Beste klanten van sociale kruidenier De Molen,
Op donderdag 28 mei gaat onze sociale kruidenier aan de Kleine Molenweg in Stabroek opnieuw
open. Dit is goed nieuws voor jullie en voor ons want dit betekent dat de corona-crisis stilaan
voorbij gaat en we stilaan naar ons normale leven terugkeren.
Toch gaan we onze deuren niet zomaar open zetten zoals vroeger. Maar we gaan zoveel mogelijk
alle regels voor onze veiligheid en gezondheid toepassen zodat we alles voor iedereen zo gezond
mogelijk kunnen houden.
Welke regels gaan we toepassen ?
Om iedereen de kans te geven om langs te komen, gaat onze winkel niet open om 13.30 u.
maar wel om 12.30 u. We sluiten echter, zoals vroeger om 17.00 u. Moet je eventueel even
wachten tot de vorige klant heeft gewinkeld, dan gebeurt dit op de straat of in onze tuin. Maar we
respecteren wel de nodige afstand.
-

De ontmoetingsruimte blijft gesloten, er is dus geen tijd voor een tasje koffie of thee.

Je kan nog steeds groenten en fruit bestellen voor woensdagmorgen 12 u. (kijk hiervoor naar
www.demolenstabroek.be bij bestellen)
De ingang gaan we aan de garage maken, na het doorlopen van de winkel kom je bij de
kassa en daar is de uitgang.
Iedereen die in de winkel binnen komt, is verplicht een mondmasker te dragen. Dit breng je
zelf mee of je kan er eentje aankopen bij de ingang van de winkel. Bij het binnenkomen worden
ook de handen ontsmet met ontsmettingsmiddel dat aan de ingang aanwezig is.
Je kan alleen maar winkelen met de aanwezige winkelkarretjes. Deze zullen na elke klant
ontsmet worden zodat iedereen over een gereinigd karretje kan beschikken.
Slechts één klant wordt tegelijk in onze winkel binnen gelaten. Er kunnen dus geen
gezinsleden mee in de winkel binnen. Pas wanneer een klant gewinkeld heeft, kan de volgende
klant starten.
In de winkel zelf volgt iedereen de pijlen die op de grond zijn aangebracht. Zo kom je
uiteindelijk aan de kassa waar je gekochte goederen worden afgerekend. Zoals vroeger, worden
de goederen betaald met cash geld. Er kan dus niet met een bankkaart betaald worden.
De gekochte goederen kan je na het winkelen overladen in je meegebrachte zakken of
manden, zo komt niemand in aanraking met meegebracht materiaal.
We zijn er van overtuigd dat indien iedereen zich aan deze regels houdt, we toch aangenaam
zullen kunnen winkelen. Zijn er toch vragen of problemen, dan zijn daar de vrijwilligers die je graag
zullen helpen.
Tot donderdag 28 mei dus ...
Intussen tekenen wij met vriendelijke groeten,
het team van sociale kruidenier De Molen
03/568 97 10 of bestuur@demolenstabroek.be

