Verkeersregelaars
In aanloop naar de Paasdagen 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 Emté, en wel op vrijdag 30 maart en
zaterdag 31 maart. 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.
Paasagenda VVV
Ook dit jaar heeft de VVV weer een paasagenda uitgebracht met alle activiteiten in en om
Pasen. Deze agenda wordt verspreid bij alle accommodaties in het Noord-Oost Twente
gebied. Zie voor de paasagenda:
https://issuu.com/elkeroolvink/docs/paasagenda_2018_versie_2.docx
AVG
Op 11 april as. organiseren Marleen Kulk en Debby Geissler een informatieve avond bij
Grand Café Smit over de wijzigingen per 25 mei 2018 in de AVG wetgeving voor alle
ondernemers in heel Twente. Mr. Jolien Klomp geeft tijdens deze avond een korte uitleg
over de AVG zodat je daarna als ondernemer zelf aan de slag kunt, natuurlijk is er
gelegenheid om te netwerken met andere ondernemers uit de regio. Iedereen is hierbij
uitgenodigd. De uitnodiging is bijgevoegd.
Opening kledingwinkel Cheyy
Op 6 maart jl. zijn de deuren open gegaan van de nieuwe kledingwinkel Cheyy. In het
pand aan de Kerkstraat 34 in het centrum van Losser is het een walhalla voor
modebewuste tieners en vrouwen. Eigenaresse is Cheyenne van der Genugten uit
Overdinkel. De modebewuste jonge onderneemster is net klaar met haar fashionopleiding
ByDanie in Amsterdam. Ook begint Cheyenne met een website, voor de online
bestellingen. De winkel aan de Kerkstraat is geopend van dinsdag t/m zaterdag. Veel
succes!
Opening restaurant El Charro
Op 16 maart jl. is restaurant El Charro na een grondige verbouwing geopend aan de
Brink 12 in Losser. El Charro is een Mexicaans Zuid-Amerikaans restaurant waar je kunt
genieten van heerlijke traditionele gerechten met vlees, vis of vegetarisch. El Charro is
van zondag tot en met zaterdag geopend van 16.00 uur tot 22.00 uur. Gelieve wel
reserveren. Wij wensen Simon en zijn vrouw Maria veel succes.
Kinderschatkaart
Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de nieuwe kinderschatkaart. Een idee
van alle Tourist Info’s in Noordoost-Twente. Deze kaart is speciaal ontworpen voor de
jonge bezoekers en inwoners. In de levendige omgeving is er altijd van alles te beleven.
Deze kinderschatkaart laat precies zien waar de kinderen naartoe kunnen gaan. Leuk

voor jullie klanten én voor de zomermaanden. Deze schatkaarten zijn te bestellen, zie
hiervoor de bijlage.
Vergunning WK Steppen – beachgames
De aanvraag voor een vergunning voor het WK Steppen én de beachgames is bijna
gereed om ingeleverd te worden. Mocht een van jullie tijdens deze dagen ook iets in de
straat of voor de winkel willen organiseren, vergunning technisch gezien, dan dienen wij
dit ook op deze aanvraag te vermelden! Dus verzoek aan jullie, mocht iemand wat willen
ondernemen, laat dit dan per omgaande weten op mailadres:
info@centrummanagementlosser.nl
Sinterklaasintocht
Er is besloten om de Sinterklaasintocht op zondag 18 november te houden. Voor wie
open wil op deze zondag, prima. Maar het wordt geen officiële koopzondag.
Agenda
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april – Twentse Wandel4daagse in en om Losser
Zaterdag 31 maart – eerste boerenmarkt - thema Homemade & Pasen
Vrijdag 27 april – Koningsdag - winkels geopend t/m 13.00 uur
Zaterdag 28 april – boerenmarkt mét modeshow
Koopzondagen
Zondag 22 juli – WK Steppen / beachgames
Zondag 2 september – Bruegheliaans Festijn
Zondag 16 december – Kerstfair

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

