Kledingbank Maxima breidt uit en start nieuw seizoen
Met een vorkheftruck zette Marianne Besselink, gedeputeerde van de Provincie Groningen, een pallet
met 24 bananendozen met kleding op een metershoge stelling.
Op deze spectaculaire wijze opende zij op 3 maart de uitbreiding van Kledingbank Maxima met een
groot magazijn tot in totaal 400 m2. Zo’n fors magazijn is nodig omdat Maxima dit jaar uitbreidt naar
Veendam, Winschoten en Delfzijl. Bij Maxima in Sappemeer kunnen inwoners van Haren, HoogezandSappemeer en Slochteren met een aantoonbaar laag inkomen twee keer per jaar komen winkelen.
Zestig klanten uit Haren
De kleding wordt ingebracht door particulieren, wekelijks in Buurthuis De Mellenshorst, en komt van
winkels die restpartijen aan Maxima schenken, fiscaal voordelig. Het aantal bezoekers is al opgelopen
tot bijna 900 per half jaar waarvan 60 mensen uit Haren. Ook die stijging maakte een uitbreiding
noodzakelijk. Uit subsidies van het Oranje Fonds en het Skanfonds kon het magazijn worden ingericht
en kon een nieuwe bestelbus worden aangeschaft.
Busje
Op dinsdag 4 maart opende Maxima weer haar deuren met de voorjaars-/zomercollectie. Voor
bezoekers van Maxima uit Haren rijdt er eens per maand een bus vanaf Torion aan de Kerklaan heen
en weer naar Maxima in Sappemeer. Op de donderdagen 27 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni
vertrekt de bus om 10.00 uur; men is om 12.00 uur weer terug. Aanmelding vooraf bij Emiel v.d. Feen
van Torion, tel.nr. 050- 5344173.
Open Dag
Op zaterdag 8 maart tussen 12.00 en 15.00 uur is bij Maxima, Molenraai 1 te Sappemeer, een open
dag voor de inwoners van Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.
Iedere zaterdag wordt tussen 10.00 en 12.00 uur kleding ingezameld in Buurthuis De Mellenshorst,
Waterhuizerweg 36 te Haren. Op 8 maart vertrekt de bestelbus van Maxima om 12.00 uur met de
ingezamelde kleding op weg naar Sappemeer, Molenraai 1. Belangstellenden voor de open dag
kunnen desgewenst met eigen vervoer aansluiten.
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