Zicht op Winkel Ribbers (‘’Ribbat”).
Dit overzicht is gemaakt door Joop en Paul Ribbers met de intentie om inwoners van Beltrum, jong en
oud, een inkijkje te geven in de historie en ontwikkeling van Winkel Ribbers (nu COOP) door de jaren
heen.

Oprichter van Winkel Ribbers: Johannes Antonius Ribbers. Geboren 21 januari 1884. Overleden 3
november 1941. Rechtsboven op de foto: J.A. Ribbers lopend op het onverharde huisperceel, nu de
Dorpsstraat. Rechts de schuur waaruit meel/veevoer werd verkocht. Op de achtergrond de boerderij
van Hassink-Schreur. Aan de voorkant van de schuur bevond zich een bordes, die er tijdens de bevrijding
(1945) door de Tommies is afgereden. De schuur was zo zwaar beschadigd, dat men heeft besloten om
deze af te breken. J.A. Ribbers was behalve boer, kruidenier, ook machinist van de
Coop. Ver. Beltrumsche Stoom Zuivelfabriek.

Op deze foto zien we: J.A Ribbers, Marie, Theo, Hendrik en Jos Ribbers, poserend voor de winkel.
Let op de klompen mooi naast elkaar en de volle jaszakken. Op de achtergrond de glazen stopflessen
met snoep. Het toenmalige pand op K 42, is op 18 februari 1911 aangekocht door J.A. Ribbers, machinist
van Coop. Ver. Beltrumsche Stoom Zuivelfabriek, voor fl. 4200,00 uit de nalatenschap van Johanna
Aleida Nijenhuis, winkelierster en aldaar ongehuwd, zonder ouders, kinderen of testament overleden,
die tot hare erfgenamen naliet de verkopers haren broeder en twee zusters Nijenhuis.
In 1941 overleed J.A. Ribbers ten gevolge van een ongeluk met paard en stortkar.
Leeuwarder Nieuwsblad 5-11-1941. ONGELUKKEN
- Maandag morgen stond de 57-jarige winkelier Ribbers in Beltrum met paard
en wagen voor het gebouw van de A.B.T.B. Plotseling, vermoedelijk door het
passeeren van een auto, sloeg het paard op hol en sleepte de wagen achter
zich aan. Alles zou nog: goed zijn afgelopen, ware de wagen niet over enkele
melkbussen gereden, die langs de kant van de weg stonden. Dientengevolge
smakte R. van zijn wagen en bleef onbeweeglijk liggen. Toen men naderbij
kwam, bleek, dat hij geen teeken van leven meer gaf. Hij moet bij het vallen
vrijwel op slag zijn gedood. De man was gehuwd en vader van acht kinderen.

Theodorus Hendrikus Johannes Ribbers zoon van J.A. Ribbers. Overleden 25 augustus 1962 op 50jarige leeftijd.
Theo Ribbers met winkelkar voor Boerderij Hassink. Met paard en wagen langs de klanten.
Boodschappen in de kar. En vooraan onder de kar een groot blik met petroleum, dat verkocht werd
omdat er toen in het buitengebied nog niet overal elektriciteit tijd was. De eierkist bovenop ontbrak ook
toen niet. Zijn zwarte paard kende zijn taak, als mensen te dicht bij de kar kwamen draaide hij rond om
ze te verjagen, zo vertelde hij eens. Zo waren er elke dag vaste routes en tussen de middag waren er
vaste adressen waar het brood werd genuttigd. Er is daarna ook nog enige tijd met een vierwielige kar
gevent.

Foto van Winkel Ribbers genomen net
voor dat het pand onder de slopershamer
ging. Van het toenmalige pand is alleen het
raampje met het D-E tabak vignet bewaard
gebleven. De foto's werden gemaakt voor
een uitgave van "Het land van Slinge en
Hieminksbeek", edite 8 januari 1959, 2e
jaargang no: 8.
Winkel Ribbat, waar je als kind de
boodschappen moesten halen, waar de
suiker nog in zakken werd geschept en je
met "naegelholt" gerold in krantenpapier
naar toe werd gestuurd om er een paar ons
vanaf te laten snijden.

