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Van: DA + Mooi Rhoon [mailto:DaMooiRhoon@cocosoftmail.com] verzonden: donderdag 18 april 2013 15:02 Aan: Griffie Albrandswaard onderwerp: Fw: SPAM-LOW: Gemeenteraad 

Original Message 
From: HYPERLINK "mai1 to:verm7482@planet.nl"wi1 ma Vermeulen To: HYPERLINK " '" - -HYPERLINK "ma 
Sent: Thursday, April 18, 2013 7:06 AM Subject: SPAM-LOW: Gemeenteraad 

"mai1 to:p.klem@albrandswaard.nl"p.klem@albrandswaard.nl 
i1 to:damooi rhoonOcocosoftmai1.com damooi rhoontacocosoftmai1 com 

Geachte heer/mevrouw, 

Afgelopen november 2012 hebben wij de winkel overgenomen van de heer Kik. De heer Kik is jarenlang actief bezig geweest in samenwerking met de heer Mahu om hier een prachtige locatie neer te zetten. 
De heer Kik heeft de winkel door bepaalde omstandigheden moeten verkopen Wij z i j n met ons financieringsplan uitgegaan met een samensmelting met het Strawinskiplein en goede parkeerplaatsen op het J.Louwerensplein voor onze klanten. 
Een goed winkelgebied wat voorziet aan alle behoefte van de consument. 
Onze winkel is een nieuw concept binnen de franchise-ketens DA drogisterij en MOOl-parfumerie 
wij z i j n de tweede winkel in Nederland met de combinatie DA + MOOI. Met een nieuw concept en een nieuw interieur ,nieuw pand z i j n er veel kosten gemaakt. 
De meerjarenprognose is door vele bekeken en daar zijn de bestemmingsplannen b i j gehaald. Onze financieringsplan is afgestemd op het in deze moeilijke t i j d zou het fantastisch meegedacht wordt om het voor de winkeliers in onze prachtige winkel komen ze van alle is er geen parkeerplaats te vinden. Wij hebben sinds de opening nog niemand van de gemeente gezien. En als Ü van de gemeente bent vinden wij het heel" f i j n dat u zich kenbaar maakt en dan laten wij u meegenieten van onze prachtige winkel. 
Als u dan naar buiten loopt zult U zien dat de buitenkant niet aansluit op de binnenkant van onze prachtige winkels op het 3.Louwerensplein. 

bestemmingsplan, zi j n dat er door de gemeente draagzamer te maken, windstreken kijken,maar op zaterdag 

Met vriendelijke groeten,-
Robbert en wilma Vermeulen 
DA + MOOI Vermeulen Rhoon 
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