Centrumplan Losser
Het plan voor vernieuwing van de Gronausestraat heeft ter inzage gelegen, de termijn
hiervoor is inmiddels gesloten. In oktober komt het in de Raad met verzoek tot
goedkeuring van het schetsontwerp. Het plan voor het centrum ligt nu ter inzage.
Mochten jullie nog op- en/of aanmerkingen hebben dan kan dit nog tot half oktober. De
werkgroep visie & beheer heeft veel gesprekken en overleggen hierover gehad en heeft
alle punten welke aan bod zijn gekomen zo goed mogelijk samengevat en ingeleverd.
Zoals nu in de planning staat zal pas de tweede helft van 2018 de schop in de grond
gaan in het centrumdeel.
Samenwerking ondernemersverenigingen
Losser heeft een aantal ondernemersverenigingen (en stichtingen) die bijna allemaal
hetzelfde doel hebben. Maar vaak wordt er ook langs elkaar gewerkt. Dubbele
agenda’s(evenementen), dezelfde handelingen als vergunningen aanvragen etc. Ook
geldt voor sommige ondernemers dat ze lid zijn van meerdere verenigingen/stichtingen
en juist anderen vallen overal buiten. Samen staan we sterk(er).
CML heeft hierover een overleg gehad met LOC (Losserse Ondernemers Club), OCL
(Ondersteunend Carnaval Losser), SPL (Stichting Parkmanagement Losser), OL
(Ondernemend Losser) en RT (Ronde Tafel Losser).
Ook de ondernemersverenigingen van Overdinkel en De Lutte, als ook de VVV zijn
gevraagd. Wordt vervolgd.
Halloween
Op zaterdag 28 oktober viert Losser weer Halloween. Voor de kids zijn er leuke
Halloweenactiviteiten in het centrum van Losser. Als pompoen carven in de Brinkstraat,
kinderen kunnen zich laten schminken op De Brink en in de Sint Maartenstraat is allerlei
lekkers te proeven, als aardappeltwisters, popcorn en suikerspin. Daarnaast zal Grabbel
Grietje leuke mini presentjes hebben voor de kids.
Vanaf 18.00 uur start weer de Halloweentocht. Deze tocht in en om het centrum van
Losser, dit jaar een andere route, duurt ongeveer 45 minuten. Leuke prijzen zijn te
winnen. De start is bij de Griezelhut in het oude videolandpand aan de Bernhard
Leurinkstraat. Inschrijven kan per voorinschrijving bij Westbound Travel. Alle scholen
worden aangeschreven. De kranten en Hallo Losser zullen er volop aandacht
aanbesteden.
Op deze zaterdag is ook de laatste Boerenmarkt van dit jaar. En worden er wederom drie
najaars modeshows gehouden. Een zaterdag voor jong en oud!
Versieren jullie ook dit jaar de etalages weer zo mooi en zetten we allemaal de lantaarns
weer buiten?

Oude smokkelverhalen herleven
Tijdens de oplevering van het project “Hart voor Overdinkel” is het smokkelboekje “Oude
smokkelverhalen herleven.” gepresenteerd. Het kleine handzame boekje bevat verhalen
van smokkelaars uit Overdinkel en omgeving, opgetekend door Sietse Smit. Alie KruseKolk deed de vormgeving en Hendrikje van Overbeek-Blokzijl de correctie. Een grote
groep van enthousiaste vrijwilligers is al meer dan een jaar druk bezig om
smokkelverhalen aan de vergetelheid te onttrekken.
Leuk om als geschenk te geven of te ontvangen
Het boekje is te verkrijgen voor € 4,50 bij de VVV en het Kulturhus in Overdinkel. Mocht
iemand belangstelling hebben om dit boekje aan klanten of gasten te koop aan te bieden,
dan kan dat. Ze zijn te bestellen via info@vvvdeluttelosser.nl. Elke CML lid ontvangt 20%
korting. De boekjes worden na bestelling bezorgd.
Agenda
30 september Boerenmarkt Wonen & Interieur
9 oktober de geplande gevelavond gaat niet door
28 oktober Halloween, modeshows en Boerenmarkt
19 november Sinterklaasintocht
17 december Kerstfair
24 december extra koopzondag

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