T.H.J. Ribbers, nam in 1942 de zaak over van J.A. Ribbers: (uit de nog aanwezige acte de volgende
beperkte opsomming) Een toonbank, koekjesrek, suikerwerkkastje, een riemenstandaard voor fl 40,00.
Borstelwerk, inmaakflessen, surrogaten, een venterskar en twee transportfietsen, een paard. Drie
melkkoeien, een vaars, twee kalveren, twee mestvarkens, twee biggen. 10 kippen een oude wagen, een
stortkar, een gierkar met pomp enz.
In de kelder en op hét opkamertje waren garens, band, inmaakflessen en borstelwerk aanwezig die
geschat werd op fl.75,00. In de voorkamer stond een eikenhouten kabinet dat geschat werd op 45
gulden, terwijl het linnen daarin volgens de notaris fl. 50 waard zou zijn. Uitbetaling van de door ons
meegenomen eieren was voor mening huishouden het huishoudgeld. Theo schreef met een
verkeerspotlood, die hij achter zijn oor/pet droeg, alle boodschappen op, schreef de prijs erachter en
telde vervolgens uit het hoofd de bedragen op. Dat moest foutloos en snel gebeuren en hij had daarmee
een reputatie opgebouwd.
Het 's avonds weer volpakken van de ventwagen was een precies werkje. De indeling was: Sneeuwwit,
Radion, Sil, Creackfree en Sb- Stijfel enz. Achterin de (pruim)tabak en de Nothstate, Bond Strate, de
Virginia sigaretten enz. Voorin de verpakte suiker en de grote fles Maggie, voor de navul. Het

verrassingspakket met zeeppoeder van Klok, waarvan het gratis verpakte speelgoedje volgens een vast
patroon onder de kinderen werd verdeeld. En niet te vergeten de Kwatta chocolade repen. Tien
soldaatjes gaf een gratis reep. Het uitpakken van de boodschappen, vanuit de grote rieten mand, met
als laatste het uitschudden op het aanrecht van de ‘’Ribbat’’ snoepjes. Niet alles was altijd voldoende in
de venterswagen voorradig, kwamen wij 's middags uit school, dan waren er twee werkjes die op ons
broers wachtten. Je pakte de eieren om, of je bracht de nabestelling rond. Met twee grote leren tassen
en soms een eierkist op de fiets, maakte je je rondje. Het ophalen van eieren behoorde in die tijd tot de
core business en is vele jaren een belangrijke bron van inkomsten geweest. Het ophalen van de eieren
leverde ook regelmatig ''knik (gebroken) eieren" op. Hiervoor stond een aluminium schaal voor in de
ventersauto tussen de flessen Abro en bleekwater. Wat zou de smaakpolitie er nu wel niet voor een
opmerking over maken? Wat je ook leerde was dat wanneer een ei erg geknikt was je het ei even rauw
naar binnen sloeg, want het was zonde om dat weg te gooien. Regelmatig kwam Pa 's avonds tijdens de
slachttijd, thuis met een jampotje met Varkenshersenen, die had hij onderweg bij een klant
meegekregen/gekocht. Moeder ging dat met een uitje bakken en werd als een lekkernij als broodbeleg
genuttigd. De wegen waren in die tijd veelal niet verhard, maar ‘’Ribbat’’ kon er met z'n vierwiel
aangedreven legerdump haast altijd door. Af en toe ging het mis, kwam je vast te zitten. Dan moest er
boeren- of andere hulp eraan te pas komen.
Elke dinsdag na schooltijd bracht mijn
moeder me (P. Ribbers) naar VoorBeltrum. Want Pa had dinsdags een lang
rit en kon hij enige hulp goed gebruiken.
Ik deed mijn uiterste best om alles zo vlug
mogelijk te doen en kon dan ook geen
begrip op brengen wanneer een klant aan
mijn vader vroeg: Theo “zin een kop
koffie”? Zijn antwoord was steevast: Ja,
dat ‘’kank wal effen doon’’, terwijl hij bij
de vorige klant ook al koffie had
gedronken. Dat viel onder klantenbinding,
heb ik later van Pa begrepen, maar ik had
daar toen geen enkel begrip voor. Was er
eens ergens discussie over, dan zei Pa
altijd: Ja, jongen’’ ie leert net zo lang in oe
leven tot dai de vingers even lang hebt’’. De boerderij, en meelhandel waren na de oorlog gestaakt en er
werd besloten tot een fikse verbouwing. De voorste slaapkamer werd opgeofferd en werd bij aan de
winkel getrokken. Deze ging dienstdoen als ruimte waar aardewerk en voornamelijk gipsen
‘’Heiligenbeelden” werden verkocht, zoals Mariabeelden, Heilig Hart beelden van groot tot klein,
engeltjes, liggende honden, tot roodkapje aan toe. Deze werden aan de deur gekocht van een
Amsterdamse Joodse familie. Religieuze artikelen zoals, bedienstellen, kruisbeelden, wijwaterbakjes,
rozenkransen en tegen kerst(stalletjes) behoorden ook tot het assortiment. In die tijd werden goederen
betrokken van leveranciers, waarmee vaak een soort van alleenverkoop werd overeengekomen, zodat
de producten niet bij de overige collega's te koop waren. (Onderscheidend moest het zijn) Zo
verkochten wij veel van de mij bekende blauwe pakjes Superior Pudding. Er was Abro (afwasmiddel met
de bekende gratis insteek kraaltjes) en bleekwater. Maar wij verkochten bleekwater, van Gajo uit
Eibergen.
De bakproducten zoals bloem, pannenkoekmeel, boekweitmeel enz. verkochten wij van de Firma
Kreeftenberg uit Deventer. Die naast een levensmiddelen grossierderij ook o.a. Soja enz. bij A.B.T.B. in
Beltrum verkocht. Vrijdag 's middags werd er dan door de vertegenwoordiger meegegeten en werd er
via de telefoon de bestellingen doorgegeven aan de zaak. Dan ging het ook over de prijzen van soja, of
andere veevoergrondstoffen op de termijnmarkt, we begrepen er als kleine jongen niets van. Maar het
was wel interessant. Je ving wel eens toevallig iets op, maar er mocht niet over gesproken worden. Deze
vertegenwoordigers waren toen al vaak in het bezit van een auto van de zaak. Daar kon je je als kleine
jongen aan vergapen.
Bijzonder was de komst van de vertegenwoordigers van De Gero (tafelzilver) fabrieken. Dat waren in
onze ogen heren van stand. Ma was altijd gespannen als "de Heren" langskwamen. Aan sommige
vertegenwoordigers had Ma een hekel, het waren drammers, die probeerden je altijd meer te verkopen

