Centrumplan Losser – Fase 4
Het eerste gedeelte van fase 4 is alweer gereed. De ingang van de Maria geboortekerk is
bestraat en opgeleverd. De route over het parkeerterrein is éénrichting geworden. De
inrit zit aan de Gronausestraat, de uitrit aan de Enschedesestraat.
Naar alle waarschijnlijkheid is de parkeerplaats aan de Bernard Leurinkstraat eind deze
week bestraat.
Vanwege de werkzaamheden op de parkeerplaats de Langenkamp is er een tijdelijke
winkelwagenstalling gemaakt aan de Braakstraat. Dit voor het gemak van de bezoekers.
Aangezien parkeren op de parkeerplaats Langenkamp beperkt is door de
werkzaamheden, willen we de extra parkeerplaatsen aan de Langenkamp (op het terrein
van Domijn) graag zoveel mogelijk voor bezoekers reserveren. Vandaar dat hier een bord
komt met een maximale parkeerduur van 2 uur. Verzoek vanuit het projectbureau en
vanuit ons bestuur aan jullie en aan jullie medewerkers om de auto bij sporthal De
Fakkel te parkeren.
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/
Bestuurswissel
Per omgaande hebben we een bestuurswissel. Na 7 jaar heel veel te hebben gedaan voor
bestuur, CML en de Brinkstraat nemen Brigitte Berkhout en Bernadet Klumper afscheid
van het bestuur. Hartelijk DANK namens ons, voor jullie tomeloze inzet en goede ideeën.
Wij wensen beide dames heel veel succes met jullie zaken en alles wat jullie allemaal nog
gaan doen.
Ondertussen is een nieuw bestuurslid aangeschoven; Karin Stroeve van Westbound
Travel. Karin heeft al leuke initiatieven geopperd en zal de evenementen werkgroepen
onder haar hoede nemen. Karin welkom!
Lisanne Verheyen van de ETOS is ook benaderd. Zij is aspirant bestuurslid en denkt nog
na over een eventuele bestuursfunctie.

Nieuwe centrummanager
Mariola heeft te kennen gegeven dat zij haar functie als centrummanager neerlegt. Na
een overdracht periode zal zij stoppen met haar werkzaamheden. Ondertussen zijn er
gesprekken met opvolgers. We houden jullie op de hoogte.
Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober (12 oktober) zullen wij officieel
afscheid nemen van Brigitte, Bernadet en Mariola.
Carnaval
Het weekend van 21 februari wordt er weer carnaval gevierd in Losser. Om dit
evenement te realiseren, zal de week voorafgaand aan carnaval de opbouw starten. De
opbouw zal plaatsvinden van maandag 17 februari tot vrijdag 21 februari 10.00 uur.
De Raadhuisstraat zal dinsdag voor ’t Lossers hoes afgesloten worden in verband met de
veiligheid. Dit geldt ook voor de afbouw op de woensdag na carnaval. Als de
tentenbouwers gereed zijn, zal de straat zo snel mogelijk weer open gaan.
De Raadhuisstraat zal vrijdag 21 februari zo laat mogelijk dichtgezet worden. Het streven
is om dit iets na 18:00 uur te doen.
Het terrein rondom de tent op het Raadhuisplein zal worden afgesloten als
evenemententerrein met twee ingangen: aan de zijde van de oude Aloysiusschool en aan
de zijde van Wigger Mode / Yauno Ambachtelijk.
Het betreft de volgende straten: Raadhuisstraat (vanaf Kerkstraat tot aan Teylerstraat),
Teylerstraat (vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat), Kerkstraat (vanaf Brinkstraat tot
aan Raadhuisstraat) en de Roberinkstraat.
En wel






op de volgende dagen;
Vrijdag 21 februari na 18:00 uur
Zaterdag 22 februari van 12.00 – 01.00 uur
Zondagavond 23 februari van 18.00 – 01.00 uur
Maandagavond 24 februari van 19.00 – 01.00 uur
Dinsdag 25 februari van 12.00 – 21.00 uur

