
  
                                NIEUWSBRIEF 
          Week 44 
 
 
Winschoten, 31-10-2018   
 
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.  

 
BLACK FRIDAY  

 
Gaan we met z`n allen los met BLACK FRIDAY ????? 
Wij hebben samen met de NDC Mediagroep deze actie voor jullie uitgedacht en uitgewerkt. 
 
Dit is het idee: 
Vrijdag 23 november start Black Friday en iedere deelnemer plaats in een kwart pagina  
één aanbieding maar dan wel zo scherp geprijsd dat u haast zelf ruim van te voren bij uw eigen deur 
gaat zitten wachten om deze aanbieding te kunnen scoren. 
Het moet dus een SUPERaanbieding zijn VAN…./VOOR…. 
Kortingspercentages zijn niet toegestaan. Dit omdat we de afgelopen periodes al zijn overladen met 
korting-acties, Mid Season sales etc. 
U kunt er zelf voor kiezen om de actie alleen op vrijdag te houden of te verlengen t/m de 
Koopzondag of t/m de maandag “CYBER MONDAY”. 
 
Wij zorgen voor een héél erg voordelig tarief per  kwart pagina als u zorgt voor een spetterende 
aanbieding. Per kwart pagina betaald u slechts € 150,- excl.btw.  
Voor 4 aanbiedingen betaald u dus slechts € 600,- (= 1 hele pagina).  
Oplage Streekblad 32.200 exemplaren. 
  
De advertentiepagina`s worden online gezet in het gebied van het streekblad. 
De campagne wordt ondersteund door advertenties en redactie/foto vooraf in het streekblad, 
reclame op het LED-Scherm bij de Reclamemast, en via FACEBOOK. 
Elke deelnemer krijgt een raamposter en black Friday labels. 

 
Voorbeeld van de pagina`s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REMINDER 
De vergadering van de Stichting Ondernemersfonds Winschoten vindt plaats in Zalencentrum Lamain 
aan de Bosstraat 25 in Winschoten.  
Inloop:  19.30 uur 
Aanvang:  20.00 uur 

 
 
 
WINKELWEEK WINSCHOTEN 

HEEFT U NOG VOLDOENDE LOTEN? 
 
Zijn de loten bij uw bedrijf op ? 
U kunt heel gemakkelijk en voordelig nieuwe loten bijhalen bij Bosma Bedden, Transportbaan 28 te 
Winschoten of deze LATEN BEZORGEN door te bellen met Pascal  06 23 45 47 88. 
De kosten zijn € 15,- excl.btw per 100. (GEEN LOTEN MEEGEVEN werkt negatief naar onze klanten!) 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2019 
 
Hierbij het concept van de activiteitenkalender voor 2019. 
Wij verzoeken u de kalender te controleren en waar nodig te corrigeren en of aan te vullen.  
Wij zullen ons uiterste best doen om de kalender voor beide verenigingen (H&N+RCW) zoveel 
mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Uw reactie kunt u mailen aan info@retailwinschoten.nl   
 

Concept JAARKALENDER 2019 
 
 

Maand/Data  Omschrijving  
 
Januari 
Di 1 jan   Nieuwjaarsdag      Winkels gesloten 
za 22 dec t/m zo 6 jan Kerstvakantie 

________________________________________________________________________________ 
 
Februari 
do 14 feb   Valentijnsdag  caravan+promotieteam WS24 
za 16 feb t/m zo 24 feb Voorjaarsvakantie 
za 2 feb t/m za 2 mrt  IJsbaan in `t Rond   
________________________________________________________________________________________ 
 
Maart   
do 21 t/m za 30 mrt  Voorjaarsactie  lotenactie prijzenfestival 
zo 24 mrt   Koopzondag     Winkels open van 13.00 tot 17.00 uur  
za 30 mrt   Fashion Event 
 
 
April  
za 13 apr   Bevrijdingsfeest Winschoten        
vr 19 apr    Goede Vrijdag     Winkels open tot 18.00 uur 
zo 21 / ma 22 april  Pasen      Winkels gesloten 
za 27 apr t/m zo 5 mei  Mei vakantie 
za 27 apr   Koningsdag      Vrijmarkt van 07.00 -17.00 uur  
 
 
Mei   
wo 1 mei    Dag van de Arbeid Duitse dag / Markt in centrum  
za 4 mei    Dodenherdenking     
zo  5 mei    Bevrijdingsdag     Winkels gesloten  
zo 12 mei    Moederdag 
za 25 mei   Shantykoren festival 
zo 26 mei    Dag van het Park      Winkels gesloten 
do 30 mei   Hemelvaartsdag     Winkels gesloten  
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Juni  
zo 9 / ma 10 jun  Pinksteren      Winkels gesloten 
zo 16 juni    Vaderdag  
ma 17 t/m vr 21 jun  Avondwandelvierdaagse 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Juli  
za 6 / zo 7 jul  Rozenfestival/Groenmarkt 
wo 10 t/m 14 jul  Zomerkermis 
vr 12 t/m zo 14 jul  Zomerfestival/Nacht van Winschoten 
za 13 jul t/m 25 aug  Zomervakantie                                                                                                                                    
____________________________________________________________________________________________________ 

         
Augustus  
zo28 jul t/m zo 18 aug Bouwvakvakantie Noord(adviesdata) 
vr 23 aug t/m 25 aug  Middeleeuws Winschoten 
vr 30 / za 31 aug  Waterbei 
za 31 aug   Pura Vida (blauwestad)      
 

 
September  
za 14 sep   RUN Winschoten  
vr 20 /zo 22 sep  Tellerlikker Festival 
za 28 sep   Fashion Event Winschoten 
 

 
Oktober  
do 3 okt   Dag Duitse Eenheid Duitse dag /Markt in centrum  
vr 4 okt   Dierendag 
za 19 t/m zo 27 okt  Herfstvakantie 
do 24 okt t/m ma 4 nov Winkelweek      
zo 27 okt    Koopzondag     Winkels open van 13.00 – 17.00 uur 
do 31 okt   Duitse Dag/Hervormingsdag/Halloween  
 

______________________________________________________________________ 

 
November 
wo 30 okt t/m ma 4 nov Allerheiligenkermis 
ma 4 nov   Adrillen       Winkels open van 10.00 – 18.00 uur 
ma 11 nov   Sint Maarten  
ma 11 nov   Lutje Adrillen      Winkels open van 10.00 – 18.00 uur 
za 16 nov    Intocht Sinterklaas 
vr 29 nov   Black Friday 
____________________________________________________________________________________________________ 
  
December  
zo 1 dec   Sintkoopzondag     Winkels open van 13.00 – 17.00 uur 
do 5 dec    Sinterklaasavond     Winkels open tot 17.00 uur  
za 21 dec t/m zo 5 jan Kerstvakantie  
zo 22 dec    Kerstkoopzondag     Winkels open van 13.00 – 17.00 uur  
za 21 t/m di 24 dec  Winterfair 
di 24 dec   Kerstavond     Winkels open tot 17.00 uur  
wo 25 / do 26 dec   Kerst      Winkels gesloten 
di 31 december   Oudejaarsavond     Winkels open tot 17.00 uur 

 
 
 
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 
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