MOON
LIGHT
shopping

Nieuwflits
Loterij
Om de bezoekers te prikkelen en
de financiën in de toekomst te
doen uitbreiden, hebben we een
loterij opgezet. De kosten van de
Moonlightshopping worden steeds
hoger omdat we snel groeien.
Centrummanagement kan dan ook
niet alle kosten dragen, ongeacht het
feit dat deze een flinke duit in het
zakje doet. Organisatorisch komen
bij de uitbreiding meer kosten voor
energie, vergunningen, veiligheid,
verkeerbegeleiders en dit soort zaken
kijken. Hier zijn nog al wat kosten aan
verbonden. Om het in de toekomst weer
mogelijk te maken hebben we dus een
loterij opgezet.
De bedoeling is dan ook om alle loten
te verkopen. We denken aan pakketten
voor ondernemers die ze dan aan hun
klanten kunnen geven of actiematig
kunnen ronddelen. Losse verkoop doen
we natuurlijk ook. U krijgt hier zeer
binnenkort een mail over.

Foodtrucks
Vanwege de populariteit hebben we
dit jaar ook een aantal foodtrucks
kunnen strikken om op de Moonlight
Shopping hun gerechten en drankjes te
presenteren. Het zal bij dragen aan de
sfeer!

Straattheater
De Kunstkring, overkoepeling van alle
toneelverenigingen, heeft wederom
hun medewerking verleend aan de
Moonlight. Ze willen zich presenteren
op een ludieke manier waar iedereen
zijn kerst- of nieuwjaarswens kan
uitten. Verspreid over het centrum zal
u ze tegenkomen. Centraal gelegen
staat een opstelling met een ludieke
uitstraling en act…………
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Een aantal (grote)prijzen zijn al reeds
beschikbaar gesteld door sponsoren. De
prijzenpot kan natuurlijk altijd worden
aangevuld…………
Als u hieraan mee wilt doen, graag een
reactie!
De loten kosten € 2,50 p/st en kunnen in
pakketten worden afgenomen met 10,
20 of 40 stuks. Natuurlijk gaan ze ook in
de losse verkoop. De trekking is bij het
raadhuis 16 december op het podium
tussen 22.00 en 22.30 uur. De loten
blijven nadien nog een week geldig.

Agenda
27-11
4-12
5-12
6-12
11-12
16-12
18-12

Extra koopzondag
Extra koopzondag
Pakjesavond, 17.00 uur gesloten
Sinterklaas
Extra koopzondag
Moonlightshopping
Extra koopzondag

Speurtochten
Vanwege het grote succes, meer dan
600 deelnemers, hebben we ook weer 2
puzzeltochten uitgezet. U hebt hiervoor
een verzoek voor deelname gehad. Ook
vroegen we weer om kleine prijsjes.
Inmiddels heb ik weer veel reacties
mogen ontvangen. Alvast dank. We
halen de prijsjes op vanaf 1 december.
U kunt natuurlijk nog steeds reageren
op de mail van 9-11.

Live-Entertainment
Raadhuis
De fameuze Raadhuishoreca heeft in
samenwerking met het Centrummanagement Live-Entertainment
vastgelegd voor op het podium aldaar.
Muziek en bijbehorende zangeressen
zullen daar voor een opgewekte sfeer
zorgen. De horeca zal iedereen daar
voorzien van hapjes en drankjes.
Vuurkorven aanwezig!

Kramen
Momenteel hebben we veel meer
deelnemers dan voorgaande edities.
Een teken dat we nog steeds groeiende
zijn. Nogmaals wil ik iedereen die (nog)
niet heeft gereageerd voor een kraam,
vragen om dit alsnog te doen. Het gaat
niet om het verdienen, maar om de
sfeer en gezelligheid.
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Artiesten en koren

Lindeplein

Lichtsticks

Plaatselijke koren als de Leediez en Singing Pearls hebben hun aanwezigheid
al bevestigd. Natuurlijk speelt Asterius
weer in hun Grimm outfit kerstliederen
in het centrum.
De Molenzangers zijn in grote getale
aanwezig om kerstliederen te zingen.
I.v.m. het versturen van deze nieuwsbrief
is het mogelijk dat er nog meer artiesten
worden toegevoegd. We wachten hun
reacties en bevestiging nog af.

Samen met de ondernemers op het
Lindeplein, o.l.v. Toon Coppens, zal het
gehele plein gevuld zijn met kramen,
lichtjes, vuurkorven en natuurlijk livemuziek. De afgelopen edities hebben
aangetoond dat het daar gezellig en
druk is. De 2 bands en de koren zullen
de sfeer verhogen.

Traditie is er voor de kleinsten. We delen
weer foamsticks uit met verlichting bij
binnenkomst van het centrum. Geeft
een gezellige uitstraling en draagt bij
aan de kerstsfeer.

Kinderattracties
Ter hoogte van Dorpstraat/Lind zullen 2
grote kinderattracties worden opgesteld
om de kinderen gratis te vermaken.

Verhalenvertellers
Zoals elk jaar hebben we weer een
paar verhalenvertellers die uit hun
boeken spannende en leuke verhaaltjes
vertellen bij de vuurkorven. Bij de
warmte van het vuur kun je even
aandachtig de boodschap aanhoren.

Deelname RABO
We zijn blij dat we met de Rabobank hebben kunnen regelen dat hun personeel op de Moonlight hun gratificatie mag spenderen
bij de centrum ondernemers. Zij ontvangen na afloop van de officiële kerstbijeenkomst allemaal een aantal vouchers die ze mogen
gebruiken bij de horeca en winkels tijdens de Moonlight Shopping. In totaal is dit een zeer welkome omzetverhoging die avond.
U ontvangt nog bericht over de spelregels hiervan.
Wij bedanken de Rabobank dan ook voor hun medewerking en vertrouwen

Alcohol
U zult al wel hebben vernomen bij de
inschrijving voor deelname dat er rond
het schenken van alcohol strenge regels
gehanteerd worden. Niet leuk, maar
we moeten dit accepteren. Het houdt
eigenlijk in, dat wij als organisatie de
melding doen wie alcohol schenkt en
wie op basis van het diploma Sociale
Hygiëne de toezicht hierover houdt.
De kosten draagt de organisatie, maar

Volg ons
u dient de regels wel te respecteren.
Betekent dat je aangeeft of je alcohol
schenkt en zorgt ervoor dat deze
zwak alcoholisch is. Bier en wijn zijn
toegestaan, geen andere drank! Dus
ook geen port en Schrobbelèr. Sancties
bij overtreding zijn voor de overtreder
zelf. Er is controle door de BOA’s en de
boetes bij overtreden van de regels zijn
erg fors!
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