Koets’n Keerls
Zondag 2 juni hebben de Koets’n Keerls voor de tweede keer een bezoek gebracht aan
Losser. De Twenterit vertrok bij Van Heek Textiles voor een buitenrit via de Zandbergen
naar het prachtige Majellapark in Overdinkel, alwaar de lunch gepresenteerd werd. Een
40-tal koetsen waren opgesteld in het pad, zodat de paarden in de schaduw konden
staan. De middag route ging via de Zoekerweg en via Steenfabriek de Werklust richting
Erve Kraesberg. Hier gingen de Böggels hen voor, naar het defile op het Raadhuisplein.
Het was een prachtige dag.

Centrumplan Losser
Op 11 juni jl. is de eerste schop daadwerkelijk in de grond gegaan. Van dinsdag 11 juni
t/m vrijdag 26 juli zijn er werkzaamheden aan de Raadhuisstraat (kruising Kerkstraat tot Parkeerplaats Jumbo) en wordt de aansluiting Braakstraat - Sporthal De Fakkel
gerealiseerd.
Er zijn diverse maatregelen getroffen. Zo komen er speciale loopschotten voor de
woningen en winkels op de momenten dat de straat is opgebroken. Ook wordt er een
speciale buurtconciërge ingezet. Buurtconciërge Jan is zoveel mogelijk op het project
aanwezig om te helpen. Als er bouwhekken zijn omgevallen of als de loopschotten niet
goed liggen. En heeft u vragen en/of opmerkingen over het project? Neem dan contact
op met Evelien Starreveld 06-53 59 94 45.
Op deze manier zorgt het projectbureau ervoor dat het project ondanks de
werkzaamheden die nodig zijn toch voor iedereen de minste problemen oplevert.

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/
Crazy Weekend / boerenmarkt
Vrijdag 28 en zaterdag 29 juni houden we weer een Crazy Weekend. Dit weekend
kunnen ondernemers leuke acties, kortingen en presentjes bedenken. Zullen we de
straten weer mooi versieren?
En aangezien het de laatste zaterdag van de maand is, wordt de boerenmarkt weer
gehouden van 10.00 – 16.00 uur, met (h)eerlijke streekproducten. Elke boerenmarkt is
er ook een kinderactiviteit. Afgelopen keer heeft Anke Pothoven in het kader van het
thema kunst & ambacht met de kinderen gekleid. De volgende boerenmarkt zal zij
Doodles gaan schminken.

Sportinfomarkt
Op zaterdag 29 juni organiseren wij samen met de Gemeente Losser en de verschillende
sportverenigingen een sportinfomarkt. Het Raadhuisplein wordt omgetoverd tot een
Olympisch plein, waarbij de sportverenigingen interactief hun sport promoten door
middel van een demonstratie op het Olympisch plein of door een optreden op het
podium. Totaal zullen 16 verenigingen zich presenteren.
In 2015 is deze sportmarkt ook georganiseerd, kijk hier voor het filmpje.

https://youtu.be/QYoGKzON02Q
De sportinfomarkt wordt gehouden in aanloop naar de sportweek. In deze sportweek (1
t/m 7 juli) worden er OPEN lessen georganiseerd voor iedereen die een proefles wil
volgen. Zondag 30 juni is het jaarlijkse Sportgala in Openluchttheater Brilmansdennen.
Nieuwe zaken
Drukwensch is recentelijk gevestigd aan Kerkstraat 20. Drukwensch is specialist in het
leveren en bedrukken van textiel en promotieartikelen. Aan de website wordt nog hard
gewerkt. Wij wensen Michel Scheer en Pascal Wijnia heel veel succes!
Agenda
29 juni:
27 juli:

sportinfomarkt / boerenmarkt / Crazy Weekend
boerenmarkt

Koopzondagen
Uit onderzoek 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:
Zondag 25 augustus > Bruegheliaans Festijn
Zondag 17 november > intocht Sinterklaas
Zondag 15 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.

