Centrumplan Losser – Fase 3
Aankomende maandag 23 september is het volgende inloopuur betreffende Fase 3.
De werkzaamheden van Fase 3 bestaan uit het herinrichten van de parkeerplaats van de
Mariageboortekerk, het vernieuwen van de rotonde Gronausestraat/Oldenzaalsestraat en
de laatste nieuwe meters in de Gronausestraat richting de rotonde. Tijdens dit inloopuur
heeft 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/
Mix & Match bijeenkomst
Op 2 oktober as wordt de 2e Mix & Match georganiseerd door de samenwerkende
ondernemersverenigingen en de Gemeente Losser. Doel van Mix & Match is dat
(aankomende) ondernemers met een plan of idee direct in contact komen met partijen
die hen kunnen helpen met het realiseren van hun plan. Bijvoorbeeld door het aanbieden
van bedrijfsruimte, kennis en advies. Of door samen aan de slag te gaan met een plan.
Locatie is het Pop Up Podium aan de Teylersstraat 7 (oude pand Golbach Sport) in
Losser. Heb je een prachtig idee of een leegstaand pand welke je onder de aandacht wil
brengen, meld je dan aan bij Monique Hamers (m.hamers@losser.nl). De bijeenkomst
begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd!

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.
Jetzt Gehts Losser!
Op donderdag 17 oktober organiseert All-in Exclusive Catering “Het Losserse
Ondernemers Oktoberfest”. Op deze avond kun je samen met collega’s en/of zakelijke
relatie(s) genieten van de Duitse Oktoberfest sfeer. Zie uitnodiging bijgesloten.
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 om de
Halloweentocht uit te stippelen. Dit kost veel tijd en creativiteit. Verzoek aan alle straten,
of jullie de straten in Halloweenstijl willen versieren de week voorafgaand aan dit
evenement. Daarnaast vraagt de werkgroep om extra handjes, wie zou willen helpen,
voorafgaand of tijdens de Halloween?
Daarnaast worden in het dorp drie verschillende modeshows gehouden. De modellen van
de modezaken zullen kleding, schoenen, kapsels, make-up en accessoires showen om
12.30, 14.00 en 15.30 uur. In de Brinkstraat, Raadhuisstraat en op de Brink. Tevens
wordt deze zaterdag de laatste boerenmarkt gehouden.
Black Friday
Meedoen of niet mee doen aan deze ‘gekte’. Lees de ingestuurde blog in de bijlage.

Kerstfair
Op zondag 15 december zal er weer een kerstfair worden gehouden in het centrum van
Losser. We hopen op een succes net als afgelopen jaren. De kerstwerkgroep wil voor elke
straat weer een straatbudget beschikbaar stellen a €25 per ondernemer. Indien jullie de
plannen voor 1 november inleveren, dan zal het straatbudget beschikbaar worden
gesteld. Zo niet, dan wordt het bedrag door de werkgroep besteed aan een andere
invulling.
Agenda
28 september:
2 oktober:
15 oktober:
26 oktober:

Boerenmarkt met kinderactiviteit
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
In verband met de feestdagen in december, willen wij graag jullie mening over de
koopzondagen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 oktober zullen we gaan
beslissen welke zondag we wel of niet geopend zijn.
17 november: wel/geen koopzondag
1 december: wel/geen koopzondag (voor Sinterklaas)
8 december: wel/geen koopzondag
22 december: wel/geen koopzondag
29 december: wel/geen koopzondag

Houdt 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.

