NIEUWSBRIEF - Week 16
Winschoten 18-04-2020
Onderwerpen:
•
•
•

Advies Koningsdag en 5 mei
Coronatip van Joyce Jens (een van onze RCW leden)
Personal Shopping

Beste medeondernemer,
Hierbij enige informatie over zaken die wij belangrijk vinden voor u.
Koningsdag en 5 mei
Op Koningsdag en op 5 mei zijn er geen activiteiten.
Op de KVO App hebben heel veel bedrijven aangegeven niet open te zijn.
De Retail Club Winschoten adviseert u om de winkels te sluiten op Koningsdag en op 5 mei.
De winkels die wel open gaan adviseren wij om dit via www.winschoten24 met de openingstijden
erbij kenbaar te maken.
Coronatip van Joyce Jens (een van onze RCW leden)

In mijn Ha-Ra winkel is er continu vraag naar eenvoudige hand desinfectant. Gewoon
sprayen en droogwrijven.
Helaas kan Ha-Ra Nederland hier niet aan voldoen omdat de spray die Ha-Ra Duitsland
verkoopt niet verkocht mag worden in Nederland.
Om nu toch klanten te kunnen bedienen ben ik een samenwerking aangegaan met een
ander bedrijf die 100ML spray flesjes zojuist in de markt heeft gezet.
Er zit een Veiligheidsinformatieblad bij in overeenstemming met de verordening
(EG)2015/830 & een Tijdelijke toelating certificaat van de FOD Volksgezondheid (
Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu in Brussel) Bevat 70% alcohol, 20% water,
10% glycerine (zorgt ervoor dat de handen niet uitdrogen)
Nu vermoed ik dat ik niet de enige ben die met dit vraagstuk zit dus ik wil mijn mede
retail collega's de mogelijkheid geven om ook ( tegen inkoopprijs excl btw ) gebruik te
maken van dit aanbod.

De flesjes kunnen ingekocht worden per doos (inhoud 30 flesjes) Zie foto . Wil je hier
meer over weten neem dan contact met mij op.
Let op: De hand desinfectant is niet voor professioneel gebruik (zoals zorginstellingen
etc) .
Met vriendelijke groet,
Joyce Jens - Ha-Ra Advies Centrum
Mr. A.J. de Sitterstraat 12 – Winschoten - 06 -22 88 08 70
Personal Shopping

Inmiddels staat de personal shopping actie op winschoten24 vermeld.
Zie hieronder de tekst.
De film “Welkom in Winschoten wordt inmiddels flink gedeeld en is o.a. te zien op OldambtNu.nl en
op RTV-GO.
Ook meedoen: stuur dan een WhatsApp bericht naar Chris 06 51 58 59 53 of mail
naar info@retailwinschoten.nl

Personal Shopping

Heeft u behoefte aan een individueel bezoek aan een van de onderstaande winkels dan kunt u
contact opnemen met één van deze winkeliers – telefonisch of per mail – maak een persoonlijke
afspraak.
Wij hebben alle Corona maatregelen getroffen, maar we willen u wat extra’s bieden.
U hoeft zich dan ook niet druk te maken dat er teveel mensen in de winkel zijn.
Deelnemende winkeliers:
Foto Winschoten - fotowinschoten@kpnmail.nl - tel:0597 413238
Bosma Wonen - info@bosmawonen.nl - tel:0597 432505
Stoffenwinkel - info@destoffenwinkel.com - tel:0597 421 986
Röben Mode - Felix Herenmode - Jacqueline Damesmode - roben.felix@hetnet.nl - tel:0597 412656
Newlands Casuals - info@newlands.nl - tel:0597 435440
Woninginrichting Winschoten - info@woninginrichtingwinschoten.nl - tel:0597 763763
Expert Larmoyeur - winschoten@expert.nl - tel: 0597 413021

Met vriendelijke groet,
Chris de Raaf
Retail Club Winschoten
E info@retailwinschoten.nl
M + 316 5158 5953

