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1. Winkelweek Winschoten 22 t/m 31 oktober 2020

WINKELWEEK
REMINDER!
Stuur een bericht of WhatsApp naar +316 51 58 59 53
of
Stuur een Mail naar info@retailwinschoten.nl

“IK DOE MEE MET DE WINKELWEEK 2020”

2. Week van de veiligheid

Zaterdag 10 oktober hebben we tijdens de landelijke campagne "Week van de Veiligheid" in
het centrum van Winschoten de Meet & Greet, informatie over schoon, heel en veilig, door de
Politie, Brandweer en Gemeente Oldambt, op het activiteitenprogramma staan.
Gezien de nieuwe strengere Corona maatregelen gaat deze activiteit niet door.

3. Coming out dag 10 oktober 2020

Goedendag,
Omdat de Internationale Coming Out dag dit jaar op zondag 11 oktober valt heeft de gemeente Oldambt
besloten het officiële moment van het hijsen van de Regenboogvlag
te houden op zaterdag 10 oktober om 10.00 uur
Wethouder Gert Engelkens zal samen met Roze50 plus ambassadeur Adriaan Prinse de vlag hijsen
(gemeentehuis Winschoten). Daarna een korte toespraak van de wethouder en een Roze 50 plus
ambassadeur. Stadsdichter Richard Nobbe leest een gedicht voor en ook de jonge dichter Timo Boom heeft
zijn medewerking toegezegd.

LHBTI's hebben het overal ter wereld en ook nog steeds in Nederland, moeilijk zichzelf te zijn. Daarom is een
speciale dag die aandacht vraagt voor hun positie helaas hard nodig. U kent genoeg schrijnende voorvallen
uit de landelijke en provinciale pers.
Ongeveer 10% van onze bevolking heeft een andere seksuele oriëntatie. Deze mensen willen onbelemmerd
deel uit maken van de maatschappij. ZIJ ZIJN OOK UW KLANTEN, MEDEWERKERS of FAMILIE.
Vlag mee en steek op zaterdag 10 oktober de Regenboogvlag uit, leg hem in uw etalage of laat op een
andere manier zien dat u de integratie van de LHBTI's een warm hart toedraagt.
Heeft u geen vlag bestel hem dan! Stuur een mail of bel naar:
Rinalakwijk@ziggo.nl
06 - 417 91 910
Kosten kleine vlag: € 8,00
grote vlag: € 25,00
Wij bezorgen uw bestelling gratis!
De Hema, de bibliotheken en een groeiend aantal winkeliers doen al jaren mee.
Hartelijk dank voor uw medewerking,
In samenwerking met de gemeente Oldambt
Roze 50 plus ambassadeur
Rina Lakwijk

4. uitnodiging Webinar Digitale Weerbaarheid 6 oktober

Geachte heer, mevrouw,

Op 6 oktober van 19:00 tot 2015 organiseert de stichting Cyber security Noord Nederland en de MKB
Cybercampus samen met hun ketenpartners in Groningen en Drenthe het Webinar Digitale Weerbaarheid.
Een goed moment om ondernemers in uw gemeente of gebied via dit Webinar te ondersteunen en er mede
voor te zorgen dat zij geen slachtoffer worden van cybercrime.
Inhoud webinar: 6 oktober 2020 – 19.00 20:15 uur

•

Wat is digitale weerbaarheid en waarom is het zo belangrijk.

•

Inzicht in digitale bedreigingen voor ondernemers.

•

Demonstratie van een onveilig wifi-netwerk;

•

Drie korte workshops

o

Hoe maak ik mijn systemen boefproof

o

Hoe ga ik om met wachtwoorden

o

Schrijf je eigen calamiteitenplan

Klik hier voor deelname aan het gratis webinar

5. Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

6. Dringend advies tot dragen van mondkapjes
In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend
advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken.
Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van nietmedische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

•
•
•
•

Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2
oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.

https://www.rijksoverheid.nl/.../dringend-advies-tot...

7. Voorzorgsmaatregelen coronavirus
Om de veiligheid te vergroten, en daarmee ook het gevoel van veiligheid voor onze klanten,heeft Retail
Club Winschoten een poster laten drukken met voorzorgmaatregelen.

De tekst is speciaal voor onze Duitse bezoekers in het Duits vertaald.
HEEFT U NOG GEEN POSTER ONTVANGEN
Heeft u nog geen poster ontvangen stuur dan een berichtje of WhatsApp naar Retail Club Winschoten
+31651585953,
dan wordt deze alsnog bij u bezorgd.

8. Protocol verantwoord winkelen

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

