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Speciale stalling
NEEDE - H et is voor veel ouders
een herkenbaar probleem. Ko-
men ze met de fiets naar de su-
permarkt, met een kind voorop
en eentje achterop. Dan is het
niet altijd eenvoudig om de kin-
deren uit hun zitjes te halen, de
boodschappentas te pakken
zonder dat de fiets gevaarlijk
heen en weer wiebelt.
Bij Albert H eijn T emmink in
Neede behoort dat probleem
tot het verleden. Sinds vorige
week staat er een speciaal fiet-
senrek waar jonge ouders hun
fiets kunnen stallen. "H et is
een soort schelp die om-
hoog komt als je de fiets er
in zet. De fiets kan dan niet
omvallen" , legt Albert
T emmink van AH  T em-
mink uit. M oeders hebben
dan de handen vrij om de
kinderen veilig van de fiets
te halen of, als de boodschap-
pen zijn gedaan, de kinderen
weer op de fiets te zetten en
dan de boodschappen in de
fietstas te pakken. "De fiets staat
in dit speciale fietsenrek ge-
woon heel stabiel en kan niet
omvallen."
De reacties zijn positief, laat Al-
bert Temmink weten. 'Dat is
handig' en 'daar heb ik nou al-
tijd op zitten wachten' zijn veel-
gehoorde reacties. Albert H eijn
Temmink is een van de eerste
supermarkten waar deze bij-
zondere fietsenstalling een
plaats heeft gekregen. De komst
van dit speciale fietsenrek kan
niet los worden gezien van het
bedrijfsbeleid van Albert H eijn.
Albert Temmink: "Albert H eijn
promoot verantwoord onder-
nemerschap. Daar past ook bij

om mensen te stimuleren om
met de fiets naar de supermarkt
te gaan."  Waar voorheen jonge
ouders nog aangaven dat het
lastig is om met de kids op de
fiets de boodschappen te doen,

gaat dát argument niet langer
op. D e komende tijd wordt
proefgedraaid. Als blijkt dat het
aanslaat en de reacties zo goed
blijven, dan blijft het fietsenrek
staan.

Ouders kunnen hun fiets voortaan stabiel parkeren en hun kin-
deren veilig van de fiets halen. FOTO: ALBERT HEIJN TEMMINK
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