NIEUWSBRIEF
Week 11
Winschoten, 16-03-2019
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.

De voorjaarsactie 2019 staat in de steigers.
Met 64 deelnemers maken we er weer een groots festijn van.
De actie wordt met een grote reclamecampagne ondersteund.
In samenwerking met Dick en Bert van de NDC Mediagroep.
Er zijn leuke prijzen te winnen met als hoofdprijs
een volledig verzorgde 3 daagse reis + verblijf
in Phantasialand Brühl voor 4 personen.
Er zijn inmiddels 17 mode ondernemingen
die hebben toegezegd deel te nemen aan het Fashion Event
op 30 maart. Dat is een fantastisch aantal!
De organisatie is in handen van Mick Zuurman van de Stichting
Marketing Oldambt.
Samen maken we zo een mooie start voor het nieuwe seizoen!

KOOPZONDAG 24 MAART open van 12.00 uur tot 17.00 uur
Kijk voor meer informatie op https://voorjaarsactiewinschoten.nl/

ACTIVITEITENKALENDER 2019

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

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

Pinksteren
Vaderdag
Avondwandelvierdaagse

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

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
Kijk ook eens op één van onze websites!
•
•
•
•
•

https://retailwinschoten.nl/
https://voorjaarsactiewinschoten.nl/
https://winkelweekwinschoten.nl/
https://waterbei.nl/
https://lovesodom.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

