Centrumplan Losser - Inloopavond 2
Op maandag 26 augustus na het Bruegheliaans festijn starten de werkzaamheden voor
fase 2 van het Centrumplan Losser, vak F, E en H.
Tussen de zomer en de kerstvakantie wordt uiteindelijk de hele Gronausestraat vanaf de
kruising met de Raadhuisstraat tot aan de rotonde bij de Oldenzaalsestraat opnieuw
ingericht. In deze periode wordt het doorgaande verkeer omgeleid, maar kunnen fietsers
en voetgangers er wel langs. Uiteraard blijven alle winkels en woningen bereikbaar.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de werkzaamheden en meer wil weten over fase 2,
organiseert het bouwteam op woensdag 21 augustus van 17.30 – 18.30 uur een
inloopuur. Tijdens dit inloopuur legt het team jullie graag uit wat de werkzaamheden
inhouden en mogelijk voor jullie betekenen. Ook leggen zij uit hoe de hulp van de
buurtconciërge ingeroepen kan worden.
Fase 1 is precies volgens de planning gehaald!

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/

Bruegheliaans festijn
Op donderdagavond 22 augustus begint het Bruegheliaans festijn. Dit jaar zet Wilfried
Kok zijn voetstappen in het Brueghelpad.
Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom op het Raadhuisplein. Deze avond zal eindigen om
00.00 uur. Uiteraard kan daarna bij de in het centrum gelegen horecagelegenheden nog
even verder gefeest worden.
Kramerie
Jeroen Lubbers heeft zijn rondje gedaan en iedereen gevraagd wie er een kraam voor
zijn/haar winkel wil hebben. Mocht u dit nog niet hebben doorgegeven, dan kan dit nog
via ons mailadres. Overigens voor de kraambezetting gelden dezelfde tijden als de
openingstijden van de winkels.
Sponsors
De sponsors van het Brueghel festijn zijn uitgenodigd voor de officiële opening van de
voetstappen en voor de Brueghelmaaltijd bij Hotel Marktzicht.
Openingstijden
De winkelopeningstijden tijdens het Brueghel adviseren wij als volgt:
Vrijdag 23 augustus 2019: 10.00 uur - 20.00 uur
Zaterdag 24 augustus 2019: 10.00 - 18.00 uur
Zondag 25 augustus 2019: 12.00 - 17.00 uur
(uiteraard zijn er winkeliers met afwijkende tijden)

Sportinfomarkt
Op zaterdag 31 augustus 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
Nieuwe zaken
Setso
Recentelijk is Setso gevestigd aan de Langenkamp 1A. Voor reparaties van iPhone, iPad,
Samsung en andere telefoons of tablets kun je hier terecht. Stefan Hekman heeft al vijf
jaar een vestiging in Oldenzaal en is blij met zijn prachtige tweede vestiging.
Wij wensen Stefan heel veel succes!
Agenda
27 juli:
22-25 augustus:
31 augustus:

Boerenmarkt met kinderactiviteit (9-14 uur i.v.m. de warmte)
Bruegheliaans festijn
Sportinfomarkt

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.

