Mix & Match bijeenkomst
De eerste Mix & Match avond, georganiseerd door de gemeente Losser en de Samenwerkende
Ondernemersverenigingen Gemeente Losser (SOGL) werd goed bezocht. Maar liefst 40 deelnemers
werden geregistreerd.
Niet alleen (startende) ondernemers maar ook eigenaren van leegstaande panden,
ondernemersverenigingen, banken, makelaars, het ROZ en de provincie waren vertegenwoordigd.
Als verrassing presenteerde de provincie een centrumcheque namens de gemeente, provincie en
ondernemersverenigingen voor de beste match die zal voortvloeien uit deze avond.
Iederéén moest pitchen: in één minuut vertellen: wie ben je, wat je komt brengen en wat je komt
halen.
Of er ook een match ontstaat moet de komende weken blijken. Om in aanmerking te komen voor
de cheque van de provincie kunnen matches nog tot 15 november worden aangemeld.
Dat er een vervolg komt is zeker: woensdag 2 oktober 2019: 2e mix & match bijeenkomst!

Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 16 oktober wordt onze algemene ledenvergadering gehouden bij Eetcafé ’t Raedthuys.
Het programma zal er als volgt uit zien:
18.00 uur: inloop
18.15 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 (tapas) en drankje gezorgd. Gelieve aan te melden
bij de straatvertegenwoordigers.

Nieuwe parkeerschijven
In Losser geldt nog altijd gratis parkeren, erg belangrijk voor de consument én de winkeliers.
Binnenkort zal de parkeerschijf verplicht zijn voor het parkeren binnen de blauwe zone. Als service
naar onze klanten én om iedereen goed te informeren over deze verandering hebben wij nieuwe
parkeerschijven laten ontwikkelen.
Deze parkeerschijven zullen vanaf volgende week bij de straatvertegenwoordigers af te halen zijn.

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. Pompoen carven op De Brink (pleintje bij
Isolabella) en kinderen kunnen in de Brinkstraat geschminkt worden. Vanaf 18.00 uur start de
Halloweentocht. De start is bij de Griezelhut die dit jaar gerealiseerd wordt in de Aloysiusschool. De
komende weken wordt hier hard aan gewerkt.
Deze zaterdag is ook de laatste Boerenmarkt van dit jaar. En worden er wederom drie najaars
modeshows gehouden, om 12.30 uur op De Brink, om 14.00 uur in de Brinkstraat en om 15.30 uur
in de Raadhuisstraat.
Hallo Losser gaat een oproep plaatsen voor de mooiste Halloween etalage. Doen jullie mee?
Nieuwe zaken
Op De Brink 44A is sinds kort Het Kaashuuske geopend. Gerda en Christel Kusters, moeder en
dochter, zijn uit voorliefde voor kaas gestart in het centrum van Losser. Zelf zijn ze niet
woonachtig in Losser, maar omdat ze de plek erg leuk vonden, hebben ze gekozen voor Losser. Wij
wensen de dames veel succes.
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
Dinsdag 16 oktober – Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 27 oktober - Halloween, Boerenmarkt en modeshows
Zondag 18 november – Sinterklaasintocht en start bonnenactie
Zondag 16 december – kerstfair met 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