dan nodig en dan ontstond er wel eens een woordenwisseling met Pa als er iets te veel was gekocht. Als
dan de volgende keer Ma de bewuste vertegenwoordiger weer langs zag komen, was Ma jammer, net
even niet thuis. Dan werden wij met twee broers de winkel ingestuurd en moesten de
vertegenwoordiger "de deur uitwerken".
Afrekenen en koffiedrinken op zondagmorgen. Lang was er de gewoonte om na de kerk op
zondagmorgen bij de kruidenier of bakker koffie te drinken, vergeten boodschappen te halen en de
wekelijkse boodschappen af te rekenen. Dan was er 's morgens voor de Heilige mis gelegenheid de
communie te halen. Liep je na de mis in draf naar huis, want dan moesten de koekjes worden
klaargezet, de deksels van de koekjes blikken eronder en het vetpapier netjes langs de rand gevouwen.
Dat mocht niet zo blijven staan tot na de verkoop want anders werden de koekjes zacht. Het bleek een
innovatieve vondst, de rode glazen deksels die over de rand van het koekjesblik kon worden geschoven,
waardoor voornoemde werkzaamheden konden vervallen.
Voor die tijd was het ook heel gewoon dat de dienstmeisjes vaak kost en inwoning genoten, ze waren er
van maandagmorgen tot en met zondag direct na de middag. Ook hun ‘’Loverboys’’ maakten toen vaak
deel uit van ons gezin.
Speelgoed heeft ook vele jaren onderdeel uitgemaakt
van de verkoop. Ik herinner me een foto van Pa en Ma
op een Sparta motorfiets in de stromende regen
terwijl ze naar Almelo gingen om bij Otto Simon
speelgoed in te kopen. Tijdens de sinterklaas periode
werd onze woonkamer ontruimd, werden er tafels aan
elkaar geschoven en werden er drie banen met al het
speelgoed dat boven stond opgeslagen, in de
woonkamer uitgestald.
Ook stonden wij jaarlijks met een speelgoed kraam op
de Kermis in de wei tegenover de kerk. Tante Annie uit
Drente kwam altijd helpen. Ze riep tegen de koper: ‘’Dat speelgoed is ijzersterk’’, maar als even later
kinderen aan het speelgoed zaten riep ze: ‘’Jongens niet aan het speelgoed zitten want het is zo kapot’’.
Verhuizing naar de Hassinkstraat van Winkel Ribbat. ''Eerste steen'' legging op 6 aug. 1957.
DE "EERSTE- STEEN"
Heb je honger heb je dorst loop je in de vodden,
Moet je vrouw een nieuw servies, is je maag aan plodden
Maak je nergens zorgen om, ga naar Ribbers henen
Hij verzorgt van blote hoofd tot aan jubeltenen.
Bij zo'n uitgebreid bedrijf, behoren ook gebouwen
Daarom heeft de winkelier twee jaar lopen sjouwen.
Eerst de grond en dan het plan, de schoonheid niet vergeten
Voor je aan het bouwen bent, moet je heel wat weten.
Gelukkig kwam uit Borculo toen de redding wenken
Want wat Rhebergen niet kan, is niet te bedenken.
Thans vier maanden voor dat Sint weer eens rond komt rijden
Legt Mevrouw de "Eerste Steen", laat ons dus verblijden.
En zijn die vier maanden om, dan koopt de Goede Man
Alles wat hij' op zijn feest ook maar schenken kan.
Maar vandaag de vlag in top, ga er eens voor staan
Wat in Beltrum ook bloeit, RIBBERS BOVENAAN.

