11-11-2020

Onderwerpen:
1. Black Friday
2. Koopzondag
3. Sint Maarten
4. Sinterklaas

1. Black Friday - Coronaproof

Eind november staat zoals gebruikelijk in het teken van Black Friday. In verband met de
verscherpte coronamaatregelen geven we aan Black Friday een andere invulling. We moeten
voor de gezondheid van iedereen er samen voor zorgen dat het Consumentenbezoek zoveel
mogelijk wordt gespreid in de Black Friday - 9 daagse!
Wat gaan we doen:
•
•

we houden van vrijdag 27 nov t/m zaterdag 5 dec een Black Friday - 9 daagse
de koopzondag is 29 november van 13.00 tot 17.00 uur

•
•
•

vrijdagavond koopavonden zijn we open tot 20.00 uur
iedere deelnemer heeft zijn eigen (9 daagse-) aanbiedingen waarvoor we samen
met de NDC-groep een speciale bijlage uitbrengen in het Streekblad en de
Veendammer (51.000 kranten)
kosten per 1/4 pagina € 150,-

Deze invulling is gekozen om ervoor te zorgen dat we winkelen voor consumenten
verantwoord maken.
Wil jij meedoen met Black Friday bel dan met met Dick (0615822943) of Bert (0615822952)
van de NDC-mediagroep.

2.Koopzondagen

Black Friday/Sinterklaas

Koopzondag 29 november

Openingstijd : 13.00 tot 17.00 uur

Kerst

Koopzondag 20 december

Openingstijd : 13.00 tot 17.00 uur

3. Ondernemersverenigingen brengen SintMaartensnoep bij kinderen

Kinderen wachten op het snoep van de ondernemers (Foto: Marco Grimmon/ RTV Noord)

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/760032/Ondernemersverenigingen-brengen-Sint-Maartensnoep-bijkinderen
Kinderen hoeven dit jaar niet hun kelen schor te zingen voor een zak snoep. Meerdere
ondernemersverenigingen in de provincie komen langs bij de scholen om snoep te brengen. Zij willen
voorkomen dat het te druk wordt in het centrum van dorpen en steden.
Geschreven door

Marco Grimmon

Een van die verenigingen is Retail Club Winschoten. Zij bezoekt tien scholen. Pascal Meinders van de
winkeliersvereniging: 'Het zijn zestienhonderd zakjes met daarin in totaal zo'n vierhonderd kilo snoep.'

Drukte beperken
Het liefst zien de ondernemers de kinderen langs hun winkel komen, maar dit jaar is alles anders dan de
voorgaande jaren. Corona gooit ook tijdens Sint-Maarten roet in het eten.
Meinders: 'Bij sommige winkeliers kwamen tijdens voorgaande jaren meer dan duizend kinderen. En vaak ook
met één of meerdere ouders. Dat is veel te druk in deze tijd van corona. Maar we willen wel graag dat deze
traditie blijft bestaan, dus daarom komen wij naar de kinderen toe.'

4. Organisatie: ‘Plan rondrit Sinterklaas naar de
prullenbak verwezen’

Foto: Jeroen Bos/ OldambtNu.nl (archief)
Winschoten – Het plan van Handel en Nijverheid (H&N) Winschoten om met Sinterklaas een rondgang door
Winschoten te maken gaat niet door. “Gemeente Oldambt en de Veiligheidsregio Groningen hebben de
plannen van H&N en Rainbow Events alsnog naar de Prullenbak verwezen.” schrijven ze in hun persbericht.
Het plan was om met Sinterklaas en zijn Pieten een rondgang te maken door de straten in Winschoten. Er
zou niet gestopt worden. “Vanwege de aangescherpte maatregelen kan ook de rondrit door de Wijken niet
doorgaan, op dit moment is geen enkele vorm van een alternatieve sint-intocht toegestaan.” meldt de
organisatie.
Verrassingsbezoeken
“Sinterklaas vindt dit natuurlijk erg jammer en heeft laten weten alsnog het centrum van Winschoten te
bezoeken, echter het gaat dan om verrassingsbezoeken. Om groepsvorming te voorkomen worden de dagen
en tijdstippen niet bekent gemaakt. Daardoor blijft het een grote verrassing wanneer jij Sinterklaas en zijn
Pieten tegenkomt.” aldus Eduard Abbas van Rainbow Events.
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