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Kapot 

Helemaal kapot van het ontsmetten van de winkelwagens van de Jumbo. U weet wel die supermarkt van 

Mathijs en Ilona Mulder. Dochter Marloes en ikzelf hebben ons om kwart voor twee afgelopen 

woensdagmiddag, gemeld bij de directie. We werden keurig opgevangen en naar de bedrijfskantine 

geloodst. Aldaar kregen we een kopje koffie aangeboden met pepernoten en werd ons een 

Jumbokostuum aangemeten. Hierover een geel hesje waarop gemeld werd dat de clientèle anderhalve 

meter bij ons vandaan moest blijven. Het was niet nodig om ingewerkt te worden aldus de directie. 

Eenmaal bij de winkelwagens aangekomen was er toch een jonge werknemer, die op dat moment aan 

het ontsmetten was, die ons op niet mis te verstane wijze voordeed hoe wij dit moesten aanpakken. 

Duidelijk dus. Precies om twee uur lekker in het najaarszonnetje aan het werk. De één ontsmetten en de 

ander de wagentjes klaarzetten voor de klanten. Onze service ging verder dan ons werd opgedragen. 

We gaven de wagentjes netjes aan en vroegen zo af en toe wat er ingekocht moest worden. Als ze weer 

naar buiten kwamen keken ik vaak even wat er in de kar lag en vroeg of alles aanwezig was. Normaal 

moesten de klanten de wagentjes weer naar achteren brengen om te worden ontsmet maar ik was de 

beroerdste ook niet en deed dit geregeld voor de klanten. Vaak kwamen er ook bekenden langs voor 

een gezellig praatje. We kregen zelfs van een klant allebei een zakje snoep voor de bewezen diensten. 

Ik heb later nog even in de winkel opgezocht wat dit haar gekost had. Toch hartelijk dank voor dit 

gebaar. Om vijf uur in de middag zat ons werk er op. Helemaal kapot zijn we vertrokken. Met dank aan 

Mathijs en Ilona. Hadden we toch nog iets nuttigs gedaan voor de samenleving. Dit is net een verslag 

van een schoolreisje of zo. Maar ja, je moet toch wat opschrijven.  

We doen momenteel niets anders dan bidden dat we toch zeker wel op 15 december weer open mogen.   

Prettig weekend! 


