Centrumplan Losser – Fase 2
Afgelopen woensdag 21 augustus was het inloopuur betreffende Fase 2. Tijdens dit
inloopuur had iedereen de mogelijkheid om de detailtekeningen te bekijken en om
vragen te stellen. Ben je niet in de gelegenheid geweest, kom dan langs op een
donderdag, dan is het projectbureau geopend van 11.00 – 17.00 uur.

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/
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. Tijdens deze infomarkt worden
er een aantal CML waardebonnen verloot. Deze bonnen kunnen bij alle ‘CML leden’
worden ingeleverd. Ze zijn achterop voorzien van een stempeltje. Bonnen kunnen na
inning worden ingeleverd bij Bouwma administraties, t.a.v. onze penningmeester Herman
Kuipers.
In 2015 is deze sportinfomarkt ook georganiseerd, kijk hier voor het filmpje.

https://youtu.be/QYoGKzON02Q
Lifestyle avond
Op maandag 30 september wordt er een lifestyle avond gehouden van, voor en door
Losserse vrouwen. Dit in het kader van 100 jaar stemrecht voor vrouwen. De avond
wordt georganiseerd door de gemeenteraad. Locatie Restaurant de Oude Apotheek vanaf
19.00 uur, met modeshows, gezondheidsadviezen en beautytips. Dames noteer deze
datum en meld jullie aan op griffie@losser.nl
Algemene ledenvergadering
Onze algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 15 oktober bij Café ’t
Wiefke. Eerder werd de maandag ervoor gecommuniceerd. Noteer deze (nieuwe) datum
in jullie agenda. Details van deze avond volgen nog.
Halloween
Op zaterdag 26 oktober wordt Halloween gehouden in het centrum van Losser. De
werkgroep is volop bezig om weer leuke (kinder-) activiteiten te organiseren en op de
Halloweentocht uit te stippelen. Dit kost veel tijd en creativiteit. Verzoek aan alle straten,
of jullie de straten in Halloween stijl willen versieren de week voorafgaand aan dit
evenement. Daarnaast vraagt de werkgroep om extra handjes, wie zou willen helpen,
voorafgaand of tijdens de Halloween?
Tevens wordt deze zaterdag de laatste boerenmarkt gehouden en modeshows door het
dorp.
Kerstfair
Op zondag 15 december staat de kerstfair gepland. In verband met de invallende
duisternis, de gezelligheid en lichtjes wil de kerstwerkgroep bespreekbaar maken, of de
eindtijd van de kramerie en de winkels tot bijvoorbeeld 18.00 uur wenselijk is. Dus
wellicht van 13.00 – 18.00 uur? Graag jullie reactie hierop via de
straatvertegenwoordigers.
De straatvertegenwoordigers zijn: Marieke Vreriks, Vera Kwakman, Brigitte Berkhout &
Bernadet Klumper, Yolinde & Lisanne Verheijen, Peter Damink, Sandra Teunissen en
Jolien Stoverinck
Agenda
31 augustus:
28 september:
30 september:

Sportinfomarkt, boerenmarkt met kinderactiviteit
Boerenmarkt met kinderactiviteit
Lifestyle avond

2 oktober:
15 oktober:
26 oktober:

Mix & Match avond
Algemene ledenvergadering
Halloween, boerenmarkt en modeshows

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 17 november > intocht Sinterklaas > koopzondag?
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.

