Bonnenactie Sinterklaas
Op zondag 18 november is de bonnenactie gestart. Ondertussen zijn er twee trekkingen geweest.
Er volgen nog twee trekkingen, op zaterdag 8 december en op zondag 16 december tijdens de
kerstfair.
De waardebonnen die te winnen zijn, zijn alleen geldig als ze voorzien zijn van een stempeltje op
de achterzijde. Graag jullie controle hierop. Na inname kunnen ze ingeleverd worden bij de
penningmeester op het kantoor van Bouwma, Kosterstraat 1.

Feestverlichting
De donkere dagen zijn weer aangebroken, de Sinterklaasintocht is geweest. HPL heeft de
feestverlichting alweer opgehangen. Op een aantal plekken zal er helaas geen verlichting meer
hangen, omdat hier de ophang niet veilig is en dus niet verzekerd is. Dit betreft ophanging aan
bomen en palen die veel wind vangen. Als er defecten zijn of een storing dan dit graag doorgeven
aan HPL, Jeroen ten Broeke 06-51533318.
Kerstfair 16 december
Op zondag 16 december wordt weer de kerstfair in Losser georganiseerd, met wederom het Huis
van de Kerstman op het Teylersplein. Ook zullen de Tukkers weer hun kerstfair op het
Raadhuisplein houden. Mieke Boode zal rondlopen met haar kudde schapen, er zijn verschillende
optredens en zangkoren die rondlopen. De kerstwerkgroep heeft een heel programma in elkaar
gedraaid.
Nieuw is Snowie & de IJsprinses. Snowie & de IJsprinses worden veel geassocieerd met de
Disneyfiguren Elsa en Olaf. Zij zullen 3 optredens van ongeveer 20 minuten verzorgen: Snowie &
de IJsprinses en het grote sneeuwballenbal. Het optreden eindigt met een open einde, er is
namelijk nog een raadsel dat ontfutselt kan worden. Dit is alleen op te lossen door op zoek te gaan
naar de sneeuwpopjes die in de etalages van de winkels hangen. Op de sneeuwpopjes staan
letters, en alle letters samen vormen een woord. De kinderen kunnen hun woord inleveren bij het
podium en uit alle goede antwoorden wordt een winnaar getrokken!
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.

Midwinterwandeling
Na het succes van afgelopen jaar, wordt ook dit jaar weer een midwinterwandeling georganiseerd
door de VVV. Deze verlichte wandeling van circa 3 kilometer vindt plaats op vrijdag 21 december.
Er kan tussen 18.00-19.00 uur gestart worden vanuit de Martinustoren. Onderweg zijn er stops
met o.a. een kerstverhaal, midwinterhoornblazers, chocolademelk en eindigt voor een warm hapje
bij Eetcafé ‘t Raedthuys. De tocht gaat deels ook door het centrum. Wellicht is het leuk om ook de
lantaarns buiten te zetten en iets met lichtjes te doen in de etalages. Inschrijven bij de VVV, € 4,50
voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen (inclusief de genoemde consumpties).

PR & Media
Zowel voor de bonnenactie, als Sinterklaas hebben we verschillende uitingen in de Week van
Losser en in de Nieuwe Dinkellander gehad. Voor de kerstfair zullen in deze weekbladen ook
uitingen volgen en daarnaast komt er een grote advertentie in de zaterdagkrant van Tubantia regio
Oldenzaal. Online wordt verzorgd door de VVV en Hallo Losser.
Nieuw: de winteragenda
Via onderstaande link is de winteragenda te bekijken. Deze gezamenlijke agenda is door de VVV
samengesteld in opdracht van SOGL voor de gehele gemeente Losser. Een exemplaar is op te
halen bij de VVV kantoren en deze week is de agenda ook huis-aan-huis verspreid in de Week van
Losser:
http://www.vvvdeluttelosser.nl/20670/3927/Winterkalender-gemeente-Losser/

Verkeersregelaars
In aanloop naar de feestdagen is het vaak extra druk in het centrum vanwege het vele
boodschappen doen. Daarom zetten wij weer verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen
te leiden. Deze regelaars zullen te vinden zijn op de parkeerplaats bij Jumbo en op de Langenkamp
bij Albert Heijn en Coop, en wel op zaterdag 22 december, zondag 23 december en maandag 24
december. Wij vinden dit een extra service naar onze klanten.
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.
Nieuwe zaken
2BLeaf
Vanaf 1 november is 2Bleaf geopend aan de Brinkstraat 30. 2BLeaf is een winkel waar u brei- en
haakwol kunt kopen, borduurgaren, fournituren en waar verschillende workshops gegeven worden.
Wij wensen de dames veel succes!
Coop Losser
Op maandag 26 november jl. is de nieuwe Coop supermarkt geopend aan de Langenkamp 5. De
voormalige Emté winkel is compleet verbouwd. Tijdens de introductie weken worden de
boodschappen gratis bezorgd. Wij wensen het Coop-team veel succes!
Golbach Sport
Op woensdag 2 januari opent Golbach Sport haar deuren op hun nieuwe locatie aan de Sint
Maartenstraat 18.
Op zaterdag 29 december kunnen belangstellenden de winkel bewonderen tussen 16.00 – 18.00
uur, onder het genot van een hapje en drankje. Wees welkom.
Agenda
Zondag 16 december – kerstfair met koopzondag 12.00 – 17.00 uur
Zondag 23 december – extra koopzondag 12.00 – 16.00 uur
Maandag 24 december 11.00 – 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.

