
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Het jaar is goed begonnen en ook de zon begint weer te schijnen; letterlijk en figuurlijk. 
Want nieuwe ondernemers staan te trappelen om hun deuren te openen in Hart van 
Bergeijk, nieuwe evenementen worden voorbereid om onze bezoekers te blijven verrassen 
en een gevoel overheerst dat onze gezamenlijke inspanningen vrucht afwerpen!  
 

Het succes van Centrummanagement  
De jaarvergaderingen Centrummanagement en van de 
Vereniging van Eigenaren zijn zeer goed bezocht. De 
aanwezigen konden zichzelf aan de hand van presentaties van 
bestuur en werkgroepen overtuigen van een indrukwekkende 

lijst van resultaten die in twee jaar centrummanagement is 
gerealiseerd; van 4 pop-up shops tot 6 nieuwe ondernemers, 
van kerstverlichting tot professionalisering van evenementen, 
enzovoorts.  
Unaniem was men het eens dat nut en noodzaak van 
centrummanagement zijn aangetoond. Vanuit die overtuiging 
zijn ideeën opgehaald voor een meerjarenprogramma 2017-
2021.  
We zijn trots op onze ondernemers.  
Samen maken we het verschil.  Jos Boullart, voorzitter  
 

Burgerpeiling: sfeer en uitstraling moet beter 
De uitkomsten van een grote burgerpeiling zijn 
aanleiding voor de werkgroep om snel en met 
eenvoudige middelen de uitstraling en sfeer van 
ons centrum te verbeteren.  
Dit jaar zullen we bij verschillende evenementen 
zoals de oranjefeestweken oranje en 
roodwitblauwe vlaggenlijnen ophangen. In de 
week van Ladies Night lila-roze vlaggenlijnen.  

En het zou natuurlijk mooi zijn als we bij 
bijzondere gelegenheden ook de rode loper 
kunnen uitrollen voor onze gasten.  

Andere ideeën zijn sfeerborden en als aanloop 
naar de winter een centrumbrede wildbrei-
actie. Iedereen kan gemakkelijk meedoen: van 
modewinkel tot fietsenmaker en breiwinkel (zie 
foto's pagina 2).  
 
WIE KOMT HELPEN? Met ideeën, met uitvoering. 
Laat het ons weten en bel onze 
centrummanager. 

  

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 
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Agenda: 

20 maart 

winkelzondag  

Oranjefeesten 

24 april defilé 

Oranjerit, Groot 

Bergeijks Ontbijt 

en culinaire 

winkelzondag   

27 april 

Koningsdag met 

vrijmarkt en 

Bergeijk Rockt 

7 mei 

International 

Historic 

Tulpenrally 

12 juni 

Marktfestival 

9-13 juli Kermis 

24 juli 

Zomercarnaval 

26 juli 

Teutenmarkt 

2 augustus 

Teutenmarkt 

9 augustus 

Teutenmarkt 

 

Meer info: 

www.cmbergeijk.nl 

Bestuur Centrummanagement 
Jos Boullart, Bert Geenen, 
Anouk van Tilburg, Adriaan van 
Heeswijk, Peter van Gisbergen 

 

Centrummanager: 
Niek Mares  
06-13654777 



Inspiratie voor sfeer en uitstraling 

 
Inwoners zijn over het algemeen zeer tevreden over ons 
evenementenaanbod, onze winkeliers, horecaondernemers 
en de diversiteit van het winkelaanbod. Wat ze missen zijn 
meer goede restaurants en terrassen.  
Pijnpunten zijn vooral de uitstraling van panden, gevels en 
lelijke straaturinoirs [de urinoirs zijn inmiddels vanuit de 
werkgroep aangepakt: één is weggehaald en de tweede staat 
inmiddels op een minder storende plek].   
 
 

 
 

Evenementen  

Winkelzondag 20 maart met Kids Fashion Event. Een commissie bestaande uit 
Bart Geenen,  Christel v. Dingenen en Angelique Adriaans, heeft een 
prachtevenement ontwikkeld met catwalk, dans en modeshows op de markt. Dank 
aan Promotie Bergeijk en enkele winkeliers voor de financiële steun om dit 
fantastische event mogelijk te maken. Winkels open van 13:00-17:00 uur.  
 

ORANJEFEESTWEKEN 
Van zondag 24 april tot zaterdag 7 mei willen we voor toeristen (het is 
meivakantie) en inwoners knallen met de Oranjefeestweken. Met gerichte promotie 
en een waanzinnig programma. Meer informatie volgt nog via de mail, maar noteer 
alvast de volgende data in je agenda.  
 
* Winkelzondag 24 april met vanaf 10:00 uur defilé Oranjerit en Groot Bergeijks 
Ontbijt en een smaakvolle culinaire middag voor shoppers en 
restaurantliefhebbers. Winkels open van 12:00-17:00 uur zodat we een doorlopend 
programma aanbieden voor onze bezoekers.   
* Koningsdag 27 april: een dagvullend programma met aubade, ballonnen-
wedstrijd, vrijmarkt, springkussen, dans en muziek. Zet de terrassen maar klaar 
vanaf 9:30 uur. Vanaf 16:00 u tot in de late uurtjes kunnen bezoekers weer volop 
genieten van een stevig muziekprogramma met Bergeijk Rockt. 
* Zaterdag 7 mei (de dag voor Moederdag!): we zijn er in geslaagd om 240 classic 
cars uit de International Historic Tulpenrallye naar Bergeijk te halen. Vanaf 
ongeveer 10:00 uur arriveren iedere minuut twee classic cars op de markt voor een 
pitstop. Zo staan er dan al gauw 20-30 pareltjes waar bezoekers zich aan kunnen 
vergapen. Daar gaan we natuurlijk een feest van maken, met een heuse 
rallyboulevard met horecaterrassen. Daar zitten onze bezoekers 1

e
 rang en stellen 

de rally-auto's op voor de stempelpost. Beleving voor jong en oud en een ideale 
gelegenheid voor shopping kids en daddies om ook een mooi moederdagcadeau 
te scoren.  

 

  

 

 

 

 

Actuele informatie over centrummanagement zie: www.cmbergeijk.nl 

Werkgroep Promotie 
& Evenementen 
Anouk Krekels, 
Floor Reniers, 
Anouk v Tilburg, 
Marco Slenders 

 

Werkgroep Beheer, Veiligheid, Belevingswaarde, Verkeer en parkeren 
Marion Schellens, Patrick van den Dungen, Jan Schellens, 
Ferry Jansen, Patrick Verdonschot  

 

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

