
NIEUWSBRIEF 

 
  
Week 41 
Winschoten, 12-10-2019  
  
Onderwerpen: 

• Ledenvergadering woensdag 20 november  
• VANDAAG - KVO schoon, heel en veilig festival 
• Winkelweek Winschoten – laatste inschrijfdag! 
• Website  

                                           
 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.  
  
___________________________________________________________________________
___________________ 
  
LEDENVERGADERING 
  
De ledenvergadering van Retail Club Winschoten staat gepland op woensdag 20 november 
2019.  
Wij verzoeken u deze datum alvast te noteren in uw agenda! 
De agenda, Locatie en tijd worden u z.s.m. toegezonden. 
___________________________________________________________________________
____________________ 
  



 
  
  
ZATERDAG 12 OKTOBER – 11.00 TOT 16.00 UUR 

WEEK VAN DE VEILIGHEID 

WINSCHOTEN	doet	voor	het	eerst	mee	aan	Week	van	de	Veiligheid 
De	brandweer	doet	zaterdag	in	het	centrum	van	Winschoten	mee	aan	de	landelijke	
Week	van	de	Veiligheid.	Het	is	voor	het	eerst	dat	in	het	kader	van	deze	week	ook	
activiteiten	worden	gehouden	in	Winschoten.	De	brandweer	staat	met	een	stand	bij	de	
Hema	en	promoot	het	gebruik	van	rookmelders	in	woningen.	"Rookmelders	redden	
letterlijk	levens",	zegt	Sirtje	Orsel	namens	de	brandweer.																										 

	  
Locatie	naast	de	Hema 



De	politie	is	aanwezig	en	gaat	in	gesprek	ter	voorkoming	van	inbraken	en	slachtoffer	te	
worden	van	phishing.	Daarnaast	kan	ook	worden	gesproken	over	alle	andere	dagelijkse	
bezigheden	en	problemen. 

 
Locatie	Stadhuis 

	 

	Locatie	plein	voor	’t	Rond	

		

Demonstratie	Gluton	gemeente	Oldambt.		

De	Gluton	is	een	nieuwe	grote	“stofzuiger”	waarmee	in	het	centrum	van	Winschoten	
zwerfvuil	wordt	verwijderd.	



Informatie	Virol	over	recycling	van	elektronische	apparaten	(als	aftrap	van	de	Nationale	
Recycleweek).	

Tijdelijk	inzamelpunt	voor	kleine	elektronische	apparaten;	

Raad	en	Win	spel	en	Spelcomputerkasten	voor	kinderen	over	afvalscheiding.	

Informatie	gemeente	Oldambt	over	nut	en	noodzaak	afvalscheiding.	

  
__________________________________________________________________________________
____________ 
  

WINKELWEEK WINSCHOTEN 2019 
Vanaf donderdag 24 oktober t/m maandag 4 november. 
KOOPZONDAG: 27 oktober van 12.00 tot 17.00 uur 
  
Er hebben zich inmiddels 50 deelnemers ingeschreven. 
Vandaag is het de laatste dag dat u zich kunt inschrijven. 
(dit in verband met de sluitingstermijn voor vermelding in onze speciale 
winkelweekkrant) 

  

 
Stichting Promotie Winschoten organiseert in samenwerking met Retail Club Winschoten de 
Winkelweek Winschoten 2019. Een lotenactie met als hoofdprijs een Opel Karl geleverd 
door autobedrijf Opel Ambergen en diverse boodschappen bonnen als restprijzen. 
Bij elke 10.= aankoop in de periode van de Winkelweek ontvangt de consument 1 lot. 
  
Deelnemer aan de Winkelweek bent u al vanaf 150.= exclusief BTW, voor deze 150.= 
ontvangt u 500 loten, posters deelnemer Winkelweek, vermelding op onze 
website www.winkelweekwinschoten.nl en vermelding in onze speciale Winkelweek krant 
als deelnemer. 
  
__________________________________________________________________________________
________________________ 
  
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 + 316 5158 5953 
 


