Hapje, drankje en ander filiaal voor personeel kledingzaak

C&A Vredenburg sluit met een enkel traantje
Larissa Dekkers is kort voordat het
doek valt ook nog even present. ,,Ik
ga deze winkel missen'', legt ze uit.
,,Het was mijn vaste loopje. Ik
woon hier om de hoek. Het is een
prettige winkel. Lekker ruim.''

Sonja de Groot (57) krijgt een
bloemetje van haar dochter Patricia
(25).
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UTRECHT
Adrie van Leusden had
gistermiddag de 'eer' om de bijna
100 jaar oude C&A aan het
Vredenburg te sluiten.
RENÉ CAZANDER

Werkneemster Sonja Groot (57)
had zich nog zo voorgenomen zich
sterk te houden, maar het gaat mis
als haar dochter Patricia (25) haar
zondagmiddag rond 16.30 uur een
bosje bloemen komt brengen.
Patricia heeft zelf ook tien jaar in
het filiaal aan het Vredenburg
gewerkt. ,,Ik was 15 en zocht een
bijbaantje. Toen zei mijn moeder:
waarom kom je niet bij C&A
werken?'' Aldus geschiedde.
Moeder Sonja: ,,Ik werk 39 jaar
hier. Je sluit iets af. Je hebt hier
veel vaste klanten.''

Ze werkte 46 jaar en
9 maanden in het filiaal. Ze verhuist
naar de C&A op Hoog Catharijne.
Voordat de deuren definitief dicht
gingen, overhandigde de 61-jarige
bewoonster van Haarzuilens, onder
toeziend oog van vele collega's,
een bosje bloemen aan de
allerlaatste klant: Corry Fraza. ,,Ik
kom hier al 20 jaar.''
Fraza is niet de enige, die de
afgelopen dagen op de valreep nog
een bezoek bracht aan het C&Apand in hartje Utrecht. Een vrouw
van 87 uit Utrecht kwam
gistermiddag nog even een rondje
door de winkel lopen, omdat ze hier
vanaf haar vijftiende jaar heeft
gewerkt, zegt assistentwinkelmanager Charlotte Hagen.

Werkneemster Maud Jurcka werkt
nooit op zondag, maar gisteren was
ze bij het afscheid. Als afscheid
was er een borrel en een buffet
voor het hele personeel. ,,Het
personeel is een hechte groep'',
zegt ze. Op de vraag hoe het voelt
om na 17 jaar je werkplek te
verlaten, zegt ze nuchter: ,,De
sluiting was al eerder
bekendgemaakt. Naar het moment
kun je dus ruim van tevoren
uitkijken.''
Volgens winkelmanager René Kok
wordt al het personeel van de C&Avestiging aan het Vredenburg
geplaatst bij andere filialen in de
stad en in de regio.

Weemoed
Utrechter Jan Brouwer heeft
zondagmiddag voor 17.00 uur nog
even snel iets gekocht. Hij kijkt met
weemoed terug. ,,Als kind kwam ik
hier al met mijn moeder. De sluiting
doet mij pijn in het hart.''
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