l
s wat hij' op zijn feest ook maar schenken kan.
Mevr. Gerda Ribbers verricht ‘’de eerste steen’’ handeling.
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Het plotselinge overlijden van Theodorus Hendrikus Johannes Ribbers.

Veel te vroeg op 50-jarige leeftijd hebben wij afscheid moeten nemen van onze vader Theodorus
Hendrikus Johannes Ribbers. Hij overleed op zaterdagavond thuis aan een hartaanval, na een
werkzaam leven.
Na zijn overlijden lag er voor ons de broers Joop en Paul samen met onze moeder de uitdaging om de
zaak voort te zetten. Deze stilzwijgende verbintenis heeft ons een samenwerking voor ons hele zakelijke
leven gegeven.
Later hebben wij het weleens simpel omschreven als "We zijn destijds samen op de tandem gestapt en
bij de overdracht van de zaak er weer afgestapt''.
Wij hebben samen met de mensen om ons heen, met veel toewijding en plezier, iets blijvend verder
weten uit te bouwen. Joop en Paul.
In 1970 vond uitbreiding van het magazijn plaats. Dat in eerste instantie gebruik werd als caravan
stalling en opslag van oud papier. In een later stadium werd deze ruimte gebruikt voor uitbreiding van
de supermarkt.

Reclame-uitingen tijdens de zelfbediening periode.

Foto van de opening van de zelfbediening, met de toenmalige indeling, bij binnenkomst van de
winkel.

De Combinatie Supermarkt Ribbers in een nieuw jasje met volop parkeerruimte.

Ook volop aandacht in de levensmiddelen vakbladen voor De Combinatie Supermarkt Ribbers.

Uitbreiding o.a. een nieuwe vloer, met feestelijke opening in 1975 van de Ambachtelijke Slagerij.

De Combinatie Supermarkt Ribbers organiseert een Gourmet en Wijn party bij Zaal Dute.

1985 Tros prijzenslag en muziekspel.

Door nieuwe indeling van de winkel van o.a. de groenteafdeling, volgt er een kleine magazijn
uitbreiding voor emballage en rolcontainers opslag.

1986 Postkantoor in Beltrum gaat sluiten en de opening van het postagentschap in De Combinatie
Supermarkt Ribbers.

Op 8 maart 1990 aanpassing met een nieuwe styling naar Plusmarkt. Tevens plaatsing van
automatiche toegangs deuren.

Caissière Lenny Lensink van Plusmarkt Ribbers krijgt de “Blijde boodschappen doos’’ vanwege de
geboorte van Jacko, een babypapegaai.

Trudy, Maria en Hans op de cover van Het levensmiddelen vakblad Foodmagazine, die het
assortiment van de zoetwaren onder de aandacht brengt.

Plusmarkt Ribbers Beltrum (Gld) vormde het decor van een trouwpartij. Maria te Woerd, die op de
vleeswarenafdeling werkt, huwde met Henry Meerbeek. De collega’s van Maria bedachten het
volgende: je krijgt het huwelijkscadeau op een voorwaarde dat je in vol ornaat in de supermarkt n
receptie geeft. Aldus geschiede.

Klanten sparen voor taartenactie van ‘’Mijn Merk, uw beste keus’’ en halen hun taart(en) op.

Uitbreiding van het magazijn, noodzakelijk omdat de hele winkel wordt voorzien van een nieuwe
vloer met als uiteindelijke doel het opnieuw inrichten van de hele winkel.

Tijdens de verbouwing vond de verkoop van Groente en Fruit en de Vleesverkoop buiten plaats.
Hieronder de nieuwe uitstraling van de Slagerij.

Foto’s van de opening handeling, het hijsen van de Plusmarkt vlag en aansluitend open huis.
Ballonnen wedstrijd voor de kinderen.

.

