parkeren worden voorbereidingen 

getroffen om ons centrum nog voor de feestdagen van 
nieuwe sfeerverlichting te voorzien.  
De oude kerstverlichting in de bomen is grotendeels 
bezweken en verwijderd. De nieuwe lantaarnpalen zijn 
al voorzien van stopcontacten zodat gemakkelijk 
sfeerverlichtingornamenten kunnen worden gemonteerd 
voor de feestdagen. 
Sfeerverlichting vergt een forse investering. Daarom 
wordt niet alleen gekeken naar het materiaal maar 
nadrukkelijk ook naar zaken als energiezuinigheid, 
kosten van jaarlijkse (de)montage, opslag, onderhoud, 
serviceverlening, huur/koop en contractduur. Ook wordt 
nog onderzocht of Bergeijkse bedrijven wellicht een 
bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van nieuwe 
sfeerverlichting. 
 

Volgende keer meer nieuws vanuit de andere werkgroepen. 
 
 

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

  
 Welkom!  
V Vanaf 30 oktober opent "Passie voor Beauty" haar deuren in de Burg. Magneestraat 

63A, tussen Anku en Recos Computers. Eigenaresse Wendy Snellens is voor velen 
geen onbekende. Vooruitlopend op de opening heeft Wendy al een actieve bijdrage 
geleverd in de werkgroep Ladies Night.  

 
 Wendy, veel SUCCES gewenst!  
 

 
 

http://www.cmbergeijk.nl/

