Nieuwsbrief

Haren, 6 juli 2018

Beste (wijk)bewoners,
Afgelopen week hebt u kunnen genieten van een warme maaltijd in ons restaurant. Deze week van
het restaurant was een proef om de belangstelling te peilen en om uit te zoeken wat het van ons als
organisatie vraagt.
Wij hebben veel positieve reacties gekregen: iedereen is lovend over de kwaliteit van het eten. Er zijn
complimenten gegeven over de sfeer tijdens de maaltijd: de bediening was goed en de entourage
verzorgd.
Ook zijn er aandachtspunten meegegeven, waarvan de belangrijkste wel is dat het eten niet te lang
moet duren. Niet iedereen gaat elke dag uit eten, gemiddeld genomen willen veel mensen de
maaltijd gebruiken binnen het uur. De porties moeten niet te groot zijn en er is nu een ruime keuze,
maar het mag ook best een beetje minder.
Daarnaast zijn er tips gegeven over het vergroten van de bekendheid, zoals het vermelden op de
website, het informeren van eerste contactpersonen en mensen op de wachtlijst.
Al met al heeft deze week ons veel informatie opgeleverd. Door het eten op het appartement en in
het restaurant mogelijk te maken, vergroten we de keuzemogelijkheid voor bewoners van
Westerholm. Voor wijkbewoners kan het een welkome aanvulling zijn. Het biedt mogelijkheden voor
ontmoeting en gezelligheid.
Dit alles heeft ons doen besluiten om het eten in het restaurant door te zetten. Wel hebben we even
tijd nodig om organisatorische maatregelen te nemen. Ook zullen we kijken naar de omvang van het
menu in relatie tot de prijs. Om deze reden zal het restaurant tot maandag 16 juli niet geopend zijn.
Wij zullen u voor die datum informeren over de voortgang.
Heeft u ondertussen nog tips en ideeën, laat het ons dan weten. Wij nemen graag uw ervaringen
mee. U kunt deze tips afgeven bij de receptie.
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dineke Katerberg
Directeur-bestuurder