Gelukkig bestaat Nederland niet alleen uit stedelijk gebied. Het grootste gedeelte van ons land is
platteland. Natuurlijk vinden we ook daar moderne supermarkten. In Beltrum, een dorp in de buurt
van Lichtenvoorde, bevindt zich de Plusmarkt van Paul en Joop Ribbers. Zij stuurden een 'Wens van de
week' in die enerzijds te maken heeft met de opening van de vernieuwde winkel, anderzijds met hun
klanten. In de openingsfolder bracht Ribbers zijn klanten op de hoogte: 'Koninklijk vervoer!' Vanaf
negen uur konden klanten naar en van de Plusmarkt worden gebracht. Goodwill
Op de openingsdag op woensdag 26 mei werden de klanten, als zij daar prijs op stelden, opgehaald
met een speciale Een levensgroot springkussen vormde een leuke attractie voor de Plusmarkt
Plusmarkt-bus. Klanten die moeilijk ter been zijn en bejaarden, maar ook de kinderen van de
peuterspeelzaal hebben er ruim gebruik van gemaakt. Het initiatief, deze bijzondere wens, heeft in
Beltrum ongetwijfeld voor veel goodwill gezorgd. Nog dagen werd in het dorp over de opening
gesproken!
Kosteloos.
Om half negen ging de vernieuwde Plusmarkt open. Voor de winkel was een rode loper uitgelegd en
stond een levensgroot springkussen. Verder stond er een kraam waar voorlichting werd gegeven over
ouderenzorg. Klanten kregen bovendien bij de besteding van ƒ 25,-- aan boodschappen een gratis
staatslot waarmee men kans maakte op ƒ 100.000. Paul Ribbers: 'De supermarkt heeft in ons dorp een
sociale functie. We hebben een postagentschap en boven de winkel ook nog een behoorlijk grote
afdeling non-food, vooral huishoudelijke artikelen en speelgoed worden hier verkocht'. Dat sociale
aspect van de supermarkt kwam sterk naar voren bij de opening. Paul Ribbers wens ging in vervulling
mede dankzij Europcar die kosteloos een Renault Espace ter beschikking stelde. Van negen uur tot
vier uur werden Ribbers klanten, wanneer zij dat wilden, met de taxi van huis opgehaald en konden ze
rustig winkelen in de nieuwe winkel. 'Mag ik zo maar gratis mee met de taxi en word ik weer
thuisgebracht?' Veel klanten van Ribbers konden het bijna niet geloven.
Feest.
Juist de wat oudere alleenstaanden vonden het fantastisch! Het is natuurlijk een leuke afwisseling van
de dagelijkse beslommeringen. Even weg uit de sleur van alledag en het openingsfeest van Ribbers
meevieren. De klanten van Ribbers komen uit de wijde omgeving van Beltrum. Paul Ribbers: 'Veel
klanten wonen achteraf op boerderijen'. Met name die Beltrummers maakten gebruik van de
Plusmarkt-taxi. Paul Ribbers had ook gedacht aan de allerkleinsten. Om half elf 's ochtends reed de
Renault Espace naar de peuterspeelzaal. Alle kinderen werden naar de Plusmarkt van Ribbers gereden
dat was natuurlijk feest! 'Wie de jeugd heeft, heeft de komst', was de reactie van een klant die vol
verbazing keek naar het aantal dat uit het busje stapten. Bij de Plusmarkt konden ze naar hartelust
spelen in het springkussen van Douwe Egberts. Verder kregen ze allemaal een ballon en een lolly.
Onvergetelijk.

Ook de alleroudsten had Paul Ribbers niet vergeten. Om drie uur reed de taxi naar het bejaardenhuis.
Vooral zij vonden het een onvergetelijk uitje. Enthousiast reageerden ze op de nieuwe indeling van de
winkel. Na een half uurtje winkelen werden ze weer naar huis gereden. Het is natuurlijk leuk om met
een zelf gekocht bloemetje en tijdschrift thuis te komen. Van de kleuterjuf tot de dokter allemaal
brachten ze een bezoek de supermarkt van Ribbers. Kortom: het was er gezellig druk woensdag. Een
supermarkt in het dorp heeft echt een sociale functie!

