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NIEUWSBRIEF 
Onderwerpen: 

1. Koopzondagen in Winschoten 2020 

2. Ledenvergadering dinsdag 22 september 2020  

3. Platform “de nieuwe winkelstraat”  

4. Winkelweek Winschoten  

5. Voorzorgmaatregelen Coronavirus   

	

1. KOOPZONDAGEN IN WINSCHOTEN 

 

Winkelweek                            Koopzondag 25 oktober         Openingstijd :  13.00 tot 17.00 uur 

Black Friday/Sinterklaas         Koopzondag 29 november     Openingstijd :  13.00 tot 17.00 uur 

Kerst                                       Koopzondag 20 december     Openingstijd :  13.00 tot 17.00 uur 
 

 

	

2. UITNODIGING - LEDENVERGADERING 
 



 

Belangrijk om alvast te noteren. 
De ledenvergadering van het voorjaar gaat i.v.m. de coronaperikelen niet door. 
Dinsdagavond 22 september hebben wij de eerstvolgende ledenvergadering. In deze vergadering zullen 
wij ook het financiële jaarverslag 2019 bespreken. 

Of het een gewone of een digitale vergadering wordt is afhankelijk van de ontwikkelingen inzake het 
coronavirus. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u hierover informeren. Verslag van de vorige 
vergadering en de agenda volgen. 
 

	

3. PLATFORM “DE NIEUWE WINKELSTRAAT” 

 

Wij hebben het in ons winkelgebied moeilijk, winkels sluiten, er is leegstand en omzetten lopen terug. Wij 
zoeken de samenwerking met het platform “De Nieuwe Winkelstraat” om te onderzoeken hoe de consument 
na de coronacrisis in ons winkelgebied shopt en hoe daar succesvol op kan worden ingespeeld. Samen met 
alle betrokken partijen gaan we kijken hoe we kansen kunnen benutten en ons koopcentrum 
toekomstbestendig kunnen maken. 

De missie van DNWS 

• Duurzame verbindingen leggen tussen belanghebbende organisaties van winkelgebieden op 
landelijk en lokaal niveau. 

• Winkelgebieden in beweging krijgen door met elkaar concrete en praktische plannen van aanpak op 
maat te ontwikkelen. 

• Inspiratie en praktische kennis bieden; tools en middelen ontwikkelen en beschikbaar stellen. 

 



• Het ondoorzichtige aanbod van experts en leveranciers transparant maken en vraag en aanbod 
inzichtelijk maken. 

Speerpunten 

Alles wat DNWS doet (kennis vergaren, onderzoek, trajecten etc) is terug te voeren op zes 
speerpunten. Deze thema’s lopen als rode draad door alle DNWS-activiteiten, onderzoeken en adviezen, 
omdat ze van cruciale invloed zijn om winkelgebieden weer toekomstbestendig te maken. 

1. Identiteit & uitstraling 
2. Lokaal samenwerken 
3. De klant centraal 
4. Relevante content 
5. Digitalisering & technologie 
6. Transparantie dienstverleners 

Alle informatie over “De Nieuwe Winkelstraat” is te vinden op: 

https://www.platformdenieuwewinkelstraat.nl/ 
 

	

4. WINKELWEEK WINSCHOTEN 

 

WINKELWEEK WINSCHOTEN 

Vanaf donderdag 22 oktober t/m zaterdag 31 oktober 2020 

Dit jaar organiseert Stichting Promotie Winschoten in samenwerking met Retail Club Winschoten de 
Winkelweek Winschoten 2020. 

Een lotenactie met als hoofdprijs een auto en diverse restprijzen. 

In verband met de coronacrisis zullen er geen of bijna geen buiten-activiteiten rondom de winkelweek 
worden georganiseerd. 

Voorafgaand aan de Winkelweek geven wij weer onze speciale winkelweekkrant uit, die in een oplage 
van circa 150.400 exemplaren zal verschijnen (verspreidingsgebied Streekblad, Veendammer, 
Eemsbode, HS-krant en de Kanaalstreek). 

Voor deelname aan deze winkelweekkrant hebben we voor u een extra voordelig tarief kunnen 
bedingen bij NDC Mediagroep. Medewerkers van NDC zullen u hierover benaderen (verspreiding is in 
week 43). 

  
 

 

	

5. VOORZORGSMAATREGELEN CORONAVIRUS 
 



 

Om de veiligheid te vergroten, en daarmee ook het gevoel van veiligheid voor onze klanten, zijn er door 
de Gemeente Oldambt 1,5m signaleringen aangebracht op het vloervlak in het centrum. Voor de 
veiligheid in de winkels heeft Retail Club Winschoten een poster laten drukken met voorzorgmaatregelen. 

De tekst is speciaal voor onze Duitse bezoekers in het Duits vertaald. 
 

	

  
	

Retail Club Winschoten - Langestraat 36 - 9671 PH - Winschoten 
- info@retailwinschoten.nl - https://retailwinschoten.nl 

 
 
  

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 

	

 


