
 

NIEUWSBRIEF - Week 9 - Winschoten 24-02-2020  

  
Onderwerpen: 

• Jaaroverzicht activiteiten 2020 
• Voortgang Convenant 2020-2024 
• Fashion Event zaterdag 28 maart 
• Voorjaarsactie donderdag 19 t/m zondag 29 maart 
• Festival Hongerige Wolf bestaat 10 jaar 

 
Beste medeondernemer, 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2020. 
 
Jaaroverzicht activiteiten 2020 
In de bijlage en op onze website https://retailwinschoten.nl/ vindt u de jaarkalender activiteiten 
2020. Dit is op dit moment nog een voorlopige kalender. Zodra de lijst definitief is zullen wij dit op 
onze site en in de nieuwsbrief vermelden. 
De feestdagen en tijden zullen niet meer wijzigen. 
Of de geplande evenementen wel of niet doorgaan is afhankelijk van voldoende middelen. 
 
 
 
 
Voortgang Convenant 2020-2024 
Retail Club Winschoten heeft samen met de Denktank in 2019 met weinig financiële middelen een 
redelijk aantal leuke activiteiten neergezet. Voor het jaar 2020 zit er een totaal ander plan aan te 
komen. Een nieuw convenant voor de komende 5 jaar die gezamenlijk wordt ondertekend door de 
Gemeente Oldambt, Handel & Nijverheid, een nieuwe vastgoedgroep en met Horeca Winschoten. 
Een ambitieus activiteitenplan onder leiding van een City Manager. 
Het totale budget is geraamd op   € 215.000,-  
 
Over een nieuw convenant met een aangepaste reclamebelastingverordening, zijn tussen partijen 
voorlopige afspraken gemaakt. Die moeten nog worden bevestigd. 
Zodra dat gebeurd is, zullen we u daarover nader informeren. 
 
 
 



 
 
Fashion Event zaterdag 28 maart 
Zaterdag 28 maart presenteren wij ons als modestad met weer de allernieuwste mode-items voor 
het voorjaar van 2020. Op het podium naast de Hema tonen de modeondernemers tijdens twee 
modeshows – om 13.30 en 15.00 uur – hun voorjaarscollectie aan het publiek. De organisatie van het 
Fashion Event is weer in handen van Mick Zuurman van de Stichting Marketing Oldambt. 
 
De kosten per deelnemer zijn net als in voorgaande jaren € 75,- excl.btw. 
 
Vanaf nu is het weer mogelijk om je in te schrijven.  
Dit kan door een mail te sturen naar info@marketingoldambt.nl (zie bijlage inschrijfformulier). Het is 
vanzelfsprekend ook mogelijk om het formulier te printen, in te vullen en vervolgens in te leveren bij 
de balie van de Klinker t.a.v. Mick Zuurman.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De voorjaars”KOOPZONDAG” is 29 maart van 13.00 tot 17.00 uur  
 
 
Voorjaarsactie donderdag 19 t/m zondag 29 maart 
Dit jaar organiseert Stichting Promotie Winschoten in samenwerking met Retail Club Winschoten de 
Voorjaarsactie Winschoten 2020.  
Een lotenactie waar weer mooie prijzen te winnen zijn.   



 
Klanten krijgen bij aankoop van een product per € 10,- een lot aangeboden door deelnemende 
ondernemers. Dus wanneer een klant iets koopt voor € 20,-, krijgt hij/zij twee loten. Met deze loten 
maken de klanten kans op één van de genoemde prijzen.  
                                                            
Deelnemer aan de Voorjaarsactie bent u al voor € 95,- exclusief btw, ongeacht het aantal loten en 
ontvangt u een poster “deelnemer” Voorjaarsactie, vermelding op onze website 
voorjaarsactiewinschoten.nl en vermelding als deelnemer in onze speciale Voorjaarsactiebijlage met 
een oplage van maar liefst 150.400 exemplaren. De loten en deelnemersposter zullen uiterlijk 
woensdag 18 maart bij u worden afgeleverd onder betaling van € 114,95 inclusief btw. We zullen ook 
loten op voorraad houden, dus mocht u nog loten bij willen halen dan kan dat bij  Bosma Bedden, 
Transportbaan 28 te Winschoten (zolang de voorraad strekt).  
 
