Ondermijningsbijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst ondermijnen wordt het ‘onzichtbare zichtbaar’ gemaakt, om zo
samen georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Deze avond wordt georganiseerd door
de gemeente Losser, Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON), MKB en
CCV om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.
Programma
18.00 uur Inloop
18.30 uur Welkom door Burgemeester Cia Kroon
18.45 uur Ondernemer Jos in het Veld
18.55uur Presentatie MKB door Hans Bakker, regiomanager MKB Nederland regio Midden
19.20 uur Interview Roy Verheij, Silver Vast B.V.
19.30 uur Voorstellen van de aanwezige specialisten
Interview Roy Verheij, Silver Vast B.V.
19.40 uur Buffet en “in gesprek met”
21.00 uur Afsluiting
Datum: Dinsdag 25 september 2018
Locatie: Marktzicht, Martinusplein 25, 7581 AK Losser
Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via p.tebrake@enschede.nl
Mix & Match bijeenkomst
Op 2 oktober 2018 organiseren de ondernemersverenigingen uit Losser, samen met de
Gemeente Losser, de eerste Mix & Match bijeenkomst. Doel van van deze bijeenkomst is
om (aankomende) ondernemers met een plan of idee direct in contact te laten komen
met partijen die hen kunnen helpen met het realiseren van hun plan. Bijvoorbeeld door
het aanbieden van bedrijfsruimte, kennis en advies. Of door samen aan de slag te gaan
met een plan.
Locatie is het Pop Up Podium aan de Brinkstraat 24 in Losser. De bijeenkomst begint om
18.00 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd!
Pitch, Mix en Match!
Iedere deelnemer vertelt maximaal 1 minuut over zijn of haar ondernemingsplan of -idee
(pitchen). Daarna wordt er genetwerkt (mixen). En mogelijk ontstaan er op deze manier
mooie initiatieven, samenwerkingen en ondernemingen in de gemeente Losser
(matchen).
Meld u nu aan, voor vragers en aanbieder!
Deelname is gratis. Aanmelden is eenvoudig maar noodzakelijk vanwege de organisatie.
Meld u aan als u een plan heeft of als u iets aan te bieden heeft. En neem gerust iemand
mee: ondernemers, starters, makelaars, adviseurs en (creatieve) ideeën: allen zijn van
harte welkom!
Aanmelden, uiterlijk donderdag 27 september a.s. bij Monique Hamers, accountmanager
van gemeente Losser via m.hamers@losser.nl

Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 16 oktober houden we onze algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot
eerdere berichtgeving wordt deze gehouden bij Eetcafé ’t Raedthuys. Het programma zal
er als volgt uit zien:
18.00 uur
18.30 uur: terugblik en vooruitblik CML
19.00 uur: interessante lezing en workshop van Berit Fuss: Hoe krijgen we de generaties
van nu van de telefoon af naar het centrum van Losser.....
Tijdens het programma wordt voor een hapje en drankje gezorgd.
Halloween – boerenmarkt en modeshows
Op zaterdag 27 oktober viert Losser weer Halloween. Voor de kids zullen er leuke
activiteiten worden georganiseerd in het centrum van Losser. Als pompoen carven en
schminken. Vanaf 18.00 uur start de Halloweentocht. De start is bij de Griezelhut in de
Aloysiusschool.
Op deze zaterdag is ook de laatste Boerenmarkt van dit jaar. En worden er wederom drie
najaars modeshows gehouden. Een zaterdag voor jong en oud!
Versieren jullie ook dit jaar de etalages weer zo mooi en zetten we allemaal de lantaarns
weer buiten?
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, dan zal het straatbudget beschikbaar worden gesteld. Zo niet, dan
wordt het bedrag door de werkgroep besteed aan een andere invulling.
Agenda
Dinsdag 25 september – Ondermijningsavond georganiseerd door de Gemeente
Zaterdag 29 september – boerenmarkt thema wonen & interieur
Dinsdag 2 oktober - Mix & Match
Maandag 8 oktober - werkgroepen Halloween, Sinterklaas en Kerst in de
bestuursvergadering
Koopzondagen
Zondag 16 december – Kerstfair

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

