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Grote verbouwing Die 2 Brüder von Venlo van start
VENLO - De verbouwing van Supermarkt Die 2 Brüder von Venlo staat op het punt van
beginnen. Eind januari wordt de verkoop verplaatst naar een tijdelijke
winkelvoorziening in het naastgelegen Nolenspark. Op slechts een steenworp afstand
van de verbouwingswerkzaamheden staat het personeel van de grootste en
bekendste supermarkt van Venlo daar ruim vier maanden lang voor haar klanten
klaar.
Volgens algemeen directeur Ed Ramaekers wordt het de grootste renovatie die de
supermarkt ooit gekend heeft. “De hele winkel wordt gemoderniseerd. Klanten kunnen
straks met hun winkelwagen naar de eerste verdieping via een speciaal systeem. Tot
nu kon dat alleen met een lift. De plek waar voorheen de grote kleding outlet Galerie
Heimann gevestigd was, wordt bij het winkeloppervlakte getrokken”, aldus de
directeur. Ook wordt de energievoorziening onder handen genomen. Het restaurant
wordt verplaatst naar de begane grond en de winkel krijgt zowel van binnen als buiten
een grote en niet te missen opfrisbeurt.
Op 2 januari is gestart met de bouw van het tijdelijke winkelpand, dat g renst aan de
parkeerplaats op het bekende Nolensplein. In de tijdelijke supermarkt is het overgrote
merendeel van het huidige assortiment te verkrijgen. Het reusachtige assortiment aan
frisdrank in blikjes, verse producten en niet te vergeten koffie blijft dus gewaarborgd.
Alle dagelijkse boodschappen zijn beschikbaar.
Een echte eyecatcher in de tijdelijke winkel is het beeld van Monseigneur Nolens. In
het Nolenspark staat een beeltenis van het park zijn naamgever en dit beeld is
natuurlijk niet zomaar weg te halen. Zelfs niet voor de bouw van een tijdelijke
supermarkt. Daarom heeft Die 2 Brüder von Venlo er in samenspraak met de gemeente
Venlo voor gekozen om het beeld een plek te geven in het open restaurant van de
tijdelijke winkel. Klanten kunnen direct naast het beeld plaatsnemen in de gezellige
binnentuin, alwaar zij genieten van een kop koffie of frisdrank met taart.
Na een verbouwing van 4 maanden wordt de verkoop vervolgens terug verplaatst naar
het monumentale gebouw aan de Gelderse Poort. Daar waar klanten tientallen jaren
de supermarkt weten te vinden. De exacte openingsdatum van de geheel vernieuwde
supermarkt is nog niet bekend. Meer informatie en updates vindt u op
www.2bruder.com.

