Advertorial

Feestelijke opening
Albert Heijn Anklaar.
Woensdag 4 februari opende Albert Heijn een nieuwe winkel aan de Salomestraat 27 in Apeldoorn. 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
de reacties op de nieuwe supermarkt.
“Groente Albert Heijn altijd goed.”
Het echtpaar Bottema is bezig met het
aanvullen van de voorraad thuis. Hun winkelkar
ligt al aardig vol, maar ze zijn nog niet klaar. “We
hebben nu meer tijd nodig omdat we de weg in
de winkel niet goed weten. Gelukkig hebben we
een plattegrond gekregen”, zegt meneer Bottema.
Ondertussen zoekt mevrouw Bottema de groente
uit op het versplein. Het worden wortelen, voor
vanavond. “Die zien er lekker uit. De groente van
de Albert Heijn is trouwens altijd goed. Daarom
doe ik er al jaren de boodschappen.”

“Supermarkt groter dan eerst.”

“Nu ook gegrilde lekkernijen”.

Het winkelcentrum Anklaar wordt momenteel
gesloopt en daarna opnieuw gebouwd. De Albert
Heijn is verhuisd naar een tijdelijke locatie aan
de Salomestraat. Die supermarkt is groter dan
de gesloten vestiging. “Onze supermarkt is
weliswaar tijdelijk maar je winkelt er minstens
net zo prettig”, vertelt supermarktmanager
Folkert Pol. Als het nieuwe winkelcentrum
Anklaar wordt opgeleverd, krijgt de Albert Heijn
daar een prachtige locatie. “Onze supermarkt
zal dan weer een stuk groter zijn dan deze.”

Op de kaas- en delicatessenafdeling kunnen
klanten vleeswaren in elke gewenste hoeveelheid vers laten afsnijden. Het assortiment biedt
meer keuze dan eerst. Zo zijn er nu de hele dag
door onder andere Zeeuws spek en worst, vers
van de grill, verkrijgbaar. Via proeverijen kunnen
klanten kennismaken met deze nieuwe
lekkernijen. “We krijgen veel complimenten over
het aanbod van gegrilde producten”, zegt
medewerker Walter. “Klanten vinden de malse
kippetjes en de grillworst erg lekker.”

“Ik zie meer gezonde producten.”
Het aanbod van de Albert Heijn is behoorlijk
uitgebreid. Dat heeft Andrea al ontdekt. “Ik zie
bijvoorbeeld nu veel meer superfoods en andere
gezonde producten.” Ze heeft grote interesse
in dergelijke producten. Andrea heeft namelijk
een glutenallergie en haar man een lactoseintolerantie. Ze koopt daarom graag het
Albert Heijn Huismerk. Daar staat op het etiket
duidelijk aangegeven of het product gluten en/of
melk bevat. “In simpele pictogrammen waardoor
ik snel kan zien wat voor ons geschikt is.”

“Samen naar Albert Heijn Anklaar.”

“Tulpen mee voor mijn vrouw.”

Elke vrijdag rijdt Jan vanuit de Zaanstreek naar
zijn dochter en haar gezin die in Apeldoorn
wonen. Vader en dochter brengen de kinderen
naar school en doen daarna boodschappen bij de
Albert Heijn in Anklaar. Jan zoekt de Bonusaanbiedingen uit. “Ik ben prijsbewust en de
Bonusaanbiedingen zijn echt heel goed”, weet hij.
Het dagje Apeldoorn wordt altijd gezellig afgesloten. Jan maakt dan namelijk een uitgebreide
maaltijd. “Daarvoor gebruik ik recepten uit de
Allerhande”, zegt hij met een glimlach.

Het bezoek van Cees aan de nieuwe Albert Heijn
zit erop. Hij is tevreden. “Het is mij opgevallen
dat de koelingen nu afgedekt zijn met deuren.
Daardoor ziet alles er netjes en verzorgd uit”,
concludeert hij. Zoals gebruikelijk gaat Cees na
het afrekenen meteen naar de servicebalie. Daar
neemt hij altijd een bosje bloemen mee voor
thuis. Het aanbod bloemen en planten is nu nog
uitgebreider. Cees aarzelt even. Dan kiest hij
uiteindelijk voor twee bossen paarse tulpen.
“Die vindt mijn vrouw vast mooi.”

Salomestraat 27, Apeldoorn
Openingstijden
Maandag tot en met zaterdag 08.00 tot 21.00 uur. Zondag van 12.00 tot 18.00 uur
U kunt bij ons gratis parkeren

