NIEUWSBRIEF
Week 37

Winschoten, 11-09-2019
Onderwerpen:
• Run Winschoten
• Fashion Event 28 september
• KVO schoon en veilig festival
• Cyber training voor ondernemers
• Waterbei
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.

RUN WINSCHOTEN – ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Retail Club Winschoten heeft onderstaande flyer ontwikkeld om de bereikbaarheid van ons
koopcentrum van Winschoten voor onze bezoekers te verbeteren.
De RUN is Nederlands oudste ultraloop. Het is een 100 km wegwedstrijd.
Het start/finish gebied ligt naast de sporthal aan de Mr.D.U.Stikkerlaan 6.
Met deze flyer proberen wij het u gemakkelijker te maken om op de plaats van bestemming
te komen. Wij wensen iedereen een spannende, sportieve en vooral gezellige RUN

__________________________________________________________________________________

Fashion Event zaterdag 28 september 2019
De modeshow vindt op zaterdagmiddag 28 september twee keer plaats; om 13.30 uur en
15.00 uur.
De volgende bedrijven hebben zich reeds ingeschreven:

Pand 32
2. Van Uffelen Mode
3. Friends
4. The House of Sodom
5. Magazijn 110
6. Sterenborg
7. Roben
8. Jaqueline Roben
9. Outfit
10. Newlands Casuals,
11. Okay Fashion
12. Goodz for Fashion,
13. Favors
14. Miss Etam
1.

De organisatie is in handen van Mick Zuurman van Marketing Oldambt.
In de bijlage vinden jullie het inschrijfformulier.
Kosten voor deelname zijn net als tijdens eerdere edities 75 euro.
De voorgaande edities waren allemaal een groot succes, zorg dus dat je er bij bent!
Schrijf je in voor 22 september via mail: info@marketingoldanbt.nl
___________________________________________________________________________

CYBER TRAINING
Noteer alvast in uw agenda: donderdagavond 10 oktober 2019
Speciaal voor alle ondernemers hebben wij een CYBER TRAINING op donderdagavond 10
oktober klaarstaan.
Maak uw medewerkers en uzelf bewust van de risico’s en beperk security incidenten.
Interesse? Binnenkort kunt u zich inschrijven. Een inschrijfformulier volgt z.s.m.

MEET & GREET VEILIGHEIDSFESTIVAL
Vanuit de organisatie van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) organiseren wij tijdens de
landelijke WEEK VAN DE VEILIGHEID
op zaterdag 12 oktober een MEET & GREET veiligheidsfestival in het centrum van
Winschoten.
Hieraan nemen deel de Politie – locatie het Stadhuis, de Brandweer – locatie naast de Hema,
de gemeente Oldambt – locatie het plein voor ‘t Rond. Het is de bedoeling dat op de drie
locaties informatie wordt gegeven over een schoon en veilig Oldambt.
Informatie volgt over de exacte invulling van deze MEET & GREET.
___________________________________________________________________________

We kunnen terugkijken op een goed geslaagd festival.

WEBSITE RETAIL CLUB
Op onze website https://retailwinschoten.nl/ vindt u de activiteitenkalender 2019 en
informatie over onze vereniging.
In de rechterbovenhoek klikt u eenvoudig door naar één van onze andere sites.

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