Voor Paul en Joop Ribbers wordt het leven anders. Maar elke periode heeft zijn charme. Het
belangrijkste is, dat je lol in je leven hebt en dat je als mens funtioneert.
'In ieder geval gaan we twee versnellingen lager leven'.
Bijna veertig jaar runden de broers Paul en Joop Ribbers hun supermarkt in Beltrum. Per l mei gaat de
zaak over in handen van de Coop keten. De broers gooien het bijltje erbij neer. 'Het belangrijkste is,
dat de supermarkt op een goede manier blijft bestaan', vindt Paul. Dat is ons altijd goed gelukt, maar
je moet niet te lang wachten met het estafettestokje doorgeven. Je moet de overname op tijd
regelen.'
Door Lilian ten Donkelaar
Beltrum - Vrienden, kennissen, de mensen om hen heen; ze gingen langzaam maar zeker allemaal met
de VUT. 'Dan ga je er van/zelf ook eens over nadenken. 'Paul en Joop Ribbers kwamen tot de slotsom
dat het tijd werd om een stapje terug te doen, 'Eens kijken of we uit de vijfde versnelling kunnen
komen', lacht Paul. De Beltrumse broers runden onvermoeibaar de supermarkt. 'En we zijn er altijd
zeven dagen in de week druk mee geweest.' De supermarkt is drie generaties in handen geweest van
de familie, maar in mei gaat de naam van de pui. De supermarktketen Coöp neemt de zaak over. Paul
ligt er niet wakker van, evenmin als zijn broer. 'Joop heeft een zoon en een dochter en ik heb twee
dochters, maar ze hebben geen van allen zin om de zaak over te nemen. Een van mijn dochters heeft
een studie in die richting gevolgd, maar het supermarktbedrijf was haar toch te onoverzichtelijk. Nu is
het echt het einde. En dat zal emotioneel ook nog best wat losmaken.
Broers Ribbers doen Beltrumse supermarkt na 40 jaar over.
Paul Ribbers vertelt zoals hij werkt: gedreven, bijna haastig. Hij doet het woord, want broer Joop is op
pad. In een map bewaart Ribbers oude foto's, inventarislijsten waarop de volledige voorraad kaas en
jam 7,50 gulden waard is en zelfs de koopakte van de eerste winkel.

'In 1911 nam mijn opa het winkeltje hier in Beltrum over van de familie Nijenhuis', zegt de winkelier
en haalt een vergeeld document tevoorschijn. 'Hij verongelukte in 1941 met zijn paard en wagen,
daarna nam mijn vader de winkel over. Mijn vader overleed begin jaren zestig (1962) aan een
hartaanval. Mijn broer en ik waren ongeveer achttien, dus we namen de zaak over. We hebben nooit
iets anders willen doen. Dat was ook niet aan de orde:' Voor de broers Ribbers is het altijd een
uitgemaakte zaak geweest. De winkel moest draaien en als daar hard voor gewerkt moest worden,
dan deden ze dat. 'Ik zeg altijd: met werken is niets mis', knikt de Beltrumer. 'Tegenwoordig wisselen
mensen veel sneller van baan. Ik érger me daar wel eens aan. Als er eens iets voor de fiets komt.
zoeken ze wat anders.
In een familiebedrijf is de band veel sterker. Voor ons is er nooit een andere optie geweest.' De broers
verkochten in de loop van de tijd elk artikel waar vraag naar was. 'Asbakken, rozenkransen,
Mariabeelden... Maar door de jaren heen specialiseerden we ons toch steeds meer in eerste
levensbehoeften. Voor die andere zaken was het draagvlak gewoon te klein. De slagerij is erbij
gekomen en ook een groente en fruit afdeling', somt Ribbers op. Andere artikelen zijn verdwenen of
aangepast.
'Vroeger was je bijvoorbeeld de hele maandag bezig met suiker verpakken of zachte zeep scheppen.
Dat werd toen nog allemaal los aangeleverd.' Paul Ribbers gelooft niet dat het werk vroeger leuker
was dan tegenwoordig. 'Het is nu anders, maar elke periode heeft zijn charme. Het belangrijkste is,
dat je lol in je leven hebt en dat je als mens functioneert.'
Het functioneren in hun privéleven heeft de broers Ribbers zo nu en dan wel moeite gekost, 'Voor een
zelfstandige is het altijd moeilijk een goede verhouding te kiezen tussen werk en gezin', legt Paul uit.
'We woonden altijd naast de winkel, maar als je ergens op een kantoor werkt, zie je je kinderen nog
vaker. Een eigen bedrijf, daar ben je zeven dagen in de week mee bezig. Als ik op vakantie ga, kan ik
de eerste dagen wel afstand nemen. Maar na een weekje wil ik toch wel graag weer terug. Ik bel niet
iedere dag naar Beltrum, zo is het niet. Maar als ik een dagje eerder naar huis ga, ben ik tenminste
toch in de buurt.' In veertig jaren ontkwam de supermarkt niet aan de vooruitgang. Regelmatig
vonden nieuwe uitvindingen hun weg naar de broers. De pinautomaat, computers, de lopende band
bij de kassa en dus ook de kassablokjes, de plastic, balkjes tussen de boodschappen van verschillende
klanten.
Dagbesteding.
Als de zaak straks gerund wordt door de Coöp, die alle werknemers overneemt, moeten Joop en Paul
een nieuwe dagbesteding verzinnen. 'Ik weet niet wat we straks gaan doen', peinst Paul. 'Ik heb nog
zoveel affiniteit met de zaak, misschien dat ik les ga geven. In ieder geval gaan we twee versnellingen
lager leven. Of dat gaat lukken? Ik weet het niet. De mens verandert niet zo gemakkelijk. Maar je
moet toch een keer stoppen, anders kom je nergens meer aan toe.' Ingrijpende plannen hebben de
broers niet. 'Nee, we blijven gewoon waar we zijn. Nuchter, met de beentjes op de grond.' Wat ook
voorbij is, is het boodschappen doen in de eigen zaak. 'Dat zal wel even wennen zijn', lacht de
winkelier. 'Even na sluitingstijd een toetje halen of iets dat ik vergeten ben, dat kan dan niet meer.
Dan moeten we maar lenen bij de buren. Dat doen andere Beltrumers ook.

