Koopzondagen 2016
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:
24
28
13
18

april > Vlindermarkt
augustus > Bruegheliaans Festijn
november > intocht Sinterklaas
december > Kerstmarkt

24/25 juni is het plan om een Crazy Weekend te houden. Op vrijdag de Crazy Friday en
op zaterdag tijdens de Boerenmarkt een Crazy Saturday.
Ons verzoek aan iedereen om zoveel mogelijk gehoor hieraan te geven en bezoekers te
verrassen met ons aanbod in het centrum van Losser.
Vlindermarkt 24 april 2016

Dit jaar is een jubileumjaar voor de Vlindermarkt. Deze kunstmarkt bestaat namelijk 10
jaar! Het wordt een bijzondere (koop)zondag, met extra activiteiten georganiseerd door
de werkgroep.
De Vlindermarkt wordt dit jaar uitgebreid met oldtimers op het Teylersplein. Ook is er
een kunsttentoonstelling in de Protestantse kerk met live muziek. Verder zijn graffiti
kunstenaars aan het werk, waarbij tevens een oldtimer als sloopauto wordt bespoten.
Op het Martinusplein wordt een groot vlinderkunstwerk gemaakt. (gesponsord door
Multimate) Deze wordt met oude foto's beplakt door bewoners van losser.
Openluchttheater Brilmansdennen gaat de Oude Toren bezetten en zorgen voor een
leuke rondleiding.
Bakkerij ‘t Bakhuys maakt vlinderbroodjes die opgeschilderd kunnen worden.

De werkgroep Vlindermarkt gaat bonnetjes verkopen bij de winkeliers voor gratis
pannenkoeken of slush puppy. Deze kunnen ze uitdelen aan klanten om tijdens de
Vlindermarkt op te halen.
Verder zijn de Borstkankervereniging, De Nije Stichting en ‘Samenloop voor hoop’
aanwezig om geld voor het goede doel op te halen. Er hebben een 25 tal kunstenaars
ingeschreven. Uiteraard kunnen er nog meer bij.

Nieuw secretariaat
Dag allemaal,
Mijn naam is Marjolein Teiken. Ik woon samen met mijn partner Maarten
Toevank en wij hebben een dochter Lana van 2 jaar oud. Mijn hele leven
ben ik al woonachtig in Losser.
Vanaf heden zal ik het secretariaat op mij nemen. Ik heb erg veel zin in
deze, voor mij, interessante uitdaging. Voor vragen, opmerkingen e.d.
kunt u bij mij terecht via het welbekende email adres. Ik zal deze zo
correct mogelijk behandelen.
Wellicht tot ziens!

Werkgroepen in de bestuursvergadering
De volgende werkgroepen zijn uitgenodigd zijn een bestuursvergadering, om hun
plannen met begroting te presenteren.
11 april 2016
 werkgroep Visie en Beheer
Peter Holtkamp, Eric Keizers, Paul Wigger, Marco Bergsma, Jeroen ten Broeke en Ronald
Jansen
 werkgroep Toerisme & Recreatie
Karin Stroeve, Caroline Schasfoort, Monique Hamers, Robbin Kok, Leoni Game, Elke
Roolvink en Mariola Dieperink
09 mei 2016
 werkgroep Brueghel
Eric Keizers, Pim Jansen en Peter Kok
 werkgroep Boerenmarkt
Martine de Jong, Herman Poorthuis, Bernadet Klumper, Brigitte Berkhout en Monique van
Zutphen
11 juli 2016
 werkgroep Sfeerbeleving
Rick Smit, Peter Holtkamp & Jeroen ten Broeke

08 augustus 2016
 werkgroep Sinterklaas
Jeroen ten Broeke, Marieke Vreriks, Ivo Jonker en Petra Mensink
 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.

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

