
Bewuster inkopen
Kees Romijn kwam af-

gelopen Kerst in het

nieuws omdat hij zijn

winkel dichthield op de

koopzondag voor Kerst.

‘Volgens mij hervinden

steeds meer mensen

dat het veel leuker is

om een dag met het

gezin door te brengen,

dan altijd maar te win-

kelen. Ik zie ook steeds

meer mensen bewuster

inkopen. Dat is goed

om te zien en goed

voor ieders portemon-

nee.’



VOEDSELVERSPILLING

‘Het enige dat nog in de container gaat, zijn sinaasappelschillen en
voedselwaren die echt verrot zijn’, vertelt supermarkteigenaar
Kees Romijn uit Kamerik. 
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Het weer is je
koopman

H
et was zijn over-, over- over-
grootmoeder die op haast de-
zelfde locatie in 1905 een krui-
denierszaak begon. De 51-jarige
Kees Romijn staat in een lange
Kamerikse traditie. Hij weet wat

er te koop is op het dorp en beschikt daarbij
over een zakelijke en tegelijk sociale nuchter-
heid. ‘Veel van onze versproducten die volgens
de officiële richtlijnen over de datum zijn, wor-
den opgehaald door de Weggeefhoek van Woer-
den en Kamerik. Het is een fijn idee dat mensen
die het slecht getroffen hebben, toch goed te
eten krijgen. Groente, fruit, zuivel, een stukje
vlees en goed brood. Dat gun je iedereen toch?
Mijn vrouw regelt het allemaal, zij is daar beter
in dan ik. Maar onlangs had ik een lastige
“klant”. Zijn ene hand ophoudend, en in de ande-
re hand een peperdure nieuwe smartphone. Die
stuur ik dan weg. Zo “vervelend” ben ik dan ook
wel weer. Wij willen best helpen, maar stimule-
ren tegelijk hun zelfredzaamheid.’

Een duurzaam winkelhuishouden begint vol-
gens Kees Romijn bij goed inkopen. ‘Het weer is
je koopman. Bij warm weer eten mensen anders
dan bij koud weer. Logisch, maar daar moet je
wel tijdig op anticiperen. En ja, er verandert ook
wel eens iets in het assortiment. Want is het no-
dig om altijd 27 verschillende soorten
yoghurt-toetjes aan te bieden? Volgens mij niet.
En misschien missen een paar klanten dan dat
ene toetje dat is verdwenen, maar dan laat ik
hen aan de hand van onze verkoopcijfers zien
dat het pure verspilling is om dat ene toetje te
blijven aanbieden. Iedereen heeft daar dan be-
grip voor.’

Of een van de drie kinderen van de familie
Romijn de supermarkt gaat voortzetten, is onze-
ker. ‘De gemeente moet investeren in meer wo-
ningbouw op het dorp. Anders wordt het een
moeilijk verhaal voor ons.’ Geïnvesteerd in
duurzame energie heeft Kees Romijn wel. ‘Voor
80.000 euro is er aan led-verlichting geplaatst in
de winkel. De terugverdientijd is 8 jaar.’ Zo lang
zit de Plus-markt er dus nog wel. En misschien
langer.

‘Eten bederft echt niet zo snel

als soms wordt voorgesteld.’


