
	  

Om	  een	  goede	  invulling	  te	  geven	  aan	  	  het	  gebruik	  van	  de	  winkelruimte	  die	  in	  de	  
nieuwbouw	  aanwezig	  is	  zijn	  we	  een	  samenwerking	  aangegaan	  met	  
Rechtstreex.	  Vanaf	  september	  worden	  wij	  het	  a;aalpunt	  voor	  de	  wijk	  	  110	  
Morgen/Hillegersberg-‐Noord!

Wat	  is	  Rechtstreex?	  Rechtstreex	  is	  twee	  jaar	  geleden	  in	  Ro5erdam	  opgericht	  door	  Arthur	  Nijhuis	  en	  
Maarten	  Bouten.	  Hun	  droom	  is	  om	  een	  nieuwe	  voedselketen	  te	  creëren	  met	  korte	  lijntjes	  tussen	  boer	  
en	  consument.	  Inmiddels	  telt	  Rechtstreex	  twaalf	  aEaalpunten	  in	  verschillende	  Ro5erdamse	  wijken	  en	  
hebben	  ze	  een	  eigen	  concept-‐store	  in	  de	  Fenix	  Food	  Factory.	  

Hoe	  werk	  het?	  Als	  u	  zich	  	  inschrijJ,	  krijgt	  u	  wekelijks	  vrijblijvend	  een	  nieuwsbrief	  toegestuurd	  per	  
email	  waarna	  u	  online	  via	  de	  bestellijst	  al	  uw	  boodschappen	  vrij	  kunt	  kiezen	  uit	  het	  uitgebreide	  
assorLment.	  Als	  u	  zich	  inschrijJ,	  ontvangt	  u	  een	  bestellijst	  van	  ons	  met	  een	  overzicht	  van	  alle	  lekkere	  
producten.	  Uw	  bestelling	  wordt	  samen	  met	  die	  van	  anderen	  direct	  bij	  boeren	  uit	  uw	  omgeving	  
geplaatst.	  De	  streekproducten	  worden	  vervolgens	  bij	  ons	  aEaalpunt	  afgeleverd,	  waar	  u	  ze	  
kunt	  ophalen	  Ljdens	  de	  inloopuren.	  

Zit	  ik	  ergens	  aan	  vast?	  Meedoen	  met	  Rechtstreex	  is	  geheel	  vrijblijvend	  omdat	  er	  zonder	  
abonnementen	  wordt	  gewerkt.	  U	  	  bepaalt	  dus	  zelf	  of	  en	  wat	  u	  bestelt.

Wat	  zit	  er	  in	  het	  assorLment?	  	  U	  kunt	  	  alLjd	  rekenen	  op	  een	  breed	  assorLment	  vers	  fruit,	  groente,	  
zuivel,	  eieren,	  vlees,	  en	  brood.	  Lokaal,	  vers,	  niet	  mee	  gerommeld.

Als	  school	  zijn	  we	  heel	  blij	  dat	  we	  in	  de	  nieuwe	  school	  met	  het	  a;aalpunt	  
kunnen	  starten.	  De	  leerlingen	  van	  de	  VSO	  afdeling	  gaan	  het	  werk	  in	  het	  
a;aalpunt	  doen.	  Zij	  gaan	  de	  binnengekomen	  bestelling	  controleren,	  de	  
producten	  op	  hun	  plaats	  zeJen	  in	  de	  winkel,	  	  groenten	  afwegen,	  de	  
bestellingen	  klaarzeJen	  en	  de	  klanten	  helpen	  in	  de	  winkel.	  Op	  deze	  manier	  
kunnen	  onze	  leerlingen	  hun	  vaardigheden	  oefenen	  en	  uitbreiden	  in	  een	  echte	  
prakKjksituaKe!

Als	  u	  zich	  als	  klant	  wilt	  inschrijven	  kunt	  u	  zich	  opgeven	  via	  de	  site	  van	  
Rechtstreex.	  (www.rechtstreex.nl).	  

U	  krijgt	  dan	  vanaf	  september	  iedere	  week	  een	  bestellijst	  opgestuurd.	  Zoals	  u	  al	  
begrepen	  heeQ,	  aanmelden	  als	  klant	  verplicht	  u	  tot	  niets	  en	  er	  zijn	  ook	  geen	  
kosten	  aan	  verbonden.
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