NIEUWSBRIEF
Week 36
Winschoten, 04-09-2018
Beste medeondernemer,
Hierbij enige informatie over zaken die wij belangrijk vinden voor u en waarvan wij denken
dat die bijdragen tot verbetering en versterking van ons koopcentrum.

WATERBEI
Wow, dit voelt goed zeg!
Zo veel bezoekers hadden wij niet verwacht! Op de foto is te zien dat er geen plekje meer
over is. Er is geen doorkomen meer aan.

SPONSORS, DONATEURS, VRIJWILLIGERS EN BEZOEKERS

BEDANKT

RUN Winschoten 100km wegwedstrijd
De RUN is Nederlands oudste ultraloop. Het is een 100 km wegwedstrijd .
ZATERDAG 8 SEPTEMBER

Binnenstad goed bereikbaar tijdens RUN 2018

Winschoten – Iedereen in Winschoten en omgeving kent de RUN. Sinds 1976 wordt deze 100
km hardloopwedstrijd iedere tweede zaterdag van september georganiseerd. De wedstrijd
trekt deelnemers en bezoekers van heinde en ver.
Ondernemers van de binnenstad van Winschoten hebben gastvrijheid hoog in het vaandel.
Pascal Meinders, bestuurslid van Retail Club Winschoten zegt: “In de binnenstad is er tijdens
het evenement veel te beleven. Denk aan hindernisbanen en een competitie
spijkerbroekhangen. We willen benadrukken dat onze binnenstad die gehele zaterdag goed
bereikbaar is. Er is een goede samenwerking tussen de organisatoren van de RUN en onze
Retail Club.”
Er is een flyer uitgegeven met een plattegrond van de stad. “Hier staat duidelijk aangegeven
via welke routes onze binnenstad bereikbaar is”, aldus Meinders.
De folders liggen bij alle winkels in de Winschoter binnenstad en kunnen gratis meegenomen
worden. Ook tijdens de RUN zullen ze worden uitgedeeld.
Bron: Oldambtnu.nl

DE WINKELWEEK 2018
Onze denktank (activiteitengroep) is alweer hard aan het werk met de activiteiten en de
reclamecampagne voor de winkelweek.
De winkelweek start op donderdag 25 oktober en duurt tot maandag 5 november.
LET OP: zondag 28 oktober is de winkelweek-KOOPZONDAG van 12.00 uur tot 17.00 uur.
OPROEP: binnenkort ontvangt u weer alle informatie en het inschrijfformulier voor de
winkelweek. Wij zorgen voor de reclamecampagne en voor veel vertier en verwachten van u
allen dat u massaal meedoet. Hoe meer deelnemers, hoe sterker de actie wordt!
UITNODIGING LEDENVERGADERING
Wij nodigen u uit om dinsdag 25 september bij de algemene ledenvergadering aanwezig te
zijn. Onderwerpen zullen o.a. zijn:
• De voortgang van het nieuwe activiteitenplan 2019
• Het parkeren en het verdwijnen van nóg meer parkeerplaatsen
• De ontwikkelingen van het ziekenhuisterrein
• Ervaringen, gevoelens en opvattingen over het huidig Winschoten als Koopcentrum
vanuit het perspectief van de leden-ondernemers
Noteer alvast deze datum in uw agenda!
Datum:
dinsdag 25 september
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
Zalencentrum Lamain, Bosstraat 25-27
verslag en agenda volgt zo spoedig mogelijk.

Heb jij zelf een idee of onderwerp voor deze nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar:
info@retailwinschoten.nl
Dat adres en onze telefoon staan uiteraard ook open voor al uw vragen en ideeën over
zaken die uw en daarmee ook onze belangen raken of kunnen raken.

Met vriendelijke groet,
Chris de Raaf
Retail club Winschoten
E info@retailwinschoten.nl
M 06 5158 5953

