Centrumplan Losser – Fase 3 & 4
Momenteel zijn de werkzaamheden van Fase 3 in de afrondende fase. Volgens planning
zal de weg op 20 december weer open gaan. De definitieve deklaag zal pas in het
voorjaar worden gelegd. Aankomend weekend zal de parkeerplaats open gaan van de
Maria geboortekerk. Bij de kerk mag geparkeerd worden met de parkeerschijf, maximaal
1,5 uur.
In januari starten de werkzaamheden aan fase 4 van Centrumplan Losser. Op maandag 9
december van 17.30 tot 18.30 uur is er een informatieavond met vrije inloop. Iedereen is
hiervoor uitgenodigd. De aanliggende ondernemers (m.u.v. de Bernard Leurinkstraat)
zijn voor een extra overleg op 10 december uitgenodigd.

BouwApp
In de BouwApp vinden jullie alle informatie over het Centrumplan Losser. O.a. over de
planning van de verschillende fases, afsluitingen en openingen van wegen. Ook worden
hierin nieuwsbrieven geplaatst. Deze app is gratis te downloaden via:
• IOS: App Store
• Android: Play Store

Tevens staan alle Centrumplan artikelen die in de Week van Losser zijn geplaatst, ook op
onze website.
http://www.centrummanagementlosser.nl/Over_Centrum_Management_Losser/Paraplupl
an/

Bonnenactie
De eerste twee trekkingen van de bonnenactie zijn geweest. De laatste trekking is as
zaterdag 7 december. Daarna worden er geen bonnen meer uitgegeven.
Op zondag 15 december zal de kerstman tijdens de kerstfair een extra trekking doen van
100 winnaars. Zij winnen een pakketje van Chocolaterie Van Zutphen of van de
Zuivelhoeve.
Per omgaande dienen de (winnaars)bonnen ingeleverd te worden bij Primera, B.
Leurinkstraat 5. Graag de envelop voorzien van afzender en bankgegevens, zodat de
penningmeester een en ander goed kan verwerken. Deze bonnen dus NIET meer
inleveren bij Bouwma Administratie- en Belastingadviesbureau. Dit geldt overigens ook
voor andere administratieve zaken.
Kerstfair
Op zondag 15 december wordt er weer een kerstfair georganiseerd in het centrum van
Losser. De kerstman zal te vinden zijn in het Huis van de Kerstman op het Teylersplein.
Meer dan 80 kramen zullen het centrum gezellig inrichten, mede dankzij de Tukkers, die
het Raadhuisplein als kerstfair locatie gebruiken.
Mieke Boode zal rondlopen met haar kudde schapen, er zijn verschillende optredens en
enkele zangkoren lopen rond. De kerstwerkgroep heeft een heel programma in elkaar
gedraaid.
Kerstspeurtocht door het centrum van Losser
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen van 15 december tot en met 5 januari a.s.
deelnemen aan een kerstspeurtocht in het centrum van Losser. Deelname is gratis.
Tijdens de speurtocht gaan de kinderen opzoek naar kerstposters in de etalages.
Bij tien centrumondernemers in Losser zijn in de etalages kerstposters met vragen te
vinden. De deelnemende kinderen wandelen met papa/mama/opa/oma/oppas door de
dorpskern van Losser en gaan zoeken.
De speurtocht is voor het eerst verkrijgbaar op de stand van de Tourist info tijdens de
kerstmarkt, daarna ook bij een aantal ondernemers. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Verlichte midwinterwandeling Losser
Naar aanleiding van het succes van afgelopen jaar organiseert de Tourist Info op vrijdag
20 december wederom een verlichte midwinterwandeling. Een wandeling van circa 3
kilometer met onderweg o.a. een kerstverhaal, midwinterhoornblazers, chocolademelk of
glühwein en een warm hapje. Er kan tussen 18.00-19.00 uur gestart worden vanaf de
Martinustoren.
Vriendelijk verzoek of jullie de lantaarn of eventueel andere lichtjes buiten willen zetten?
Losser online
Om het winkelaanbod van Losser beter inzichtelijk te maken richting toerist, recreant,
bezoeker en inwoner wil Tourist Info alle ondernemers met een basisvermelding op hun
website plaatsen.
Vanwege de drukke decembermaand lijkt het ons verstandig om dit in het nieuwe jaar te
starten.
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 maandag 23 december,
dinsdag 24 december en maandag 30 december en dinsdag 31 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
CSO Computer Service Oost
Computers Service Oost is al gevestigd in Oldenzaal. Sinds september heeft Henk
Wessels ook kantoor in Losser en wel aan de Sint Maartenstraat 47a. CSO levert graag
computers af die passen bij de specifieke wensen en budget van de klant. Zij hebben een
ruim assortiment aan onderdelen die ze kunnen bestellen om een pc helemaal aan te
kunnen sluiten bij de gewenste prestaties en budget. Voor reparaties bent u hier ook aan
het juiste adres.
Weusthuis Makelaardij
Sinds oktober hebben wij in ons centrum een makelaar erbij. Weusthuis Makelaardij
opent hiermee haar vierde kantoor in Noordoost Twente en wel aan de Brinkstraat 24 in
Losser. Ellen Brinkman-Ossenvoort zwaait hier de scepter en wordt bijgestaan door
Miriam Poell.
Ten Donkelaar salaris en advies
Jose Wrekenhorst – Gervink is ook in oktober gestart in Losser onder de naam ten
Donkelaar salaris en advies. De vestiging Losser, Gronausestraat 57a, is gespecialiseerd
in salarisadministratie. Jose heeft al jaren lang ervaring en helpt u graag met uw
salarisverwerking. Tevens geeft zij ook HRM adviezen.
Wij wensen allen heel veel succes.
Agenda
15 december
22 december
15 januari

Kerstfair (koopzondag)
Extra koopzondag
Werkgroepenoverleg

Middels deze nieuwsbrief willen wij alle werkgroepen heel hartelijk danken voor jullie hulp
en inbreng dit jaar. Zonder jullie is dit niet mogelijk, samen moeten we het doen. Het
aankomende jaar staat er weer genoeg op het programma, uiteraard zijn nieuwe
werkgroep-leden welkom!
Op woensdag 15 januari zijn alle werkgroepen uitgenodigd in de serre van Grand café
Smit. Dit is bedoeld voor allen die zich hebben opgegeven tijdens de algemene
ledenvergadering van jl. en alle mensen die al in een werkgroep zitten. Onder het genot
van een hapje en drankje gaan we overleggen over de nieuwe koers. Daarnaast gaan we
bespreken wat we gaan, welke evenementen en activiteiten als ook de budgetten voor
2020.
Namens het bestuur wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en alvast een heel
gezond, gelukkig en succesvol 2020 toe.

Houdt 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.

