
 

  

 

 
Nieuwsbrief Jaargang 3, Nummer 4 

 

Bestuurszaken 

Geen bijzonderheden. 

  

Jaarfeest LOC 

Op 14 oktober j.l. hebben wij een prachtig LOC jaarfeest gehad. Op deze zonnige zaterdag 

werden wij bij Café 't Spoortje ontvangen met koffie/thee en een broodje, waarna wij met 

de bus naar een voor ons verrassende locatie werden gebracht. Naar Event Creators in 

Weerselo. Twee erg leuke activiteiten waren georganiseerd namelijk, segway-rijden en op de 

aanspanning (paard en wagen) paarden mennen! Voor de innerlijke mens werd goed 

gezorgd, het weer was ons goed gezind, wat wilden we nog meer. 's Avonds werden we met 

partner verwacht bij restaurant De Oude Apotheek voor een viergangendiner. Al met al een 

super leuke dag, welke zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

   

 

Nieuwe website LOC 

De nieuwe LOC website is bijna gereed en zal 1 januari 2018 live gaan. Op dit moment staat 

op de huidige website 'under construction'.  



Zoals jullie weten, zal op deze nieuwe website ook een smoelenboek komen te staan. Weten 

wie er lid is en wat een ieder doet. Ondertussen hebben al heel veel leden hun gegevens 

gemaild, waarvoor dank. Graag van degene die dit nog niet heeft gedaan, het verzoek dit 

per omgaande te doen. 

 

In gesprek met... 

LOC heeft twee doelen, één daarvan is het ondersteunen van projecten op het gebied van 

cultuur en sport en twee is dat wij een leuke netwerkclub zijn. Leuke bedrijfsbezoeken, een 

jaarvergadering, een jaarfeest, het Prinsjesdagontbijt, noem maar op. Tijdens deze 

bijeenkomsten kun je naast het hebben van een gezellige middag of avond, ook expertises 

uitwisselen met collega ondernemers. 

Wat doen nu de andere LOC leden? Om dit laatste wat meer inhoud te geven, gaan we vanaf 

nu in elke nieuwsbrief een lid kort interviewen. Zo krijgen we een beter beeld van de 

persoon zelf en van zijn of haar bedrijf. 

 

In gesprek met... Martin Damhuis  

 

 

1.   Stel jezelf kort voor, wie ben je en wat doe je in het dagelijkse leven. Martin Damhuis, 

27 jaar getrouwd en 2 kinderen (Manon en Pascal) die beide niet meer thuis wonen maar 

samenwonend zijn. Sinds juli dit jaar directeur en mede-eigenaar van Netzodruk Enschede 

BV (middelgrote digitale drukkerij met veel ambitie zie ook www.netzodruk.nl). 

2.   Wat doe je in je vrije tijd? Zaterdag ’s ochtends ben ik meestal in de tuin bezig en als ik 

het kan redden ga ik ook nog even naar ’t Sybrook om 9 holes te lopen. Daarnaast 

woensdagavond met een vriendenclub tennissen en aansluitend de 3e helft en natuurlijk 

bestuursfunctie LOC en lid werkgroep PR & Media bij het CML. En natuurlijk niet te vergeten 

lekker (uit) eten of stappen met vrienden. 

3.   Hoe ben je bij het LOC terecht gekomen? Samen met Vincent Schreur heb ik de LOC 

opgericht met de gedachte een kunstgrasveld te realiseren voor KVV (veld 4), wat overigens 

alleen kon slagen door de medewerking van alle LOC leden en vastgesteld dus ook gelukt is. 

4.   Wat verwacht jij van het LOC? Dat het een actieve club is en blijft waarbij de 

maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staat. Daarnaast de gezelligheid en het 

gunnen onderling (waar mogelijk) gewaarborgd blijft. Dat we, naast de gezelligheid, de 
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ondernemers die nog geen lid zijn voldoende kunnen overtuigen dat hun 

lidmaatschapsbijdrage aan de LOC voor een groot deel ten goede komt aan sport en cultuur 

in Losser. 

5.   Wat is je lievelingseten? Macaroni, stamppot en natuurlijk niet te vergeten in deze tijd 

wild. 

6.   Wat is het laatste boek/film dat je gelezen/gezien hebt? Boek dat ik nu aan het lezen 

ben is de biografie van Elon Musk. Een absolute aanrader! De film die ik afgelopen zaterdag 

in de bioscoop gezien heb is ‘ Murder on the Oriënt Express’. een film voor de liefhebber, 

maar zelf vond ik het een tegenvaller. 

 

Toegekende aanvragen 

* Een bijdrage geleverd aan het 55-jarige jubileum van de Gaffel Aöskes door middel van 

het bedrukken van bierviltjes met het logo van LOC erop  

* Een bijdrage geleverd aan het uitbrengen van het boek 'Kasboek van de dominee' door 

Historische Kring Losser  

 

     

 

Nieuwe Leden per 01-11-2017 

* Bart Aarnink - Aarnink Vleeswaren 

* Gerben Keujer - Psychologie & Coaching 

 

Wist u dat 

* als u een nieuw lid aanmeldt, u op de volgende factuur €150 korting krijgt? 

* wij 1 x per maand vergaderen op de maandagavond? Mocht u zaken hebben wees welkom 

of stuur het per mail naar info@loc-losser.nl  

 

Agenda 

* 23 januari 2018: nieuwjaarsborrel bij Huiskes Kokkeler te Hengelo voor een 

rondleiding/bezichtiging van het nieuwe pand met een hapje en drankje. 
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