Sint Maarten optocht met snoepgoed
Op 10 november wordt er weer een Sint Maartenoptocht georganiseerd, door de Martinikerlkes Losser in
samenwerking met RK Kerk en het Oranjecomitee. CML ondersteunt dit initiatief.
Het is een feest voor alle kinderen in Losser die naar de basisschool gaan.
De optocht start om 14.00 uur vanaf de Maria Geboorte Kerk, langs Restaurant de Iris, via de Sint
Maartenstraat naar het Martinusplein. Via de Torenstraat vervolgt de route door de Brinkstraat tot aan Pets &
Co Losser. Via De Brink zal de optocht eindigen bij ’t Lossers Hoes.
De volgende winkeliers worden door de organisatie gevraagd snoepgoed te strooien:
Holtkamp Modeschoenen, Hotel Marktzicht, Grandcafé Smit, Top1Toys, Pets & Co, Bruna, Het Broekenhuis en
De Bakkers van Alink. Het strooigoed wordt jullie aangeleverd.
Bonnenactie Sinterklaas
Zondag 18 november is de Sinterklaasintocht in Losser, wat betekent dat de bonnenactie ook van start zal
gaan. Ook dit jaar hebben we de actie met een week verlengd. Vier weken lang van 18 november t/m 16
december. De laatste trekking is tijdens de kerstfair.
De bonnen kunnen worden opgehaald op vrijdag 16 november tussen 17.00 – 19.00 bij Notaris Poppinghaus,
Langenkamp 9.
Black Friday
Black Friday is in de Verenigde Staten de dag na Thanksgiving waarbij winkels grote kortingen aanbieden.
Inmiddels heeft deze koopjesdag ook in Nederland haar intrede gedaan.
Vrijdag 23 november is Black Friday. Dé dag met deals die consumenten niet mogen missen. Aanbiedingen,
kortingen, deals, acties; elke klant is er gevoelig voor.
Op dinsdag 20 november krijgt de Nieuwe Dinkellander een speciale Black Friday omslag met de beste Black
Friday aanbiedingen uit Losser. Hiermee worden alle Black Friday aanbiedingen op een unieke manier onder de
aandacht bij de inwoners van Losser!
Actie van deze krant: plaats jullie aanbieding op deze premium positie voor € 99,-. Er zijn slechts 16 1/8
advertentieposities beschikbaar. Dus vol = vol! Daarnaast zullen deze aanbiedingen online gedeeld worden op
Facebook, via www.nieuwedinkellander.nl, www.reclamefolder.nl en www.tubantia.nl/losser.

Wij zullen ook met een pagina adverteren in de Nieuwe Dinkellander en de Week van Losser.
(dit is de bijdrage van 2017)

Reminder: Kerstfair – straatactiviteiten
Op zondag 16 december zal er weer een kerstfair worden gehouden in het centrum van Losser. We hopen op
een succes net als afgelopen jaar. De kerstwerkgroep wil voor elke straat weer een straatbudget beschikbaar
stellen. Indien jullie de plannen voor 1 november inleveren, zal het straatbudget beschikbaar worden gesteld.
Na deze datum wordt het overgebleven bedrag door de werkgroep besteed aan een andere invulling.
Evaluatie algemene ledenvergadering
Op 16 oktober jl. hebben wij onze algemene ledenvergadering gehouden. Hierin hebben we de plannen van
2018 met de daarbij behorende cijfers doorgenomen. Tijdens de rondvraag kwam duidelijk naar voren dat de
openingstijden onduidelijk zijn voor onze klanten, omdat er geen eenheid is. Ook kwamen 18 november en 23
december als koopzondagen ter sprake. Wellicht weer een nieuwe enquête houden? Hoe kunnen we toch meer
eenheid krijgen?
Het tweede deel van de avond werd ingevuld door Berit Fuss. Zij vertelde over de verschillende types
consument en wat verwacht de consument van nu, wat zijn de trends. Geïnteresseerden kunnen bij Mariola de
presentatie en hand-outs opvragen.
Nieuwe parkeerschijven
Denken jullie nog aan de nieuwe parkeerschijven die op te halen zijn bij het VVV kantoor in Losser?
Koopzondagen
Van meerdere ondernemers krijgen wij het verzoek om een koopzondag te plannen tijdens de
Sinterklaasintocht op 18 november en een tweede kerstkoopzondag op 23 december. Graag jullie reactie
hierop.
Agenda
Woensdag 31 oktober – bijeenkomst detailhandelsvisie Gemeente Losser
Vrijdag 16 november – Dag van de ondernemer – ontbijt @ ’t Lossers Hoes
Zondag 18 november – Sinterklaasintocht en start bonnenactie
Zondag 16 december – kerstfair met koopzondag
Zondag 23 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.

