Advertorial

Feestelijke heropening
Albert Heijn Doesburg.
Woensdag 29 januari opende Albert Heijn de vernieuwde supermarkt aan de Ooipoortstraat 12 in Doesburg.
Het was er al snel gezellig druk – en niet alleen omdat er veel voordeel te behalen was. De winkel is ruim en
overzichtelijk van opzet en ademt een prettige sfeer. De nadruk van het assortiment ligt op verse producten uit alle
windstreken en die zijn dan ook goed vertegenwoordigd. Kortom, zeker de moeite waard om even te gaan kijken.
Hieronder leest u een aantal reacties op de vernieuwde supermarkt.
“Versaanbod flink toegenomen.”
De verbouwing van het pand aan de Ooipoortstraat
bleef binnen de bestaande muren. Maar dankzij
een slimme inrichting is het nu in de supermarkt
echter veel ruimer dan voorheen. Klanten hebben
hiervoor veel waardering, en dat steken ze niet
onder stoelen of banken. Supermarktmanager
Mark Egberts en zijn assistenten Judith Bremer en
Eelke Zwiers krijgen dan ook veel complimenten.
“Iedereen vindt onze winkel erg mooi. Bovendien
vinden ze het heel prettig dat het versaanbod flink
is toegenomen”, aldus Mark Egberts.

“Aantrekkelijke supermarkt.”

“Kippetjes, vers van de grill.”

De vernieuwde Albert Heijn werd om 11.00 uur
officieel geopend door locoburgemeester Fred
Jansen. Hij verrichtte de handeling met veel plezier.
“Ik vind dat de winkel is verbouwd met respect
voor het stadsgezicht van Doesburg. Het resultaat
mag er absoluut zijn. De supermarkt met de fraaie
gevel ziet er zeer aantrekkelijk uit”, vertelt hij. “Ik
wens de ondernemer en de medewerkers goede
zaken toe. Maar zo te zien aan de grote hoeveelheid
mensen die al ruim voor de heropening ongeduldig
voor de deur stond, zit dat wel snor!”

Ook de kaas- en delicatessenafdeling is compleet
vernieuwd. Klanten hebben daar voortaan keuze
uit allerlei vers in de supermarkt gegrilde lekkernijen. Tot dat aanbod behoren onder andere
spareribs, Zeeuws spek, Indische gehaktballen
en kip. “Wat is het geweldig dat onze Albert Heijn
dit heeft”, roept Etienne uit. “Daar zaten wij echt
op te wachten. We zijn namelijk dol op malse
kippetjes die vers van de grill komen. Ik neem
er meteen twee mee. Eentje voor tussendoor;
de ander is voor vanavond, bij de maaltijd.”

“Energiebesparende koelingen.”
De looproute in de Albert Heijn is anders dan
voorheen. Jacques moet best wel even wennen.
“Toch heb ik snel gevonden wat we nodig hebben.
Dat komt omdat alles overzichtelijk is ingedeeld.
Je ziet goed waar producten staan.” De sojayoghurt
is inderdaad meteen ontdekt. Die staat in een
koeling die voorzien is van gemakkelijk te openen
deuren. Alle koelingen zijn nu op deze wijze
afgedekt. “Dit vind ik een uitstekend initiatief”,
vertelt Liesbeth. “Zo wordt energie bespaard
en dat is natuurlijk veel beter voor het milieu.”

“Ik vind Albert Heijn goedkoop.”

“Het is veel ruimer dan eerst.”

Al jaren doet Angelique elke ochtend boodschappen bij de Albert Heijn. Toen de supermarkt
gesloten was vanwege de verbouwing werd haar
dagelijkse ritueel tijdelijk onderbroken. En dat
beviel haar niet. “Ik heb de winkel en alle medewerkers vreselijk gemist”, bekent Angelique aan
medewerkster Sita. “Ik ben daarom erg blij dat
ik hier weer terecht kan. Ook al omdat ik nu zelf
heb ervaren hoe goedkoop Albert Heijn is. Ik heb
namelijk bij andere winkels veel meer geld voor
precies dezelfde boodschappen moeten betalen.”

De Albert Heijn in Doesburg staat bekend om de
gemoedelijke sfeer. De winkel wordt grotendeels
bezocht door buurtgenoten die ook graag een
praatje met elkaar maken. Zoals meneer Zwiers
en meneer Vermeulen. Hun gesprek gaat vooral
over de vernieuwde supermarkt. “Het is echt veel
ruimer”, vindt meneer Zwiers. “Je kunt overal
goed bij.” Zijn kennis is het met hem eens. “Ik
ben nog maar net binnen”, antwoordt meneer
Vermeulen. “Maar mijn eerste indruk is positief,
zeer positief. De Albert Heijn ziet er prachtig uit.”

Ooipoortstraat 12, Doesburg
Openingstijden
Maandag tot en met donderdag en zaterdag 8.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

