Koopzondagen en openingstijden feestdagen
Naar aanleiding van de rondvraag via de straatvertegenwoordigers, wie wanneer open is
tijdens de feestdagen, hebben wij het volgende doorgekregen. Tevens vermelding van de
koopzondagen voor dit jaar.
27 april > Koningsdag: meeste winkels zijn open van 09.00 – 13.00 uur
3 september > koopzondag Bruegheliaans Festijn 12.00 – 17.00 uur
19 november > koopzondag intocht Sinterklaas 12.00 – 17.00 uur
4 december > maandag voor wie open is tot 18.00 uur
17 december > koopzondag kerstfair 12.00 – 17.00 uur
22 december > koopavond tot 20.00 uur
23 december > zaterdag tot 17.00 uur
24 december > extra koopzondag 12.00 – 17.00 uur
Boerenmarkt met thema
Dit jaar is er aan elke boerenmarkt weer een thema gekoppeld. De mooiste zou zijn, dat
alle straten zich hierbij, waar mogelijk aansluiten. Zo wordt aankomende zaterdag tijdens
de boerenmarkt een voorjaarsmodeshow gehouden. Zowel in de Brinkstraat als op de
Brink als in de Raadhuisstraat/hoek Sint Maartenstraat. Hieronder een overzicht van de
activiteiten/evenementen die gepland staan.
29
27
23
29

april
mei
& 24 juni
juli

26 augustus
31 aug / 1, 2 ,3 september
9 september
30
28
19
19
24
17

september
oktober
november
nov – 23 dec
november
december

Boerenmarkt met voorjaarsmodeshow
Boerenmarkt / Kunst & ambacht
Crazy weekend en boerenmarkt
Zomermarkt (Ibiza) en boerenmarkt
(toeristische markt & veiligheid, brandweer, politie,
EHBO, drugs)
Boerenmarkt / Tweedehandsmarkt Vintage en Curiosa
Brueghel
Nationale Monumentendag i.s.m. Historische Kring
Losser / Boeren, Burgers en Buitenlui
Boerenmarkt / Wonen & interieur
Najaarsmodeshow, Halloween en boerenmarkt
Sinterklaasintocht
bonnenactie (5 weken lang)
Black Friday
Kerstfair

Werkgroepen in de bestuursvergadering
De volgende werkgroepen zijn uitgenodigd in een bestuursvergadering, om hun plannen
met begroting te presenteren.
8 mei 2017: werkgroep PR & Media
Martin Damhuis, Joost Nijland, Elke Roolvink & Mariola Dieperink
12 juni 2017: werkgroep Halloween
Linda Beekveld, Karin Stroeve, Peter Damink, Ria Holtkamp, Sandra Teunissen, Denise
Brilman, Marjolein Teiken en Mariola Dieperink
10 juli 2017: werkgroep sfeerbeleving
Rick Smit, Peter Holtkamp & Jeroen ten Broeke
14 augustus 2017: werkgroep Sinterklaas
Jeroen ten Broeke, Marieke Vreriks, Ivo Jonker & Vera Kwakman
11 september 2017
Algemene ledenvergadering 2
9 oktober 2017
werkgroep Kerst
Sandra Teunissen, Theo de Kinkelder en Gerard Rödel
13 november 2017
11 december 2017
Overleg per werkgroep wie er komt of komen tijdens onze vergadering. Wijzigingen in
een werkgroep graag doorgeven. Uiteraard kunnen de gemaakte plannen ook eerder
ingeleverd worden.
Voor zowel het Crazy Weekend als de Black Friday geldt, dat we zoveel mogelijk
aanbiedingen en acties bedenken, om uiteraard zoveel mogelijk klanten naar het
centrum van Losser te trekken.

Houdt ook onze website in de gaten waarop alle (extra) informatie komt te staan, met de
laatste nieuwtjes www.centrummanagementlosser.nl. En volg ons op Facebook Centrum
Management Losser

