Halloween, modeshow en laatste Boerenmarkt
Zaterdag 28 oktober vierde Losser voor het tweede jaar Halloween. In het dorp was van
alles georganiseerd. Op De Brink werden kinderen geschminkt. In de Brinkstraat in
aansluiting op de Boerenmarkt werden 75 kids geholpen met pompoen carven.
Uiteindelijk was er nog veel meer animo voor deze Halloweenactiviteit.
Ondertussen liepen 16 geschminkte figuranten in aanloop naar de Halloweentocht door
het dorp. Ook voor de tocht hebben we het aantal aanmeldingen van vorig jaar weer
overtroffen, rond de 225 kinderen! De griezelhut was een ware attractie. Het voormalige
videolandpand aan de Bernhard Leurinkstraat was door de werkgroep omgetoverd tot
een griezelhut. Jong en oud ging op ontdekkingsreis de ‘hut’ in. Vele uren werk zijn
hieraan vooraf gegaan. Hulde aan alle vrijwilligers!
Naast Halloween werd er in drie straten een volwaardige modeshow gelopen, waaraan 20
mode (gerelateerde) zaken meededen. Ook de laatste Boerenmarkt van het seizoen was
zeer goed bezocht. Al met al een topdag met veel drukte en gezelligheid in het dorp.
Hierbij een kleine compilatie.

Feestverlichting
De donkere dagen zijn weer aangebroken en de Sinterklaasintocht staat voor de deur.
HPL is druk met het ophangen van de feestverlichting. De tijdsklok wordt weer ingesteld
van 15.00 – 02.00 uur. Wil iedereen waar nodig stroom op de buitencontacten zetten?
Op een aantal plekken zal er helaas geen verlichting meer opgehangen worden, omdat
hier de ophang niet veilig is en dus niet verzekerd is. Dit betreft ophanging aan bomen
en aan palen die veel wind vangen. Als er defecten zijn of een storing dan dit graag
doorgeven aan HPL, Jeroen ten Broeke 06-51533318.
Bonnenactie 2017
Oud Lossenaren kennen de bonnenactie nog die jarenlang in aanloop naar Sinterklaas
werd gehanteerd om inwoners te stimuleren Sint inkopen in het dorp Losser te doen. Dit
jaar zal de actie maar liefst vier weken duren. Dus kans op extra prijs!
Klanten krijgen van 19 november t/m 17 december coupons bij hun aankopen uitgereikt
die in een envelop worden gedaan. Tijdens 4 trekkingen zullen iedere keer een aantal
mensen gelukkig worden gemaakt. Elke winnaar ontvangt namelijk 50% van de
ingeleverde inhoud in de vorm van waardebonnen.
De uitgifte van de bonnen en enveloppen is vrijdag 17 november tussen 17.00 uur 20.00 uur bij: Notaris Poppinghaus, Langenkamp 9 (oude ABN AMRO bank) in Losser.
De uitgifte zal gebeuren onder geheimhouding door Notaris mevrouw Mr. R. Poppinghaus
en de heer I. Jonker. Aan jullie allen de vraag vooraf een schatting te maken over de
omzet van 19 november t/m 17 december.
Black Friday 24 November
Black Friday heeft een aantal jaren geleden zijn intrede gemaakt in Nederland. Alhoewel
deze feestelijke koopjesdag een Amerikaanse traditie is, zijn er tegenwoordig ook veel
Nederlandse retailers die op deze koopgekte inspelen.
Natuurlijk hebben de meeste Nederlandse winkels wekelijks diverse aanbiedingen, echter
zijn de aanbiedingen tijdens Black Friday een stuk extremer. Kortingen kunnen oplopen
tot 80% van de originele adviesprijs!
Namens de werkgroep PR & Media zal er een pagina gewijd worden aan Black Friday en
de bonnenactie in de Nieuwe Dinkellander en in De Week van Losser.
Daarnaast zal Tubantia (Persgroep) extra aandacht besteden aan de komende
koopzondagen in Losser. Natascha van Maanen en haar collega(‘s) zullen jullie wellicht
hierover benaderen, zodat Losser haar ruime assortiment aan winkels kan laten zien in
deze kranten).

Sint Nicolaas pepernotenactie
In de Brinkstraat wordt weer de Sint Nicolaas pepernotenactie gehouden. Wie doet er
nog meer mee? Plaats een vaas of pot met pepernoten op de balie in de winkel en laat
alle klanten raden middels het invullen van het inschrijfformulier. De deelnemers maken
kans op een waardebon van €10. De actie loopt van 20 november t/m 5 december. De
poster en het inschrijfformulier zijn reeds gemaild.
Agenda
19 november Sinterklaasintocht - koopzondag
19 november start bonnenactie
24 november Black Friday
17 december Kerstfair - koopzondag
24 december extra koopzondag

Houdt u 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