Ook dit jaar zullen we weer veel reclame maken voor deze Voorjaarsactie en gaan we uit van een 
grote deelname en natuurlijk extra omzet. 
Via social media kun je snel een groot publiek bereiken. Voor de voorjaarsactie zullen wij hier dan 
ook optimaal gebruik van gaan maken. 
 
De laatste actiedag is zondag 29 maart. De trekking gebeurt door Notariaat Winschoten na afloop 
van de voorjaarsactie op donderdag 16 april om 19.30 uur in restaurant ’t Stadshuys. 
 
Tijdens de voorjaarsactie zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd, o.a. het 
Fashion Event, veel muziek en artiesten. Kortom een aantrekkelijk programma.  
 
Voorafgaand aan de Voorjaarsactie geven wij weer onze speciale voorjaarsactiekrant uit, die in een 
oplage van circa 150.400 exemplaren zal verschijnen (verspreidingsgebied Streekblad, Veendammer, 
Eemsbode, HS-krant en de Kanaalstreek). De krant wordt ook online gezet in deze gebieden om extra 
bereik te genereren. 
 
Voor deelname aan deze voorjaarsactiekrant hebben we voor u een extra voordelig tarief kunnen 
bedingen bij NDC Mediagroep. De medewerkers Dick en Bert van NDC mediagroep zullen u hierover 
benaderen (verspreiding is in week 12). 
We hebben dit tarief zo voordelig kunnen houden en de oplage zo hoog door een bijdrage van Retail 
Club Winschoten en van Stichting Promotie Winschoten. 
 
Graag het bijgevoegd deelnameformulier uiterlijk 8 maart a.s. mailen naar 
winschoten@bosmabedden.nl of naar info@retailwinschoten.nl 
U bent dan verzekerd van vermelding als deelnemer in onze voorjaarskrant en op de 
voorjaarsactiewinschoten.nl website. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festival Hongerige Wolf bestaat 10 jaar 
Dit jaar bestaat Festival Hongerige Wolf tien jaar. In tien jaar tijd is het festival uitgegroeid van een 
uit de hand gelopen verjaardagsfeestje tot een toonaangevend festival dat aanstormend talent een 
podium biedt midden in het Groningse landschap. Het Festival is een cultureel festival dat haar naam 
dankt aan de locatie; een artistiek dorpje aan de rand van Noordoost-Groningen. 
 
Het festival biedt jonge professionele kunstenaars uit het hele land een bijzonder podium om hun 
werk te laten zien. Drie dagen lang (10, 11 en 12 juli) kan het publiek in de prachtige omgeving van 
het Oldambt genieten van theater, muziek, film, poëzie en kunstprojecten. De gastvrije 
dorpsbewoners stellen hiervoor hun tuin, atelier, stal of land beschikbaar. Het festival telt 2.000 
bezoekers per dag die uit het noorden, de rest van Nederland, België en zelfs Duitsland komen. 
 
Hierbij een verzoek aan lokale en regionale ondernemers om het Festival te sponsoren. 
Voor ondernemers zijn er tal van aantrekkelijke mogelijkheden om zich als bedrijf te profileren. Dit 
kan bijdragen aan naamsbekendheid, verkoopbevordering  en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

Met vriendelijke groet,Namens Bestuur Stichting Festival Hongerige Wolf 

Thea Gielleit, secretaris  

https://www.festivalhongerigewolf.nl/organisatie/ 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Chris de Raaf 
Retail Club Winschoten 
E info@retailwinschoten.nl 
M + 316 5158 5953 
  
  
 


