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Beste ondernemers en overige betrokkenen in het Ebbingekwariert Bijgaand de 9 e nieuwsbrief WSM waarin wij
jullie graag op de hoogte houden van onze werkzaamheden en de ontwikkelingen die spelen in jullie winkelstraten.

Actuele ontwikkelingen
Officiële opening van Open Lab Ebbinge op vrijdag 21 en zaterdag 22 september
Het Ebbingekwartier terrein (voormalig ciboga) is klaar voor gebruik. Maar waarvoor eigenlijk? Wat kan ik hier
doen? Wie kan er terecht? En wat gebeurt hier nou? Dat laten we zien tijdens de manifestatie OPEN EBBINGE 2012.
Kunstenaars, (creatieve) ondernemers, buurtbewoners, Groningers en anderen gaan de samenwerking aan. Zij
tonen hoe tijdelijke bouw en tussentijdse projecten invulling kunnen geven aan een anders braakliggend terrein.
Een terrein wat nu opnieuw een gebruiksterrein is voor ondernemers, stadjers en omwonenden.
Tijdens deze tweedaagse openingsmanifestatie ontdek je het terrein door middel van experimenten en workshops,
presentaties en rondleidingen, tentoonstellingen en voorbeeldevenementen. Daarnaast zullen deze showcases
aangevuld worden met kinderactiviteiten, live muziek, beamer projecten en interactieve lichtshows. Kortom: we
presenteren het terrein en de gebruikers.
Bezoek de website; www.openlabebbinge.nl voor het volledige programma maar kom vooral zelf een kijkje nemen
tijdens OPEN EBBINGE 2012 en ontdek wat het terrein jou te bieden heeft.

Acties Winkelstraatmanagement OP 22 SEPTEMBER
Bootvervoer naar het Ebbingekwartier
Tijdens de manifestatie OPENEBBINGE 2012 is het voor bezoekers mogelijk om met de boot het manifestatie gebied
via de grachten van Groningen te betreden. Hierbij worden een drietal opstapplaatsen gerealiseerd die worden
ondersteund doormiddel van promotieteams. Vanaf het station, de westerhaven of de oosterhaven is er de
mogelijkheid om op te stappen om zo het Ebbingekwartier binnen te varen. De tijden van de vaartochten vanaf de
opstap plaatsen naar het Ebbingekwartier en terug zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

Nieuwsbrief Winkelstraatmanagement

11
,

Vervolg-Acties Winkelstraatmanagement OP 22 SEPTEMBER
Puzzelwandeltocht door het Ebbingekwartier
Voor families en andere geïnteresseerden is er op 22 september een wandelpuzzeltocht opgezet. De
ondernemersvereniging Ebbingekwartier neemt de deelnemers vanaf het Ebbingekwartier terrein mee om de
omgeving en de Ebbingestraat te ontdekken. De wandelpuzzeltocht kan gelopen worden tussen 11.00 en 15.00 uur
met om 16.00 uur de prijsuitreiking van de winnende teams. Wij zoeken nog ondernemers die gratis een prijs ter
beschikking willen stellen. Uw bedrijf wordt breed uitgemeten bij de prijsuitreiking en wordt vermeld in de
puzzeltocht zelf!!!
Gratis advertentie voor de ondernemers in de Gezinsbode
Voor ondernemers is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis advertentie in de gezinsbode van dinsdag
18 september. De voorwaarde die hieraan wordt gesteld is dat u als ondernemer zijnde met een concrete (korting-)
actie dient te komen op zaterdag 22 september. Indien u hierin geïnteresseerd bent dan ontvangen wij graag voor 4
september uw advertentie met bedrijfslogo in PDF formaat.
Aankondiging van de manifestatie OPENEBBINGE op OOG-TV
Naast de gratis advertentie hebben wij er ook voor gekozen om de manifestatie OPENEBBINGE 2012 via OOG-TV
bekendheid te geven. De commercial wordt uitgezonden op 20 en 21 september.
Kortingsactie Ebbingekwartiergarage
Wij als organisaties zijn nauw betrokken bij de opening van het Ebbigekwartier terrein, deze is gelegen boven het
Ebbingekwartiergarage. Wij vinden dit een mooie gelegenheid om bezoekers hierop te attenderen en zo de
parkeergarage op de kaart te zetten. Hiervoor hebben wij een nog lopende actie bedacht; goedkoop parkeren,
geldend van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 september aanstaande. Goedkoop parkeren is in onze ogen een
vaste prijs van €8,- per dag. Wanneer er overeenstemming tussen beide partijen is bereikt zullen we de actie
ondersteunen door middel van een advertentie in de Gezinsbode. Tevens zullen we de actie aankondigen op OOGTV. Tot slot willen we de ingangen van de parkeergarage op de zaterdag markeren met feestelijke ballonnen. Het
parkeerbedrijf moet nog reageren op dit aanbod van de ondernemersvereniging!!

Overig nieuws
Braderie vrijdag 21 september
De braderie van 21 september in de Oude Ebbingestraat gaat definitief door. Deze braderie is eind mei
aangekondigd, hierop is door veel ondernemers positief op gereageerd gezien de vele inschrijvingen die wij hebben
mogen ontvangen. Wij zien dit als nieuw begin van een levendige Oude Ebbingestraat en proberen deze activiteit
jaarlijks terug te laten komen. We zijn er nog bezig om de braderie aan te laten kondigen in de gezinsbode dan wel
in het Dagblad van het Noorden (beide onderdeel NDC).
Deelnemers worden hiervoor nog benaderd door Erwin Boer Rookhuizen van de NDC mediagroep. Aanmelden via
ons als winkelstraatmanagement kan ook.
Komst van Kruidvat
Aan de Ebbingestraat 71 (naast Albert Heijn) komt binnenkort een vestiging van het Kruidvat. Met haar komst komt
een einde aan de lange leegstand in dit deel van de Ebbingestraat. Wij verwelkomen deze nieuwe winkel daarom
van harte.
Nieuwe assistent WSM
Afgelopen week hebben wij onze nieuwe assistent WSM Wilrik Beijaard mogen ontvangen. Hij komt volgende week
kennis met u maken en zal een poster en flyers meebrengen ter promotie van de manifestatie OPENEBBINGE 2012.
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