NIEUWSBRIEF
Week 5
Winschoten, 30-01-2019
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.

Zaterdag 9 februari staan we met de
caravan voor het
Stadhuis in Winschoten. Hierbij verzoeken wij u samen de actie sterker te maken door zelf
met Facebook mee te doen. (DEEL-LIKE en WIN)
Voor info zie onze onderstaande tekst of kijk op de love in Sodom facebookpagina:
https://www.facebook.com/Love-in-SODOM-386354505504157/

ACTIVITEITENKALENDER 2019
In de nieuwsbrief van 31-10-2018 hebben wij het concept van de activiteitenkalender 2019
gepresenteerd. Zowel RCW als H&N doen hun uiterste best om een programma neer te
zetten die financieel verantwoord is en waar u als ondernemer blij van wordt.
Wij vragen u om deze kalender per evenement kritisch te bekijken op juistheid. Als deze
kalender eenmaal is goedgekeurd is het erg lastig om tussentijds nog wijzigingen aan te
brengen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor een mooi en duidelijk programma.
Wij streven naar een aantrekkelijk jaarprogramma met een gevarieerde en uitgebalanceerde
afwisseling. Vernieuwing is echter noodzakelijk. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw
uitgevonden te worden, bestaande acties houden zoals ze zijn is niet verkeerd, maar een
paar nieuwe impulsen per jaar zijn welkom. We verwachten van iedere ondernemer dat
hij/zij meedenkt aan nieuwe activiteiten. Kom je in een andere plaats iets leuks tegen, stuur
dan een foto of omschrijving naar RCW. Niet alles zal direct worden omgezet in een
activiteit, maar het kan best zo zijn dat zo’n idee op termijn toch wordt gebruikt.

Hierbij nogmaals:
Concept!!

JAARKALENDER 2019

Maand/Data

Omschrijving

Januari
Di 1 jan
za 22 dec t/m zo 6 jan

Nieuwjaarsdag
Kerstvakantie

Winkels gesloten

________________________________________________________________________________
Februari
do 14 feb
za 16 feb t/m zo 24 feb

Valentijnsdag
Voorjaarsvakantie

caravan promotieteam WS24

________________________________________________________________________________________
Maart
do 21 t/m za 30 mrt
zo 24 mrt
30 mrt

Voorjaarsactie
Koopzondag
Fashion Event

April
za 13 apr
vr 19 apr
zo 21 / ma 22 april
za 27 apr t/m zo 5 mei
za 27 apr

Bevrijdingsfeest Winschoten
Goede Vrijdag
Pasen
Mei vakantie
Koningsdag

Mei
wo 1 mei
za 4 mei
zo 5 mei
zo 12 mei
za 25 mei
zo 26 mei
do 30 mei

Dag van de Arbeid Duitse dag / Markt in centrum
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Shantykoren festival
Dag van het Park
Hemelvaartsdag

lotenactie prijzenfestival
Winkels open van 12.00 tot 17.00 uur za

Winkels open tot 18.00 uur
Winkels gesloten
Vrijmarkt van 07.00 -17.00 uur

Winkels gesloten

Winkels gesloten
Winkels gesloten

Juni
zo 9 / ma 10 jun
zo 16 juni
ma 17 t/m vr 21 jun

Pinksteren
Vaderdag
Avondwandelvierdaagse

Winkels gesloten

___________________________________________________________________________________________________
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
vr 23 aug t/m 25 aug
vr 30 / za 31 aug
za 31 aug

Bouwvakvakantie Noord(adviesdata)
Middeleeuws Winschoten
Waterbei
Pura Vida (blauwestad)

September
za 14 sep
vr 20 /zo 22 sep
za 28 sep

RUN Winschoten
Tellerlikker Festival
Fashion Event Winschoten

Oktober
do 3 okt
vr 4 okt
za 19 t/m zo 27 okt
do 24 okt t/m ma 4 nov
zo 27 okt
do 31 okt

Dag Duitse Eenheid Duitse dag /Markt in centrum
Dierendag
Herfstvakantie
Winkelweek
Koopzondag
Duitse Dag/Hervormingsdag/Halloween

Winkels open van 12.00 – 17.00 uur

______________________________________________________________________
November
wo 30 okt t/m ma 4 nov
ma 4 nov
ma 11 nov
ma 11 nov
za 16 nov
vr 29 nov

Allerheiligenkermis
Adrillen
Sint Maarten
Lutje Adrillen
Intocht Sinterklaas
Black Friday

December
zo 1 dec
do 5 dec
za 21 dec t/m zo 5 jan
zo 22 dec
za 21 t/m di 24 dec
di 24 dec
wo 25 / do 26 dec
di 31 december

Sintkoopzondag
Sinterklaasavond
Kerstvakantie
Kerstkoopzondag
Winterfair
Kerstavond
Kerst
Oudejaarsavond

Winkels open van 10.00 – 18.00 uur
Winkels open van 10.00 – 18.00 uur

Winkels open van 12.00 – 17.00 uur
Winkels open tot 17.00 uur
Winkels open van 12.00 – 17.00 uur
Winkels open tot 17.00 uur
Winkels gesloten
Winkels open tot 17.00 uur

WEBSITE RETAIL CLUB
Als bestuurder van onze vereniging vinden wij communicatie een moeilijk onderdeel. Het is
lastig uitleggen wat iedere bestuurder doet, hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld en
wat voor onderwerpen wij of u belangrijk vinden. Wat vindt een lid belangrijk om te weten
en wat is niet interessant/relevant. Middels nieuwsbrieven proberen wij u zoveel mogelijk
op de hoogte te houden van de diverse zaken waarvan wij denken dat deze belangrijk zijn
voor u of onze vereniging.

Een voor ons nieuw middel voor communicatie richting toekomstige nieuwe leden is de
hierbij afgebeelde website:
www.retailwinschoten.nl
Wij hebben op dit moment 4 websites online.
• www.voorjaarsactiewinschoten.nl
• www.winkelweekwinschoten.nl
• www.waterbei.nl
• www.retailwinschoten.nl
Onderling wisselen tussen deze sites is zeer eenvoudig. (via linkjes)

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

