NIEUWSBRIEF
Week 41
Winschoten, 10-10-2018
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.

WINKELWEEK WINSCHOTEN
Vanaf donderdag 25 oktober t/m maandag 5 november
organiseert de Retail Club i.s.m. de Stichting Promotie Winschoten
weer onze jaarlijks terugkerende Winkelweek-actie.
In de bijlagen kunt u alle informatie en het inschrijfformulier vinden.

De hoofdprijs van de Winkelweek 2018 is deze mooie witte
Opel Karl geleverd door Autobedrijf Ambergen.

Het inschrijfformulier graag vóór zaterdag 13 oktober a.s. mailen naar
info@retailwinschoten.nl of naar winschoten@bosmabedden.nl

RECLAME CAMPAGNE
Voorafgaand aan de Winkelweek geven wij weer onze speciale winkelweekkrant uit, die in
een oplage van circa 150.400 exemplaren zal verschijnen (verspreidingsgebied Streekblad,
Veendammer, Eemsbode, HS-krant en de Kanaalstreek).
□
□
□
□

1/8 pagina (B131mm X H94) =
1/4 pagina (B131mm X H192) =
1/2 pagina (B266mm X H192) =
1/1 pagina (B266mm X H398) =

€
€
€
€

150,250,495,990,-

SLOOPWERKZAAMHEDEN SUPERMARKT
Bijgaand de mededeling dat er wordt aangevangen met de sloop van de supermarkt achter
HEMA. (zie bijlage)
Met vriendelijke groet,
Arie Dijkhuis
Accountmanager Bedrijven
Gemeente Oldambt – Ondernemersloket
Vandaag hebben van de gemeente het bijgevoegde bericht ontvangen over de aanvang van
de sloop van het pand van de voormalige Super De Boer, met het verzoek om dit ook
vandaag met jullie te communiceren.
Aan dat verzoek voldoen we bij deze.

Het bestuur van RCW staat wel op het standpunt, dat ten minste het gebied aan de kant van
de Langestraat onverkort beschikbaar blijft voor detailhandel. Dat is in overeenstemming
met en in lijn van het beroep van de groep leden-ondernemers tegen het vorig jaar
vastgesteld bestemmingsplan voor het centrum van Winschoten.
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 51 58 59 53

