
Van kruidenier tot grootgrutter, 
van gasmuntje tot zelfgebakken 
eierkoek
De familie Plemp, die al meer dan zeventig jaar 
in het dorp in het ‘kruideniersvak’ zit, heeft 
al heel wat veranderingen meegemaakt. Mijn 
overgrootvader begon de VEGE (Vers Gemak) 
in de kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat. 
Johan laat nog een boodschappenboekje uit 
1956 zien van mevrouw Dil van de Tormen-
tilstraat 4. Grappig dat het boekje geel is 
met een blauw accent, het geel van Jumbo. 
Mevrouw Dil heeft in het boekje de boodschap-
pen opgeschreven. In een mooi handschrift 
staat daar: roomboter, suiker, ontbijtkoek, 15 
gasmuntjes, Castello toiletzeep, kippensoep en 
een ons chocolaatjes. Het boekje werd door 

mijn overgrootvader opgehaald ,vertelt zijn 
achterkleinzoon Johan en de boodschappen 
werden later thuisbezorgd”. Eigenlijk is er niet 
zoveel veranderd in de loop der jaren. Wij zijn 
zestig jaar later waarschijnlijk straks de eerste 
Jumbo in Nederland waar je via de mail je 
boodschappen kunt bestellen. Je moet ze dan 
wel zelf afhalen.

Camera en zelfscan
Na de VEGE verhuisden de zaak naar het 
Winkelcentrum Nieuwe Gouw en werden 
we achtereenvolgens Superdiscount, AMAX, 
C1000 en sinds kort dus JUMBO.
Van C1000 naar Jumbo betekent wel wat 
veranderingen.

Secretariaat: 
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl 
www.bvl-landsmeer.nl 

 Het geel van Jumbo 
  voelt goed voor 
  ondernemer Johan Plemp

Na achttien jaar C1000-ondernemerschap, 

waarvoor Johan Plemp vorig jaar nog tot één van 

de tien beste C1000-ondernemers van Nederland 

behoorde, was het even wennen als 

franchisenemer van Jumbo. “Inmiddels zijn we al 

weer ruim twee maanden verder en lekker 

ingewerkt en voelt de transformatie van C1000 

naar Jumbo goed voor mijn medewerkers en 

mijzelf”, vertelt de ondernemer. “Het Jumbo geel, 

waarvan de felle kleur iets is afgezwakt, dragen 

we met trots”.
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Tekst: Tiny Kuiper

Vrijdag 31 oktober a.s. van 17.30 tot 19.30 uur 
Uw gastbedrijf: Jumbo Plemp 

Locatie: Plemp Holding 
Dorpsstraat 69, Landsmeer (ingang naast Kruidvat)



Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

Met een geüpgraded camerasysteem kunnen we live 
in de winkel meekijken. We kunnen dan zien of er 
‘bijgeschakeld’ moet worden of er een extra kassa 
moet draaien, waardoor de klant nog sneller gehol-
pen wordt. Een vierde wachtende in de kassa-rij komt 
zelden voor. Is dat wel het geval dan hoeft de klant 
zijn boodschappen niet te betalen. De camerabeel-
den zijn ook belangrijk als trainingsdoeleinde voor 
de medewerkers. Aan de hand van teruggehaalde 
beelden kan men zien of er goed wordt geantici-
peerd op vragen en opmerkingen van de klant. Ook 
de politie kan beelden terughalen en inloggen op 
de camerabeelden bij calamiteiten. De medewerkers 
lopen met ‘oortjes’ in waardoor er snel onderling kan 
worden gecommuniceerd en geschakeld. De scan-
kassa en het zelfscannen van de boodschappen is 
een uitkomst voor velen. De reacties op deze vorm 
van winkelen zijn lovend.

Jumbo’s zeven zekerheden
We proberen optimaal de zeven zekerheden van 
Jumbo te realiseren. Het vlot kunnen winkelen, 
genoeg kassa’s open en de vers=vers-actie waarbij 
producten met de datum van vandaag gratis meege-
nomen mogen worden uit de koeling zijn daar 
voorbeelden van. De voedselbank uit Amsterdam-
Noord komt overigens dagelijks de ’vers= verspro-
ducten’ ophalen. 
We hebben veel keus in het biologische assortiment 
vier keer de hoeveelheid van voorheen de C1000 
aanvoer. De transformatie van C1000 naar Jumbo 
was een uitdaging maar zeker ook een heel leuk 
proces. De medewerkers hebben de Jumboformule 
goed onder de knie gekregen. Ze maakten kennis met 
nieuwe kassasystemen, bestelsystemen en nieuwe 
logistieke routes. Enthousiast zijn ze over Marit die 
in haar ‘eigen bakkerij‘ eierkoeken maakt. Johan 
Kaal legde dit bakken vast in een film bestemd voor 
Facebook.

