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29 mei 2012
Door: Erwin van Leeuwen en Manon van Weerden
In deze nieuwsbrief staan de volgende negen hoofdonderwerpen centraal:
Braderie Oude Ebbingestraat, Manifestatie, Opening Terrassen Turfsingel, Aanlegsteiger
Ebbingekwartier, Parkeeracties en Werkgroep Groen, Beach-Volleybaltoernooi, Ebbingekwartier wordt
Oranje, Ommelandermarkt en Nieuwe Bedrijven.

1. Braderie Oude Ebbingestraat vrijdag 21 september 2012
Na het succes van de braderie in de nieuwe Ebbingestraat op vrijdag 11 mei jl. heeft Riets
Lingerie het initiatief genomen voor een braderie in de Oude Ebbingestraat. We hebben het
bedrijf huurkraam bereid gevonden dit te organiseren. Ze zullen dit organiseren als er 20
bedrijven meedoen. Zij organiseren bij dat aantal externe marktbedrijven die de rest (de lege
plekken) invullen. Hieronder hun oproep:
Wij zijn voornemens dit jaarlijks te laten terugkeren op de derde vrijdag in september. Dit jaar zal
de braderie plaatsvinden op vrijdag 21 september van 10.00 tot 17.00 uur.
Externe marktondernemers kunnen bij ons boeken tegen een kraamprijs van € 40,=.
Gevestigde winkeliers bieden wij de mogelijkheid ruimte voor de eigen winkel te reserveren
tegen een tarief van € 25,=. Ook is het mogelijk zelf een kraam voor eigen deur te bestellen
zonder dat hiervoor een meerprijs wordt berekend voor één kraam. Wilt u zelf twee kramen
of meer dan wordt het tarief vermenigvuldigd met het aantal kramen dat u zelf wilt innemen.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken
via het inschrijfformulier op onze website http://huurkraam.nl/standplaatshouders/inschrijven/
Wij verzoeken u bij inschrijving de naam te vermelden die u op de gevel van uw winkel uitdraagt
en het huisnummer waar u de kraam wenst. Om de plaats vóór uw eigen zaak in te kunnen
nemen is het van belang uw deelname kenbaar te maken vóór18 juni zodat wij overzicht krijgen
waar externe ambulante handelaren geplaatst kunnen worden.
Enige weken voorde braderie zullen wij raamposters beschikbaar stellen om de consument
te attenderen op de naderende braderie. Wij vertrouwen erop dat u genoemde posters goed
zichtbaar wilt ophangen.
Roelof Hofman en Iko Hof, het huurkraamteam
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2.

Manifestatie zaterdag 22 september 2012

Van donderdag 20 september tot zaterdag 22 september wordt het evenemententerrein
Ebbingekwartier aan het Boterdiep officieel geopend. Dit wordt grootst opgezet voor
verschillende doelgroepen. De zaterdag wordt gericht op omwonenden en de stad en regio.
Wilma Naaijer van 't Binnenhuis en ik willen die dag een knallende winkelstraatdag organiseren
in de Nieuwe Ebbingestraat. Wie wil dit met ons helpen bedenken?? Meld je nu via een reply op
deze mail aan en we gaan direct aan de slag op plannen te smeden.

3.

Opening terrassen Turfsingel

Op maandag 11 juni worden na enig trekken en duwen van o.a. uw winkelstraatmanager de
twee nieuwe terrassen aan de Turfsingel formeel in gebruik genomen. Het gaat om de nieuwe
terrassen voor De Toeter en voor het Heerenhuis. Wethouder Ton Schoor zal hiervoor om 16.00
uur een formele openingshandeling verrichten.
Zo wordt het Ebbingekwartier weer een stukje leuker!! Wij wensen de ondernemers Maik van
Heerd en Ronald Verheijen heel veel zon en succes!!

4.

Aanlegsteiger Ebbingekwartier

Ook in juni wordt de aanlegsteiger Ebbingekwartier in gebruik genomen. Op initiatief van De
Toeter wordt het dan mogelijk met waterfietsen ed. aan te leggen n het Ebbingekwartier. Dan
zijn we dus ook via het water te bereiken. De kerngroep Ebbingekwartier heeft dit zogenaamde
kleinschalige initiatief geldelijk gesteund

5.