Beltrum, 17 mei 1999

Afscheidsreceptie.

Welkom allen,
Ook namens mijn broer Joop, onze echtgenotes en kinderen van harte welkom.
Wij hadden wel belangstelling verwacht, maar z'n opkomst niet.
Bijzonder plezierig zoveel bekende gezichten te zien.
“Ook een bijzonder woord van welkom aan allen die via de kerktelefoon met ons meeluisteren”
En om maar eens in wielertermen te spreken, dit is voor ons de laatste etappe ik wil het dan ook “kort’’
houden.
Dus allemaal bedankt….. Nee ik “co-op (t)” er nog even op terug.
Oma.
Op de eerste plaats welkom aan onze moeder- en oma.
De bijdrage die zij in haar leven, samen met pa, aan onze zaak heeft geleverd, maakt in belangrijke mate
tot hetgeen het vandaag is.
Het initiatief om destijds de zaak te verplaatsen van de Dorpsstraat naar de Hassinkstraat is voor de zaak
van levensbelang gebleken.
Is niet de spreuk: in het heden ligt het verleden, in het nu wat komen zal.
Nog in goede gezondheid, wonend in de Hassinkhof genietend na een werkzaam leven en meelevend
met alle veranderingen die er de laatste tijd hebben plaatsgevonden.
Wij vonden het op z'n plaats haar vandaag in de bloemetjes te zetten.
Onze medewerkers.
Veel dank zijn wij ook hen verschuldigd. Op een dag als vandaag staat de ondernemer meestal in het
middelpunt van de belangstelling, maar….
Wat zou een bedrijf zijn zonder gemotiveerde medewerkers,
• Medewerkers die van mensen/klanten houden,
• Doordrongen zijn van hun dienstbaarheid voor de klant,
• Met diens wensen rekening houden
• En dat in alles tot uitdrukking proberen te brengen
• Het is dat wat jullie zo bijzonder/uniek maakt
Ik heb eens een ondernemer horen zeggen, als je het thuis niet zo naar de zin hebt is niet zo erg, als je
maar plezier hebt in je werk en er voldoening in vindt want je bent toch de meeste tijd van de dag op
het werk.
Met vele medewerkers/mensen hebben wij mogen samenwerken,
Anita, Ine, Marleen, Wilma, Maria, Karin, Miranda, Cristel, Lenny, Anja, Lies, Huub, Hans, Ingrid,
Kirsten, Wilhelmien, Koen, Suzanne, Linda, Elvira, Arnold, Monique, Odette, Ria, Hedwig, Patrick
Gerda, Marloes, Thea, Janneke, Anke, Silvia, Ingrid t B, Leon, Wilfried, Gerben, Miranda, Ingrid D,
Veronica, Marion, Olga, Martine, Danielle, Irma, Sandra, Angela, Tanja, Wouter en onze kinderen,
Nicole, Caroline, Marlies en Thore.
Voor ons was het een voorrecht om met jullie te mogen samenwerken….Dank,
Dank,.. De buren,...De straat, voor het koffie drinken tijdens de kermis.
Dank.., Onze zakenrelaties, De collega’s Plusmarkt ondernemers en De Sperwer groep…. U allen dank.
Dank, onze klanten.

