Parapluplan
Zoals bekend staan we aan de vooravond van grootschalige uitvoeringswerkzaamheden
ten behoeve van de herinrichting van de Gronausestraat en delen van het centrum.
Hierover heeft de raad in oktober 2017 (Gronausestraat) en december 2017
(Parapluplan) besluiten genomen.
Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de schetsontwerpen voor de
Gronausestraat (tussen Oranjestraat en P. Schaafsplein), de parkeerplaatsen bij de kerk,
de Jumbo en de Langenkamp, ‘t Zijland en de Brinkstraat. Zodra deze uitwerking tot
zogenaamde voorontwerpen gereed zijn worden deze getoond tijdens een brede
inloopavond. Deze inloopbijeenkomst zal naar verwachting op 14 juni a.s. gehouden
worden.
Zoals het er nu naar uitziet zal vanaf het voorjaar van 2019 tot het najaar van 2020
grofweg de periode zijn waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit zal overlast
met zich meebrengen.
Gemeente en CML willen er alles aan doen om de overlast tijdens de uitvoering zo veel
mogelijk te beperken. Daarom willen we u vragen om nu alvast mee te denken en tips te
geven hoe overlast beperkt kan worden en hoe u als ondernemer zelf kunt anticiperen.
Zie bijgesloten de brief en de vragenlijst.
Elke week zullen wij nieuws communiceren via de Week van Losser en op onze website.
(http://www.centrummanagementlosser.nl/Over_Centrum_Management_Losser/Paraplu
plan/)
Algemene ledenvergadering en werkgroepen in vergadering
De algemene ledenvergadering hebben wij gepland op dinsdag 11 september. Het
programma volgt te zijner tijd. Daardoor is de indeling van de werkgroepen die
aansluiten in onze bestuursvergadering iets gewijzigd.
13 augustus 2018
Werkgroep Halloween
Linda Beekveld, Peter Damink, Marjolein Teiken, Ciska Withag, Karin Stroeve, Ria
Holtkamp, Martijn Egelink, Swenja Bruinink en Mariola Dieperink (& dames Lossers
Chaootschap)
Werkgroep Sinterklaas/bonnenactie
Jeroen ten Broeke, Marieke Vreriks, Ivo Jonker en Vera Kwakman
11 september 2018
Algemene ledenvergadering
8 oktober 2018
Werkgroep Kerst
Sandra Teunissen, Theo de Kinkelder en Gerard Rödel

Top1Toys Losser
Op woensdag 25 April is speelgoedwinkel Top1Toys geopend aan de Brinkstraat 14 in
Losser. Top 1 Toys heeft bijna 100 vestigingen in Nederland en 3 vestigingen op de ABCEilanden. In Losser verkopen ze meer dan 5000 verschillende artikelen! Wij heten het
team van Top1Toys welkom en wensen ze veel succes!
Poelier Gevers krijgt een nieuwe eigenaar
Per 1 mei zullen Martin en Joost Gevers de winkel overnemen van de huidige eigenaar
Gerard en zijn vrouw Lidy Gevers. Zij vinden het tijd om een stapje terug te doen.
Martin is al jaren actief als poelier. Hij heeft jarenlang een winkel gehad in Hengelo en
staat nu nog twee keer per week op de markt in deze plaats. Martin heeft daarnaast een
catering bedrijf. Joost is nu vier jaar actief in het bedrijf van zijn vader en is per 1 januari
2018 officieel mede-eigenaar geworden. Wij heten ze welkom in het centrum van Losser
en veel succes aan de Gronausestraat!
Agenda
Donderdag 10 mei – Hemelvaart (zie de poster hieronder)
Zondag 13 mei – Kunstroute Losser & Overdinkel
Zaterdag 26 mei – boerenmarkt thema kunst
Zaterdag 15 september – Johma feest ‘voor en door Losser’
Koopzondagen
Zondag 22 juli – WK Steppen / beachgames
Zondag 2 september – Bruegheliaans Festijn
Zondag 16 december – Kerstfair

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

