Carnaval
Dit jaar ontvangt iedereen weer een etalagepakket voor de carnaval. Het doel is om het
dorp er extra feestelijk uit te laten zien en uniformiteit uit te stralen.
Het is de bedoeling dat alle geleverde artikelen voor 7 februari a.s. in jullie etalage
aanwezig zijn, dit i.v.m. met de jurering.
Indien jullie geen mogelijkheden zien voor het maken van een etalage willen we jullie
vriendelijk verzoeken om wel de ballonnen in de etalage te plaatsen. Losser krijgt dan
een uniforme feestelijke uitstraling tijdens de carnaval.
De etalages zullen op woensdag 7 februari 2018 goed worden bekeken zowel overdag als
‘s avonds door een deskundige jury, afgevaardigd uit de Gaffel Aöskes.
De jurering vind plaats m.b.v. juryrapporten, deze zijn naderhand ook inzichtelijk.
Tevens vind er een registratie plaats om te kijken welke ondernemer er in een
tijdsbestek van 11 jaar de meeste punten behaald.
De 3 prijswinnaars zullen worden bepaald door de jurering van de Gaffel Aöskes. Op
zaterdag 10 februari zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt tijdens de
sleuteloverdracht. De genomineerden krijgen voortijdig bericht. U kunt een prachtige
oorkonde winnen, welke persoonlijk wordt overhandigt door de Prins van Losser.
Afscheid en installatie burgemeester
Burgemeester Jean Paul Gebben zal op 1 februari as afscheid als burgemeester van de
gemeente Losser. Op 7 februari vindt de installatie van de nieuwe burgemeester Cia
Kroon.
Verkeersregelaars
Wegens succes van de voorgaande keren zullen we ook dit jaar weer op drukke dagen
verkeersregelaars in gaan zetten. Op Paaszaterdag en met Kerst en Oud & Nieuw zullen
zij het verkeer in goede banen gaan leiden. Deze regelaars zullen te vinden zijn op de
parkeerplaats bij Jumbo en op de Langenkamp bij de Albert Heijn en de Emté. Wij vinden
dit een extra service naar onze klanten.
Graag verzoeken wij alle ondernemers en medewerkers om de parkeerplaatsen zoveel
mogelijk beschikbaar te houden voor onze klanten en eigen auto’s op een centrale
parkeerplaats neer te zetten. (Raadhuisplein, Martinusplein, bij de Fakkel of de kerk)
Koopzondagen
Uit onderzoeken is gebleken dat koopzondagen in Nederland succesvoller zijn als er een
thema aanhangt, bijvoorbeeld als er een evenement plaatsvindt. De volgende
koopzondagen hebben wij voor dit jaar gemeend te plannen:
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

29 april > Kingsweekend
22 juli > WK steppen / beach games
2 september > Bruegheliaans festijn
16 december > Kerstfair

Eerste ontwikkelingen herinrichting centrum
De Raad heeft op 19 december 2017 het “Parapluplan centrum Losser” vastgesteld. De
wens om de aantrekkingskracht, de identiteit en de toekomstbestendigheid van het
centrum verder te versterken, is de aanleiding geweest voor het opstellen van dit
Parapluplan.
Met het vaststellen van het Parapluplan heeft de Raad belangrijke randvoorwaarden en
kaders vastgelegd voor onder andere de uitwerking van ontwerpen voor de openbare
ruimte per deelgebied. Eén van de deelgebieden die als eerste worden opgepakt betreft
de Brinkstraat, het deel tussen het parkeerterrein Langenkamp en de Bernhard
Leurinkstraat. De eerste inloopavond voor het brainstormen over de herinrichting van de
Brinkstraat is gepland op 29 januari as. Wie zich nog niet heeft aangemeld kan dat als
nog doen middels mailadres p.punte@losser.nl
Losser Schoon
Losser Schoon is een project van gemeente Losser om haar openbare ruimte schoon en
leefbaar te houden. Dit trachten we gezamenlijk te bereiken door ook bewustwording bij
ondernemers te creëren ten aanzien van zwerfafval en initiatieven te ontplooien en te
faciliteren om zwerfafval te voorkomen/verwijderen.
Voor een extra schoon dorpscentrum zonder zwerfafval willen wij dit jaar samen met
Platform Losser en de gemeente om tafel.
Creatief Cafe Cultuur gemeente Losser
De gemeente Losser werkt aan een visienota cultuur. We zijn uitgenodigd om hierover
mee te praten tijdens een Creatief Café. Deze brainstormavond is op 30 januari a.s., zie
bijlage. Graag aanmelding per omgaande.
WK steppen
Twee jaar geleden tijdens het WK steppen in Australië vonden de eerste oriënterende
gesprekken al plaats. Terwijl er in Nederland naar mogelijkheden gezocht werden om een
WK mogelijk te maken, werd in Letland dezelfde voorbereiding getroffen. Uiteindelijk
bleek na stemming de voorkeur voor Nederland groter waarmee het startschot gegeven
werd voor Stepteam Twente om de organisatiemotor op te voeren.
Het WK zal plaatsvinden van donderdag 19 juli tot en met zondag 22 juli 2018 in Losser
en zal worden georganiseerd door Stepteam Twente.
Kort programma overzicht:
Donderdag 19 juli: aankomst en ontvangst
Vrijdag 20 juli:
sprint Oldenzaalsestraat
Zaterdag 21 juli:
Criterium / Relay / Estafette (rondje centrum)
Zondag 22 juli:
Marathon (om en door het centrum)
Jaaragenda
Zaterdag 27 januari
10-13 februari