Wij hebben van klanten afscheid moeten nemen en nieuwe klanten mochten wij verwelkomen met een
blijde boodschappendoos.
In ons leven nam u wel een zeer bijzondere plaats in…
U als klant was uniek, boeiend, lastig, dankbaar, veeleisend,…kwam vrolijk winkelen, moest wel eens uw
verhaal kwijt,.. was haastig, ..kocht karren vol en kwam voor de vergeten boodschap…wilde de
boodschappen bezorgd hebben, zocht een nieuw artikel was ontevreden over de kwaliteit of maakte
ons juist een compliment,…. vond opschrijven gemakkelijk.
•
•
•
•

Vond ons als ondernemers nogal eens haastig, drukke baasjes.
Vond de supermarkt een ontmoetingsplaats, waar het zo prettig bijpraten was met o.a. de
buren, een kennis, die u toevallig in de winkel tegenkwam.
Of wanneer u zich zichtbaar had geërgerd aan de kassa want u moest even wachten,…. maar
vervolgens wel een half uur buiten stond te praten.
Zodat wij zelfs de kantinestoelen aanboden, omdat wij vreesden voor uw spataderen.

Supermarktondernemer zijn is een prachtig vak, vooral in het voorjaar met warm weer, als alles weer tot
volle bloei komt.
U was ook zo lekker druk in de weer wanneer u voor de melkkoeling stond,
dat zoeken naar de juiste (langste) datum, overtijd (datum) dat lag u niet.
Maar wij hebben genoten van u als klant, maar vooral hoe u was als mens…Dank.
U hebt ons de laatste tijd ook regelmatig gevraagd,
Goh, Joop, Paul hoe voelt dat nu?? Hoe gaat het.??
,..Het “Co-op(t) allemaal wal goed.
Dat brengt mij bij de Co-op een unieke organisatie in levensmiddelenland.
Geen opening door de burgervader.
De burgemeester van de gemeente die elders een nieuwe Supermarkt opent, iets wat ons bij alle
openingen niet is gelukt.
En een burgemeester die tijdens haar opening speech nog bijna reclame ging maken voor de Eibergse
middenstand…..
In Eibergen kan de middenstand niets zelf overal springt de gemeente bij, subsidie voor een
verkeersplanonderzoek, later weer voor de evaluatie, het opknappen van de Kluvergsgang. Overal extra
subsidie.
Maar middenstanders in een grote kleine kern als Beltrum moeten alles zelf bekostigen.
En daarom zeg ik tegen u….Co-op (t) bij een ander niet, wat Co-op, uw eigen supermarkt u biedt.
Co-op(t) niet donderdags op het plein, wat elke dag te koop is bij uw plaatselijke middenstand….De
bijdrage van "de donderdagmorgen jongens " aan het leefbaar houden van de Beltrumse gemeenschap
acht ik zeer klein.

Tot slot.
Persoonlijk en emotioneel worden is eigenlijk not done in het zakenbestaan, en toch kijken wij met
voldoening terug naar de tijd die achter ons ligt, daar is niets meer aan te veranderen,
Om Beltrum leefbaar te houden….
•
Bouwt de een corso wagen,
•
Aanvaard de ander een bestuursfunctie,
•
Of doet iets voor de kerkgemeenschap, enz. enz.
Veel energie, emotie en….idealisme hebben wij in onze zaak gestoken,
Om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van ons dorp.
Wij gaan nu onze energie steken in de tijd die voor ons ligt, in hopelijk goede gezondheid….Dat wensen
wij u allen….Dat ook u ervan overtuigd bent

dat deze Co-op Supermarkt een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid….. In een gemeenschap als
Beltrum.
Wij wensen Co-op met haar medewerkers alle succes…Om ook in de komende jaren goede prestaties
te blijven leveren want ondanks alles,…
Het maatschappelijke belang van de Co-op Supermarkt in Beltrum blijft buitengewoon.
En …
(Co-op)t bij een ander niet, wat Co-op, uw eigen supermarkt u biedt.
Dank voor jullie komst, het ga jullie goed.

U bent aangekomen bij het einde van’’ Zicht op Winkel Ribbers’’ overzicht. Wij hopen dat wij erin
geslaagd zijn, u een beeld te hebben gegeven van Winkel Ribbers door de jaren heen. We hebben
gebruik gemaakt van de bescheiden die nog beschikbaar waren. Hiermee sluiten wij ons overzicht met
trots af, met dank aan klanten, medewerkers en eenieder die in de loop der jaren een bijdrage heeft
geleverd aan Winkel Ribbers. Wij wensen Co-op veel succes met voortzetting van Winkel Ribbers.

Voor meer historische informatie verwijzen wij graag naar de website: Zicht op Beltrum, over Beltrum
in z’n algemeenheid en meer gedetailleerde info over Winkel Ribbers.
Namens Winkel Ribbers, Joop en Paul.

Plusmarkt Ribbers present tijdens de hobbymarkt in Woon- Zorgcentrum De Hassinkhof. De
tentoongestelde ’’oude’’ artikelen waren voor velen herkenbaar.

