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Interviews Kontaktcafe TV en RTV Kontakt
Op 19 juni waren Dries Klösters en Tom van den Heuvel bij Kontaktcafe TV uitgenodigd
voor een gesprek. Tijdens het interview hebben zij een goed inzicht kunnen geven in de
activiteiten van Centramanagement Laarbeek en zijdelings ook van het in onze gemeente
actieve ondernemersfonds. U kunt het interview bekijken via een link die op de pagina
publicaties is geplaatst. Daar kunt u ook een interview zien m.b.t. het plaatsen van een AED
bij Sparta ’25 en wordt in een promotiefilm aandacht gevraagd voor het lokaal aanschaffen
van producten en het daarmee steunen van lokale ondernemers.
Hanging Baskets (vrijwilligers gezocht)
Rond moederdag zijn in de vijf winkelkernen van Laarbeek dezelfde hanging baskets
opgehangen. De kernvertegenwoordigers hebben dat project samen met de gemeente tot een
goed einde gebracht. Lokale ondernemers hebben de bloemen mogen leveren. De gemeente
heeft de apparatuur voor het watergeven aangeschaft en steunt dit ook met het ter beschikking
stellen van een voertuig. Het watergeven zelf wordt op maandag- en vrijdagavond door
vrijwilligers van Scouting Beek en Donk gedaan. We zoeken nog wel chauffeurs. U kunt zich
aanmelden via secretaris@centramanagementlaarbeek.nl.

Kerstverlichting
Samen met de gemeente kijken we nu of we dit jaar tot aanschaf van dezelfde LEDkerstverlichting voor alle kernen kunnen overgaan. Deze verlichting is veel energiezuiniger
dan traditionele gloeilampen, gaat veel langer mee en werkt meteen na het aanzetten op volle
sterkte. De gemeente is doende om de lantaarnpalen aan te passen. Zelf zijn we ook druk met
de voorbereidingen. Het streven is er op gericht om u in de maanden november, december en
januari van deze verlichting te laten genieten.

Contact met ondernemers
De privacywetgeving maakt het niet gemakkelijk om met alle ondernemers contact te
onderhouden. Met name geldt dat voor de ondernemers die niet bij een vereniging zijn
aangesloten. Wij waren al van plan om dit jaar via openbare databases ondernemers per kern
voor een kennismaking uit te nodigen. Door de coronacrisis hebben we dat noodgedwongen
even moeten uitstellen. Vanaf 1 juli is er echter weer wel meer ruimte voor het bijeenkomen
met grotere groepen. U hoort nog van ons!

