In haast sneltreinvaart is de winkel van Uw Groenteman Wierden
afgelopen maand onder handen genomen. In tien dagen tijd is het
interieur en de technische installatie compleet vervangen. “We
zijn nu klaar voor de toekomst”, zegt Wilbert Smalbrugge.
Samen met Bas van der Kolk runt Wilbert sinds
januari 2019 de verswinkel aan de Rijssensestraat.
Al vlot na de overname groeide de omzet. “We
hadden beiden eigenlijk niet verwacht dat het zo’n
succes zou worden, we hebben de winkel snel uit
een diep dal gekregen”, aldus Smalbrugge.
Door het assortiment te verbreden en in te spelen
op wensen, hebben de twee heren de toekomst
van de groente- en fruitwinkel veilig weten te
stellen. “We hebben - gelukkig – geen last van de
crisis die is ontstaan door de coronamaatregelen.
We merken juist dat men bewuster is geworden
van gezond eten. Ook de vraag naar producten die
op verantwoorde wijze zijn geteeld neemt toe.”
Dankzij de voorspoedige groei werd het mogelijk
om te investeren, maar dat bleek ook bittere
noodzaak. Smalbrugge: “Vanwege uitval van
apparatuur, lekkages en strengere eisen rondom
hygiëne was dit het moment om alles aan te
pakken. We hadden niet verwacht dat we al na

drie jaar grootschalig zouden verbouwen, maar
het was echt nodig. We wilden een nettere winkel,
naar onze eigen smaak!”
In slechts tien dagen tijd heeft de winkel een
metamorfose ondergaan. De balie is kleiner en
verplaatst naar de andere zijde, bij de uitgang. Zo
is meer winkelruimte ontstaan en zelfs plek voor
een eiland gecreëerd. De inrichting is onder
handen genomen door interieurbouwer en heeft
een stoere uitstraling met veel hout en metaal.
De koelvitrines zijn vernieuwd en daarmee een
stuk duurzamer. Ook is alle verlichting vervangen
voor duurzame lampen. “En verwarmen van de
winkel deden we eigenlijk nauwelijks, groenten en
fruit moet immers koel liggen. Daarom hebben we
er ook voor gekozen om gasloos te stoken. Met
het plaatsen van een elektrische schuifdeur
houden we bovendien in de koude maanden de
warmte en in de zomerperiode koelte in de winkel.
Daarnaast biedt zo’n deur wat extra service naar
de klant.” Ook op andere vlakken wordt aan het
milieu gedacht. Plastic bakjes en zakjes zijn
vervangen voor materialen van suikerriet.
Dankzij de verbouwing kon ook het aanbod flink
worden verruimd. Naast verse kant-en-klare
maaltijden is ook een groot assortiment van
producten van Reggevallei uit Hellendoorn
beschikbaar, onder meer verse jam,
boerenjongens en –meisjes, kruidkoek en
advocaat. Ook zijn er meer nootjes en
zuidvruchten verkrijgbaar, evenals olijfolie, witte
wijnazijn en eieren. “We steken in op het
complete aanbod voor een maaltijd.”