- sterrengala
- carnaval
* zaterdag 10 feb sleuteloverdracht 11.11 uur
* zaterdag 10 feb optocht 13.45 uur
Zaterdag 31 maart
- boerenmarkt thema; Homemade & Pasen
Donderdag 26 april
- Kingsnight!
Zaterdag 28 april
- boerenmarkt thema; Modeshow
Zaterdag 26 mei
- boerenmarkt thema; Kunst
Maandag 11 juni
- algemene ledenvergadering
Vrijdag/zaterdag 29 & 30 juni – boerenmarkt thema; Crazy Weekend
19 – 22 juli
- WK steppen en beach festijn
Zaterdag 28 juli
- boerenmarkt thema; zomermarkt
Zaterdag 25 augustus
- boerenmarkt thema; tweedehandsmarkt / vintage
30/8 - 2/9
- Bruegheliaans festijn
Zaterdag 29 september
- boerenmarkt thema; wonen & interieur
Zaterdag 27 oktober
- boerenmarkt thema; Halloween / modeshows

17/18 november
23 november
16 december

- Sinterklaasintocht
- Black Friday
- Kerstfair

Werkgroepen in de vergadering
De volgende werkgroepen zijn uitgenodigd in de bestuursvergadering, om hun plannen
met begroting te presenteren.
19 februari 2018
Werkgroep Boerenmarkt
Brigitte Berkhout, Bernadet Klumper, Monique van Zutphen
12 maart 2018
Werkgroep PR & Media
Martin Damhuis, Joost Nijland, Jos Hovestad en Mariola Dieperink
9 april 2018
Werkgroep Visie en Beheer
Peter Holtkamp, Paul Wigger, Egfried Booltink, Herman Kuipers, Eric Keizers, Jeroen ten
Broeke en Mariola Dieperink
Werkgroep beach festijn
Bianca Damer, Ellen Keur, Ingeborg Buld, Melissa Huitink, Jessica Huitink, Myra van
Raalte, Lisa Kok en Mariola Dieperink
11 juni 2018
Algemene ledenvergadering
13 augustus 2018
Werkgroep Halloween
Linda Beekveld, Peter Damink, Marjolein Teiken, Ciska Withag, Karin Stroeve, Ria
Holtkamp, Martijn Egelink, Swenja Bruinink en Mariola Dieperink (dames Lossers
Chaootschap)
10 september 2018
Werkgroep Sinterklaas/bonnenactie
Jeroen ten Broeke, Marieke Vreriks, Ivo Jonker en Vera Kwakman
Werkgroep Kerst
Sandra Teunissen, Theo de Kinkelder en Gerard Rödel
Overleg per werkgroep wie er komt of komen tijdens onze vergadering. Wijzigingen in
een werkgroep graag doorgeven.
Op zoek naar..
Bestuur CML is op zoek naar versterking. Hij/zij is creatief denkend, heeft een dorpsvisie
en wil graag wat voor Losser betekenen. Wij vergaderen elke 2e maandag van de maand.
Een keer proefdraaien? Meld je aan via info@centrummanagementlosser.nl
Wil je op een andere wijze actief te zijn? We zoeken ook nog vrijwilligers in bepaalde
werkgroepen. Sommigen zijn minimaal bezet, de ‘werkdruk’ ligt dan erg hoog bij de
mensen die al actief zijn in de werkgroep.
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

