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Beste Ondernemer/bedrijfsleider
Een aantal leuke evenementen staan op het programma en graag willen we deze benadrukken in deze
Snelpost.

Donderdag 21 juni zomerkoopjesmarkt (van 9:00 uur tot 17:00 uur)
De jaarlijkse zomerkoopjesmarkt op de Grote Markt georganiseerd door OOG.
Met veel enthousiasme zien we ieder jaar weer veel voorgaande deelnemers terug op dit evenement.
Dit is het bewijs van succes. De zomerkoopjesmarkt wordt door de consument gezien als een
evenement waar men voor leuke prijsjes kwalitatief goede artikelen kan kopen.
Mogen we jou als deelnemer begroeten?
Kosten:
Voor OOG-leden per kraam 45,00 excl. b.t.w.
Niet OOG-leden 1e kraam 120,- iedere extra kraam 45,00 excl. b.t.w.
Reclamebijdrage per deelnemer 25,00
Precariorecht per kraam 7,50
Een aantal enthousiaste vaste deelnemers aan het woord:

Danny Borremans Den Boer schoenmode: “de koopjesmarkt is voor ons
een perfect evenement om bepaalde maten en modellen te verkopen voor een
aardig prijsje

Jacqueline Otte Bomont “ een gezellige dag met een verrassend goede
verkoop!!”

Monique van Egeraat Soit conceptstore: “potentiele klanten kunnen op
dit evenement maken met mijn winkel en de leuke merken die ik verkoop”

Aanmelden kan tot 18 juni door een mail te sturen naar koterskinderkleding@gmail.com t.a.v.
Judith Keijzer, met daarin de naam van de deelnemende winkel en het gewenste aantal kramen.

Lid worden of je mening kwijt over allerlei
onderwerpen? info@oogfocus.nl

StreetSale 2,3,4 augustus
De 2e editie van dit evenement, met activiteiten, straattheater
en muziek in de winkelstraten en pleinen. Uiteraard hopen we
dat ondernemers weer enthousiast meedoen en hun winkel, op
welke manier dan ook, presenteren op straat d.m.v. een kraam,
presentaties en/of aanbiedingen of een creatieve uiting.
StreetSale is een evenement bij uitstek waar gezamenlijk in je
straat iets kunt organiseren. Hoe meer winkels meedoen en hoe
meer activiteiten er worden georganiseerd tijdens deze 3 dagen,
des te aantrekkelijker het evenement voor de bezoeker/koper!!
Denk alvast na hoe jij je winkel gaat promoten in augustus tijdens de StreetSale
Verder info volgt nog maar voor vragen kun je terecht bij Danny Borremans van Den Boer
schoenmode daj.borremans@gmail.com

WAT wordt het advies voor de KOOPZONDAG op 29 juli?

G

Zoals bekend wordt er op deze zondag het evenement DANCE TOUR georganiseerd.
Dat betekent dat de Grote Markt vanaf 13.00 uur min of meer afgesloten is als evenemententerrein.
Verschillende ondernemers stellen de vraag of de combinatie van DANCE TOUR en KOOPZONDAG wel zo
gelukkig is, én of er voldoende maatregelen door de gemeente/politie worden getroffen om overlast in de
winkelstraten te voorkomen. We hebben de vraag – kort geleden – voorgelegd aan de burgemeester maar
hierop nog geen antwoord mogen ontvangen.
Zodra we meer informatie hebben zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
Hoe het advies ook uitpakt: het is uiteraard aan u of u gebruik maakt van de openstelling op deze zondag.

Let op gewijzigde tijden koopzondag: (extra vermelding)
In overleg met ondernemers is er naar voren gekomen dat er behoefte is voor een verruiming van de
openingstijden tijdens de koopzondag.
De tijden op de komende koopzondag poster zijn daarom gewijzigd naar 12:00 uur tot 17:00 uur.
Uiteraard is dit een advies.

Tips en weetjes
In de maand juni worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd, die zeker de moeite waard zijn om
bij te wonen.
Binnenkort worden uitnodigingen verstuurd door Carolien Eijkelenboom met nadere toelichtingen.
· dinsdag 19 juni: bijeenkomst voor ondernemers over Privacywetgeving.
· maandag 25 juni: bijeenkomst voor ondernemers detail/horeca onder
thema “RETAIL richting 2030”.
· woensdag 27 juni: bijeenkomst voor alle bedrijven met als thema:
“duurzaamheid voor bedrijven”
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