Vers gebakken gerechten vanuit oud bankgebouw

Een nieuwe ondernemer heeft zich in de winkelkern van Wierden
gevestigd. Domino’s Pizza heeft op dinsdag 22 juni de deuren
geopend en sindsdien hangt de smakelijke geur van versgebakken
pizza’s in de Stationsstraat. Onder aanvoering van franchisenemer
Jesse Jellema worden pizza’s met verse ingrediënten ter plaatse
klaargemaakt, om vervolgens direct vanuit de ovens in en rondom
Wierden te worden bezorgd.

Het is de tweede vestiging die Jellema onder zijn
hoede heeft. Hij begon in 2015 als bezorger en
heeft in krap vijf jaar tijd alle mogelijke functies
binnen de organisatie doorlopen. "Ik ben aanwezig
geweest bij het opstarten van verschillende
winkels en heb sinds maart 2020 ook al mijn eigen
vestiging in Rijssen. “Ik geniet volop van het
ondernemerschap en heb dan ook onwijs veel zin
in deze nieuwe uitdaging!"

Na deze grootscheeps verbouwing is Jellema
samen met zijn team klaar om de Wierdenaren
kennis te laten maken met verse gerechten. "Alle
pizza’s bij Domino’s worden gemaakt van eerlijke
en verse ingrediënten. Het deeg is honderd
procent vers en alle ingrediënten zijn vrij van
kunstmatige geur- en kleurstoffen.”

In ongeveer een maand tijd is het oude
bankgebouw omgeturnd tot een moderne
horecaruimte. Jellema is meer dan tevreden over
het resultaat. "We hebben ook een paar
zitplaatsen, sfeervol aan een bar bij het raam,
maar we richten ons in hoofdzaak op bezorging in
een kleine straal rondom Wierden. Binnen
zeventien minuten bezorgen wij de vers gebakken
pizza's. Daarvoor hebben we zeven elektrische
fietsen, zodat we met een aantal bezorgers op pad
kunnen en snel wendbaar zijn in
de dorpskern."

Nu de eerste officiële week er op zit kan de
bedrijfsleider met genoegen terugkijken op de
soepele start. "We hebben zelfs extra personeel
ingezet vanuit andere vestigingen!"

Er zijn nog steeds vacatures beschikbaar voor
wie een baantje bij deze horecatycoon wil.
Informeer even ter plaatse. Domino's in
Wierden is geopend van maandag tot en met
zondag van 16.00 uur tot 22.00 uur.