Samenwerken
Johan Plemp vindt het belangrijk om collega-onder-

nemers te betrekken bij zijn Jumbo business. Zo heeft 
Harold van Leeuwen bijvoorbeeld de opmaak voor de 
Jumbo schrapkaart gemaakt waarmee Jumboklanten 
bij de slijterij van Joeri de Geus in het Winkelcentrum 
sterke drank (Bacardi) kunnen kopen, die Jumbo niet 
in het assortiment heeft. 
Angel productions is betrokken bij de Voucher- 
Sponsoractie, die op 27 oktober weer van start gaat 
voor zestien Landsmeerse clubs, scholen en vereni-
gingen. Het scanapparaat voor de vouchers staat nu 
achter de kassa, zodat men na het boodschappen 
doen niet weer opnieuw naar binnen hoeft om de 
vouchers te scannen. 
Via de landelijke spaaractie van Jumbo waarbij 
klanten met 15 Euro korting kunnen eten in 1000 
geselecteerde restaurants, is Juffrouw Tok Tok als 
eetgelegenheid in beeld gekomen. 

Het sociale gezicht van Landsmeer
Johan Plemp is als franchisenemer van Jumbo het 
sociale gezicht van Landsmeer. Hij vraagt hier soms 
iets voor terug. Zo roept hij de gesponsorde vereni-
gingen op om mee te doen aan de Landelijke Schoon-
maak dag of ‘NL Doet’.

Als ondernemer en oud- BVL- bestuurslid maakt hij 
zich niet alleen sterk voor een schoon en leefbaar 
dorp. Ook andere zaken hebben zijn aandacht. “Ik 
maak mij zorgen over het parkeren in het dorpscen-
trum. Er wordt al jaren gesproken over het aanpassen 
van de blauwe zone. De ideeën van de gemeente en 
de BVL sluiten wat dat betreft ook goed op elkaar 
aan, echter de finale beslissing over deze aanpassin-

gen vindt steeds niet plaats”. Om een goed winkel-
bestand te houden in Landsmeer is het echter nodig 
dat de aanpassingen gaan plaatsvinden.
De Landsmeerse ondernemer vindt dat Landsmeer 
nog een aantal mooie uitdagingen staat te wachten. 
De belangrijkste is hier natuurlijk de bestuurlijke 
toekomst van Landsmeer. Daarnaast is zeker de 
bereikbaarheid van Landsmeer heel belangrijk.

Jumbo buiten galerie
De cultuur en in bijzonder de KVL waarbij kunste-
naars vanuit Landsmeer zijn aangesloten , draagt hij 
ook een warm hart toe. De Kunstenaars Vereniging 
Landsmeer (KVL) laat haar leden bij toerbeurt werk 
exposeren in de JUMBO buiten galerie “Ik had deze 
ruimte ook kunnen laten bestickeren met JUMBO-
symbolen maar ik vind het leuker als Landsmeerders 
hier kunnen exposeren en anderen laten genieten 
van hun kunstuitingen”. Ik kies ervoor om samen 
dingen te doen waarbij je je dorp leuker maakt en 
ook leuker houdt. 
Wat de winkel betreft ben ik trots op mijn diverse 
‘stalletjes’ in de zaak, die de winkel de uitstraling 
van een gezellig marktgebeuren geven. Afgelopen 
donderdag was ik met mijn medewerkers op de Kerst-
markt voor de aankopen van het Kerstassortiment. 
Lekker proeven, ruiken, kijken, keuren en speuren 
naar wat lekker, speciaal en betaalbaar is, is dan de 
insteek. 
Johan is trots op zijn medewerkers en zijn Jumbo. ‘Het 
geel voelt goed’ aldus de sociale ondernemer. 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Businessborrel

Het bestuur is weer verheugd met de gastheer voor 

de maandelijkse businessborrel. Deze maand: Johan 

Plemp van supermarkt Jumbo. We rekenen op uw 

komst.

De week van de ondernemer

Graag wil het bestuur u ook attent maken op “de Week 

van de Ondernemer” (alhoewel het 2 dagen zijn). 

Het evenement is op 26 & 27 november in de 

RAI te Amsterdam. MKB Nederland is partner van dit 

evenement en biedt daarom de leden van de BVL gratis 

toegangskaarten.  

Uit ervaring weten wij dat het leuke dagen zijn, waar 

veel ondernemers elkaar ontmoeten en netwerken.

Ga naar onze website voor meer informatie.

Zilveren kaasboor voor Landsmeerder Gerrit Wals

Kaashandelaar Gerrit Wals uit Landsmeer heeft de zilve-

ren kaasboor gewonnen op het Nederlands Nationaal 

Kaaskeur Concours in Hilversum.

Daarmee behoort hij tot de beste kaaskenners van Neder-

land. Aan het concours deden 435 deskundigen uit de 

kaashandel en -industrie mee. Vier maal eerder won Wals 

brons. 

Kaashandel Wals staat 

op vier markten: 

Landsmeer, Monnickendam, 

Hoorn en Schagen. 

De onderneming heeft 

ook een Cheese Inn winkel 

op het Damrak in 

Amsterdam. 

Gerrit runt de zaak met 

zijn zoon Gerard Wals.


