Enquête aanbesteding
Een aantal ondernemers hebben de enquête ingevuld met betrekking tot de
aanbesteding, waarvoor dank. De resultaten hiervan zijn verwerkt en zal de gemeente
meenemen in het voortraject. In de aanbesteding wordt geprobeerd rekening te houden
met ieders ‘wensen’, maar in de praktijk zal dit best lastig zijn. Aangezien in sommige
straten de gewenste opgegeven bouwperiodes sterk verschillen per ondernemer.
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. Deze
werkzaamheden hebben betrekking op de Gronausestraat (tussen Oranjestraat en P.
Schaafsplein), de parkeerplaatsen bij de kerk, de Jumbo en de Langenkamp, ‘t Zijland en
de Brinkstraat.
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/)
Inloopavond parapluplan Losser 14 juni 2018
Het college heeft de schetsontwerpen voor de Brinkstraat en de Langenkamp
vastgesteld. De volgende stappen worden nu gezet.
Iedereen is uitgenodigd tijdens de inloopavond van 14 juni as om de schetsen en verdere
ontwerpen voor het centrum van Losser te bekijken. Op deze avond wordt jullie verteld
hoe het verder gaat, wat de achterliggende gedachte is. Kortom alle gelegenheid om
vragen te stellen aan de experts van de gemeente Losser, Odin Landschapontwerpers en
Anacon infra (civieltechnisch projectbureau). Ook zijn zij benieuwd naar jullie
aandachtspunten, er zijn formulieren beschikbaar waarop jullie de op- en aanmerkingen
kwijt kunnen die zij graag meenemen in de volgende stappen van het proces.
Locatie: Grote Zaal, ’t Lossers hoes, tijd: 19.00-21.00 uur
Nieuwe zaken
Sinds eind april heeft Hans Anders een nieuwe bedrijfsleider, namelijk Iris van Veen.
Binnenkort zal er nog een nieuwe collega volgen in deze vestiging aan de Brink 27. Wij
wensen Iris heel veel succes.
Dorpswandeling Losser
Iedere eerste donderdagmiddag van de maand wordt er in het gezellige centrum van
Losser een dorpswandeling van 1½ uur georganiseerd. Met een lokale gids gaat men op
pad langs de belangrijkste historische bezienswaardigheden, onder andere de
Martinustoren, de Dorpsbleek en het Aleida Leurinkhuis.
De data zijn: 7 juni-5 juli-2 augustus-6 september. Aanvang 13.30 uur, vertrekpunt en
het reserveren bij VVV Losser, Raadhuisplein 1.
Crazy weekend,
Op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni houden we weer een Crazy Weekend in het
centrum van Losser. Bijgesloten de advertentie van afgelopen jaar. Zijn er nog op- en/of
aanmerkingen of speciale activiteiten die we kunnen vermelden? Uiteraard verandert de
datum in de advertentie.

Agenda
Vrijdag en zaterdag 29 & 30 juni – Crazy weekend en boerenmarkt
Vrijdag, zaterdag en zondag 20-22 juli – WK Steppen & beachgames mét koopzondag
Zaterdag 28 juli – zomermarkt (boerenmarkt met een zomers tintje)
Zaterdag 25 augustus – boerenmarkt thema vintage
Donderdag – zondag 30 augustus-2 september – Bruegheliaans festijn mét koopzondag
Zaterdag 15 september - Johma feest ‘voor en door Losser’
Dinsdag 11 september – algemene ledenvergadering
Dinsdag 25 september – Ondermijningsavond georganiseerd door de Gemeente
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

