Rens: COOP heeft voordelen voor Beusichem
Er gaat wat veranderen in Beusichem door de
verkoop van winkelketen Emté aan Jumbo. Een
deel van die winkels gaat dan weer
doorverkocht worden naar COOP. Ook de
winkel op de markt in Beusichem. Rens Versluis
(43), runt nu 8,5 jaar de supermarkt in
Beusichem (toen nog Golff). In februari
mogelijk al wordt dat COOP. De ombouw naar
COOP gaat naar alle waarschijnlijkheid
gepaard met een grote verbouwing die Rens al
jaren wenste. Begin 2019 zal het geelgroen van
Emté dan uit het marktbeeld verdwijnen, maar
wint Beusichem ook veel. Zo steunt COOP veel
dorpsverenigingen
en
komt
er
een
bezorgdienst. De winkel gaat na een
verbouwing twee derde minder energie

gebruiken en de verkeersveiligheid zal
verbeteren door meer veilige parkeerplaatsen.
In het assortiment is straks meer plaats voor
vers en lokaal product.

COOP is een coöperatie Rens. Wat betekent
lidmaatschap? Worden we lid? “COOP is ooit
door burgers opgericht. Zij hebben landelijk
inspraak, maar een coöperatielidmaatschap
houdt niet verband met een kortingskaart of
zo. Je hoeft niet lid te worden dus. De
klantenkaart van COOP werkt wat dat betreft
ook anders.”

Met nieuwe eigen parkeerplaatsen aan de zijkant van de winkel verbetert de verkeersveiligheid.

COOP is sterk in dorpswinkels. Wat zijn de
voordelen voor Beusichem? “COOP heeft een
interessant
sponsormodel
voor
dorpsverenigingen. Ze zijn afgestapt van grote
sponsordoelen, maar in plaats daarvan

steunen ze dorpsverenigingen. Zo hangt er
straks bij de flesseninname een bordje van de
vereniging waaraan het statiegeld gedoneerd
kan worden. De ene maand kan dat BZS zijn en
de volgende Excelsior.”

En internet, hoe zit dat met COOP? “COOP
heeft een goede landelijke website, waar je
bestelling via de lokale winkel bezorgd wordt.
Dat is straks nieuw voor Beusichem. We
kunnen gaan bezorgen.”
Dat is goed nieuws, voor ouderen of zieken.
“Er is een goed systeem voor de bezorgdienst
bij COOP. Dat had Emté niet. Ik kan alleen
bezorgen met een goed bezorgsysteem en
COOP heeft dat. Er rijdt straks dus een busje
van COOP door Beusichem en omstreken.”
En moeten mensen straks snel hun
kortingsspaarpunten inleveren, om te
voorkomen dat ze vervallen? “Je hoeft niet
bang te zijn dat de punten plotseling op
maandag niet meer geldig zijn. Misschien dat
de fijnproeverspas wordt ingeleverd, maar er
moet nog gesproken worden over de invulling
van de plannen. Je moet niet vergeten dat pas
op 1 juli officieel Emté wordt verkocht. Daarna
mogen we pas officieel met de COOP praten.
We hebben nu alleen kennis gemaakt en die
gesprekken zijn heel goed bevallen. COOP is
echt een warme organisatie, minder zakelijk als
de Emté-eigenaar Sligro dat beursgenoteerd is.
Bij COOP zijn de lijnen heel kort en is de directie
ook dicht bij de praktijk betrokken. Veel
mensen kennen de COOP in Culemborg, maar
dat is de grootste vestiging in Nederland, dus
niet echt goed voor het vergelijk. Het bedrijf is
vooral bekend van dorpswinkels.”
Wat gaat er veranderen aan het assortiment?
“Het ‘oké’-merk blijft, net als het merk

‘g’woon’. Verder zijn de bekende A-merken er
natuurlijk ook weer. Het oude Emté-merk
verdwijnt, dat moeten we oplossen, maar dat
zullen mensen nauwelijks merken.”
Ga je andere accenten leggen, moderniseren?
“We gaan zeker moderniseren. Zo zullen de
versafdelingen groter worden. Coop doet denk
ik evenveel als Emté aan biologisch. Waar het
kan zullen we meer lokale producten voeren.
De winkel zal iets groter worden na de
verbouwing, maar het wordt niet in één keer
een andere winkel. We blijven een
dorpssupermarkt met servicegroepen als
slijterij en postagentschap.”
Dan moet je nog gaan verbouwen Rens.
Wanneer en hoe ingrijpend ga je verbouwen?
“Ik verwacht dat we in februari zullen gaan
verbouwen. Tot die tijd blijft de winkel gewoon
Emté. We hopen het te doen in één keer,
verbouwen én ombouwen naar COOP. De
verbouwing die ik al acht jaar lang wil, kunnen
we nu waarschijnlijk eindelijk uitvoeren met
een stevige ingreep in het pand en uitbreiding
van de parkeergelegenheid. Aan de achterkant
willen we meer ruimte creëren door de gevel
naar achteren te verplaatsen en het hokkerige
van de oude bakkerij en kantine bij elkaar te
trekken. Het kantoor gaat naar boven, omdat
de gemeente niet meer wil dat er boven de
winkel gewoond wordt. We winnen daardoor
effectief veel ruimte en besparen straks circa
twee derde aan energie.”

Gaat het pand ook zichtbaar veranderen?
“Aan de voorzijde gaan we de gevel ook
aanpassen, maar de regels zijn streng omdat
het beschermd dorspaangezicht is, brengen we
alles weer terug in oude staat. Het pand is wel
echt aan een renovatie toe. Eigenlijk wacht ik
daar al jaren op, het voelt nog wel eens of ik de
winkel van mijn voorganger draaiende houdt”

Leerdam omdat ik destijds snel iets wilde
vinden. Als ik het over Beusichem heb, spreek
ik over ‘ons’ en ‘wij’. Ik voel me ook echt
Beusichemmer. Het is mogelijk dat ik hier in de
toekomst ga wonen. We moeten kijken hoe het
plan met het woonhuis naast onze winkel
uitpakt. Dat is nu van Sligro en op een deel van
het terrein komen parkeerplaatsen.

Waar komen die verhalen van een verhuizing
vandaan? Dat is niet juist gebleken. “Er is wel
over gesproken, maar dat was al vrij snel in
2010 denk ik. Een ontwikkelaar had plannen
om op het industrieplan met Sligro iets te doen,
maar door de crisis op de onroerend goed
markt is dat plan nooit uitgevoerd.”

Ga je lang dicht bij een verhuizing in februari?
“Er zal drie tot zes weken voor nodig zijn, schat
ik. Voor het grootste deel blijven we open en
zal er tijdelijk in een wat rommeligere winkel
gewerkt moeten worden. Dat is niet ideaal,
maar wat nodig is gaan we doen. Zeker is dat er
voor de zomer van 2019 een prachtige
supermarkt in Beusichem zal zijn.”

Je kiest nu voor langere tijd voor Beusichem.
Kom je er nu zelf ook wonen? “Ik woon nu in