Vrijdagochtend vindt de opbouw van de open tent plaats op het Martinusplein. Alleen op
zaterdagmiddag/avond is hier een feest voor 21+, van 16.00 – 02.00 uur. Tevens zal
hier de kermis staan. De kermis wordt opgebouwd op vrijdag en afgebouwd op zaterdag
aan het begin van de avond. De weg blijft open, helaas zullen de parkeermogelijkheden
hier tijdelijk vervallen.
Tijdens de optocht op zaterdag 21 februari van 13.00 – 17.00 uur zullen de volgende
straten worden afgesloten: Raadhuisstraat, St. Maartenstraat, Bernard Leurinkstraat
(vanaf Sint Maartenstraat tot aan Gronausestraat, dit deel is overigens alleen bereikbaar
voor de optocht zelf, niet voor bezoekers), Bernard Leurinkstraat (vanaf Sportlaan tot
aan Brinkstraat), Brinkstraat, Gronausestraat (vanaf Langenkamp tot aan
Raadhuisstraat) en de Langenkamp. Aangezien de wagens worden afgebouwd op het
‘Keizershofje’, zal de Braakstraat tot aan de Kloppenstraat ook afgesloten zijn.
In verband met de centrumwerkzaamheden zal de kinderoptocht op dinsdag 25 februari
(13.30 uur) niet door het centrum gaan. De optocht zal vanaf de Muchteweg linksaf gaan
de Gronausestraat op.
Woensdag 26 februari wordt begonnen met de afbouw op het Raadhuisplein. Het streven
is dat dezelfde dag om 17.00 uur het Raadhuisplein weer helemaal leeg is. Mochten er
vragen en/of calamiteiten zijn, dan kan er gebeld worden met; Martine de Jong 0653773503 of Herman Poorthuis 06-22787921

Formule 1 Racing Day
In het kader van de eerste Formule 1 race in Zandvoort, gaan wij hetzelfde weekend
Losser omtoveren als Formule 1 dorp! Hoe prachtig is het, om op afstand de kwalificaties
live te volgen? Dat wij in Losser meeleven en genieten met deze Formule 1 hype? Een
uniek evenement in een unieke setting.
Cars & Stars, gevestigd in Losser gaat samen met ons een prachtig evenement
neerzetten. Een dag voor jong en oud. Ook hebben wij een aantal sponsoren gevonden,
zodat wij samen een en ander mogelijk kunnen maken. Wat hebben we gepland om te
gaan doen?
Zaterdag 2 mei tussen 12.00 – 17.00 uur heeft iedereen de mogelijkheid om in een race
simulator te stappen, om het bandenwisselspel te spelen en kinderen te laten rijden in
een quad of E-auto (voor de kleintjes). De quads zullen ook voor volwassenen
beschikbaar zijn.
Daarnaast zal er een groot LED scherm zijn, om de kwalificatierace live te volgen. De
horeca verzorgd een hapje en een drankje.
Noteer deze datum van dit bijzondere evenement!

Nieuwe zaken
Café ‘t Spoortje
Café ’t Spoortje is overgenomen door twee nieuwe uitbaters, namelijk door Joop Scheffer
en Marc Burink. Samen met een damesteam zetten zij de schouders eronder. Met veel
enthousiasme worden er al mooie plannen gemaakt.
Yauno Ambachtelijk
Op zaterdag 1 februari openden Gaby Yauno en zijn vrouw Maria, naast de bestaande
bakkerij op De Brink, een lunchroom aan Raadhuisstraat 5. Heerlijke broodjes, fruit,
cakejes en smoothies staan uitgestald om middels zelfservice te kiezen en af te rekenen.
De openingstijden van de lunchroom zijn van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 – 18.00 uur
en op zondag van 8.00 – 14.00 uur.
Wij wensen allen heel veel succes.
Agenda
28 maart
25 april
2 mei

boerenmarkt
boerenmarkt
Formule 1 Racing Day

Koopzondagen 2020
De koopzondagen voor dit jaar zoals nu gepland zijn op:
Zondag 16 augustus (Bruegheliaans festijn)
Zondag 20 december (Kerstfair)

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.

