Rondgang centrum Losser
Afgelopen zaterdag heeft de werkgroep visie & beheer een rondgang door het centrum
van Losser georganiseerd. Hiervoor waren alle raadsleden uitgenodigd en een aantal
sprekers voor een toelichting tijdens deze wandeling. Doel van deze rondgang, die
ongeveer een uur duurde, was dat wij, CML, het centrumplan hoog op de agenda willen
blijven houden bij de Raad, niet alleen nu maar ook tijdens en na de verkiezingen. Voor
ontwikkelingen in het centrum wordt uiteraard samenwerking gezocht met ondernemers,
pandeigenaren en de gemeente.

Bonnenactie
De Bonnenactie loopt dit jaar van 19 november t/m 17 december.
De trekkingen zijn als volgt:
Zaterdag 25-11-2017 17.30 uur (was de 1e trekking)
zaterdag 2-12-2017 17.30 uur
zaterdag 9-12-2017 17.30 uur
zaterdag 17-12-2017 17.30 uur deze laatste trekking wordt verricht door de kerstman!
Kerstmarkt Losser 17 december
Op zondag 17 december wordt er weer een kerstmarkt in Losser georganiseerd, met
wederom het Huis van de Kerstman. Dit jaar zullen de Tukkers hun kerstfair op het
Raadhuisplein houden in plaats van op Erve Kraesgenberg. Mieke Boode zal rondlopen
met haar kudde schapen, er zijn verschillende optredens en zangkoren die rondlopen. We
hopen op een boel gezelligheid en drukte in Losser.
Kramen
Voor wie nog een kraam wil voor zijn/haar winkel, graag dit per omgaande doorgeven
aan Sandra Teunissen (053 536 0460 / bruna8206@brunawinkel.nl), aangezien de
kramen gereserveerd moeten worden.
Straatbudget Kerst
Dit jaar krijgt elke straat weer een straatbudget. Hier kan iets leuks mee gedaan worden
tijdens de kerstfair op 17 december, of om de straat mooi aan te kleden. Graag wel van
iedere straat een plan indienen bij de kerstwerkgroep om het budget ook daadwerkelijk
te ontvangen. De straatvertegenwoordigers krijgen een overzicht van de bedragen.
Lantaarns
Zet iedereen de lantaarns weer voor de winkel, met de lampjes en originele inhoud van
vorig jaar?

Lichtjeswandeling
De VVV organiseert dit jaar een lichtjeswandeling tijdens onze koopavond op vrijdag 22
december. De verlichte wandeling is circa 4 kilometer met onderweg o.a. een
kerstverhaal, midwinterhoornblazers, chocolademelk en een warm hapje. Onze kerstman
zal bij terugkomst de prijsuitreiking van de kleurplaten verrichten. Tevens kunnen de
kinderen hier met de kerstman op de foto. De scholen worden ook aangeschreven. Zie
bijlage, verzoek of jullie deze willen printen en ophangen.
Verkeersregelaars
Tijdens de drukke dagen voor kerst en oud & nieuw gaan we weer verkeersregelaars
inzetten. 2 personen op de Langenkamp en 1 persoon op de P bij de Jumbo.
vrijdag 22 december van 11.00 - +- 18.00 uur
zaterdag 23 december van 09.30 - +- 15.30 uur
zaterdag 30 december van 09.30 - +- 15.30 uur
Hoe lang ze blijven ligt uiteraard aan de drukte.
Vriendelijk verzoek aan alle ondernemers en medewerkers om jullie eigen auto aan de
rand van het centrum te parkeren, zodat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar
zijn voor onze klanten.
Agenda
17 december Kerstfair – koopzondag 12.00 – 17.00 uur
24 december extra koopzondag 12.00 – 16.00 uur

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