Parkeeracties en werkgroep groen

We zijn als winkelstraatmanagers in overleg met het parkeerbedrijf over de randvoorwaarden
voor nieuwe parkeeracties. Dat gaat nog niet snel genoeg naar onze zin, maar we vorderen
gestaag. In onze volgende nieuwsbrief hopen we daar op terug te kunnen komen. Hetzelfde
geldt voor de nieuwe aankleding van de nieuwe Ebbingestraat: het gaat goed, maar niet zo snel
als we hadden gehoopt. Volgende keer meer................
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6.

Beach-volleybaltoernooi

Op 7 september 2012 vindt er een bijzondere beachvolleybal toernooi in Groningen plaats!! Dit
evenement wordt door een collega-netwerkorganisatie op het nieuwe stadsstrand aan het
Boterdiep georganiseerd. De locatie wordt omgetoverd tot een waar evenemententerrein met
alle faciliteiten om er een groot feest van te maken. Er wordt een dagvullend programma
aangeboden, met naast het Beachvolleybal Toernooi een Beach BBQ en een Beach Party.
Het Global Netwerkteam nodigt het gehele Groningse bedrijfsleven van harte uit om deel te
nemen aan het toernooi en tezamen plezier en zaken te combineren. Het evenement is ideaal
om op informele wijze contacten te leggen en te onderhouden met ondernemers uit het
noorden.
Voor meer informatie en de inschrijving van je team kan je terecht bij het bestuur. Wil je wel
meespelen, maar krijg je geen team op de been? Wij stellen enkele speciale teams samen waar
je in mee kan spelen.
Pakket A (€195,- excl. BTW)
• Deelname toernooi ( 5 / 7 personen per team)
• Logo bedrijf + team naam op de website
• Clinic en/of presentatie tijdens het evenement
• 20 Consumptiemunten
• Afsluitende Beachparty op het stadsstrand Ebbingekwartier
Pakket B (€ 345,- excl. BTW)
• Deelname toernooi ( 5 / 7 personen per team)
• Logo bedrijf + team naam op de website
• Clinic en/of presentatie tijdens het evenement
• 40 Consumptiemunten
• Deelname aan de Beach BBQ
• Afsluitende Beachparty op het stadsstrand Ebbingekwartier
Wensen voor het samenstellen van het team, tracht dit te bewerkstelligen:
• 2 vrouwen in het team
• Maximaal 2 spelers uit professionele divisies
Aanmelden als team bij Carina Hoogenberg, Organisatie Beachvolleybal Toernooi
Global Networks. +31(0) 508515257 mobiel +31(0) 623090040
Winkelstraatteams uit het Ebbingekwartier kunnen de inschrijving ook regelen via Erwin van
Leeuwen waarvan mailadres en telefoonnummer bekend zijn. Ook aanmelden dus als je als
individu mee wilt doen!!
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7.

Ebbingekwartier wordt Oranje

Vanaf 1 juni zal Het HeerenHuis (tijdelijk) een nieuwe naam dragen: Het HollandHuis en dit
vieren zij groots met het OranjeBal, dit is het officiele openingsbal van Het EK 2012.
Van 20:30 tot 21:30 uur is er een officiële opening. In de HollandZaal staat Groove Department
op het podium het dak van het stadion af te spelen en in het HollandCafe geeft 'T Is Ook Niks de
sfeer aan.
Let op: de dresscode is feestelijk chique met een twist of orange, heb je nog geen mooi EK shirt,
geen paniek Het HollandHuis heeft eigen EK shirts, limited edition en zijn deze avond (en nu ook)
te koop in de oranjeshop.
Let op: Na de finale wordt het HollandHuis weer gewoon het HeerenHuis!!

8.

Ommelandermarkt

12 mei 2012 was de eerste van een zestal Ommelandermarkten aan het Boterdiep in 2012. De
andere zaterdagen in 2012 waarop deze markt er is zijn 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september
en tot slot zaterdag 13 oktober.

9.

Nieuwe bedrijven



AfriCarib (Hair Beauty Food) heeft zich gevestigd in de nieuwe Ebbingestraat 99
Sola is verhuisd van Nieuwe Ebbingestraat 105 naar de Oude Ebbingestraat 22

Wij wensen jullie beide succes!!

Wilt u reageren?
Dan kunt u contact op nemen met:
Erwin van Leeuwen
Tel:
06-22206502
E-mail:
lelionvastgoedadvies@gmail.com
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