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Om acht uur ’s ochtends druppelen de medewerkers binnen. 
Ze gaan naar boven voor een schone groene polo en bergen 
hun spullen op in het kluisje. Op het planbord lezen ze welke 
taken ze die dag hebben. Auke start met het inruimen van de 
koeling, Roel gaat Lieke de werkzaamheden van de 
broodafdeling leren, Julian begint achter de kassa. Rik komt 
wat later en helpt met vakken vullen en spiegelen. Vrijwilliger 
Jan Willem zoekt de bestelling van zorgcentrum Het Geerke 
bij elkaar in kratten die hij straks gaat leveren en 
vrijwilligster Monique haalt de groente uit de koeling en stalt 

deze uit. 
Buurtmarkt Maliskamp is een dagbestedingslocatie van 
Cello voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. Bedrijfsleider Peter van Helvoort: “Er werken 
hier veel verschillende mensen. Medewerkers, dat zijn de 
mensen vanuit Cello, stagiaires, vrijwilligers en 
vakantiehulpen. Het is vaak een hele puzzel om de balans 
te vinden tussen de medewerker in zijn kracht zetten en de 
supermarkt draaiende houden. Natuurlijk mag iedereen 
hier op zijn eigen tempo werken. Maar om 9.00 uur gaat de 

Tegenover het dierenpark bevindt zich de buurtsupermarkt Maliskamp. Een winkel 
waar je terecht kunt voor al je boodschappen. Maar er is wel verschil met andere 

winkels. Er lopen veel medewerkers rond in groene shirts en het tempo ligt wat lager. 
De sfeer is gemoedelijk. Hier is tijd voor een praatje en een ‘bakske’ koffie aan de 

buurttafel. Ankie van Hezewijk, redacteur bij Beleef Rosmalen, liep een paar uurtjes mee.
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Natuurlijk mag iedereen hier op zijn eigen tempo 
werken. Maar om 9.00 uur gaat de winkel open en 

moeten de schappen wel gevuld zijn.

DE TEAMGEEST

Boodschappen en een 
bakkie aan de

 buurttafel 
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Monique  v. d. Veeken (54)  
Vrijwilligster

Lieke van Helvoort (17)
Vakantiemedewerker

Roel van Malsen (19)
Stagiaire KW I College

Peter van Helvoort (51)
Bedrijfsleider

Het was pionieren, 
maar daar houd ik van!

winkel open en moeten de schappen 
wel gevuld zijn.”

Een klant komt binnen en vraagt of er 
nog asperges komen. Nee, die komen 
niet meer. “Het vlees wordt 
vanmiddag gebracht”, antwoordt 
Marielle. De klant ‘komt vanmiddag 
efkes terug’. “Houdoe!” klinkt het door 
de winkel.

Peter vertelt over het ontstaan van de 
winkel. “Tot 2007 was dit de SPAR- 
winkel van Piet van Gelder. Toen hij 
stopte met de zaak, stond deze een 
aantal jaren leeg. Cello was op zoek 
naar een kleinschalige winkel waar 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking konden werken. Toen we 
van een foundation geld kregen 
konden we de winkel grondig 
opknappen. In 2014 zijn we gestart als 
Buurtmarkt Maliskamp. Ik heb altijd in 
de zorg gewerkt, dus het werken met 
de medewerkers had ik in de vingers. 
Maar hoe run je een supermarkt? Ik 
heb tien dagen stage gelopen bij een 
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supermarkt en ben begonnen. Ik heb het mezelf eigen 
gemaakt. Het was pionieren, maar daar houd ik van!”
Drukte in de winkel. De bouwvakkers die aan de overkant 
werken aan het dierenparkje kopen broodjes en drinken. Vijf 
mensen in de rij bij de kassa, maar Julian blijft rustig en 
vriendelijk. Een ouder echtpaar vraagt om een 
cadeauverpakking voor een fles wijn. Peter schiet Julian te 
hulp en wijst hem waar de verpakkingen liggen. Auke maakt 
een praatje met een klant. 

SOCIALE FUNCTIE
“Naast een supermarkt heeft de winkel ook een sociale 
functie in de buurt”, aldus Peter. “Sommige klanten komen 
drie of vier keer per week voor boodschappen en een 
praatje. We bezorgen boodschappen bij mensen in de wijk. 
Op vrijdag halen we een oudere man thuis op. Hij doet zijn 
boodschappen en drinkt een bakkie aan de buurttafel en 
daarna brengen we hem weer thuis. We doen ook klusjes 
als bladeren vegen en we maaien het gras van de speeltuin 
aan de overkant. Een klant die uiteindelijk toch moest 
verhuizen naar een woonzorgcentrum, kwam ons met 

tranen bedanken. ‘Dankzij jullie heb ik nog zolang thuis 
kunnen wonen’, zei ze.”

Op de buurttafel staat een spaarvarken. Als een klant een 
kopje koffie pakt, kan hij hier wat geld indoen. Ook is er een 
openbaar toilet waar veel kinderen uit de speeltuin gebruik 
van maken. Er is een stomerij en een Boekspot; een 
‘buurtboekenkast’ waarin iedereen boeken kwijt kan en mag 
lenen.
De melk en yoghurt staan in de koeling, de groenten liggen 
uitgestald. Het is tijd voor de eerste pauze. Iedereen neemt 
plaats aan de keukentafel. Tijd voor een bakkie.

Vrijwilligster Monique werkte altijd fulltime bij de Jumbo. 
Door een hersenbloeding gaat dit niet meer. Bij de 
Buurtmarkt Maliskamp kan ze op haar eigen tempo 
werken. Ze komt drie halve dagen per week. “Ik voel me 
thuis in de supermarkt. Zelfs als ik voor mezelf 
boodschappen ga doen en ik loop door mijn eigen 
supermarkt, leg ik producten recht in de schappen. Dat kan 
ik niet laten!”, zegt ze lachend. Maar het zijn vooral de 
mensen met wie ze werkt die het uitdagend maken. “Het 
geeft me voldoening als ik ze iets kan leren.” 
Peter geeft met trots een rondleiding door de winkel. Hij 
wijst op veel streekproducten, zoals biertjes van de abdij in 
Heeswijk Dinther en speltbier uit Schijndel. “We werken 
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Auke Vos (22) 
Medewerker

Julian Huiskamp (21)
Medewerker

Marielle v. d. Hurk (26)
Begeleider

‘Dankzij jullie heb 
ik nog zolang thuis 
kunnen wonen’
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‘Kom mensen, we hebben een winkel te runnen!’

DE TEAMGEEST

samen met lokale ondernemers. Zo wordt het vlees iedere 
dag gebracht door de slager op de Driesprong in Rosmalen. 
De zuivel komt van een boer uit Raamsdonk. De aardbeien 
zijn altijd Hollandse aardbeien en zijn echt het visitekaartje 
van de winkel. Veel mensen komen hier speciaal voor de 
aardbeien!”

UITDAGING
Sommige medewerkers willen iedere dag hetzelfde doen, 
maar Auke houdt van afwisseling en uitdaging. Hij vertelt 
gepassioneerd over hockey, zijn sport. Hij hockeyt in het 
G-team van ’s-Hertogenbosch en zit in een landelijke 
competitie met wedstrijden in Leiderdorp, Breda en 
Roosendaal. En na de zomer gaat hij bij de 
atletiekvereniging Prins Hendrik hardlooptraining volgen. 
Een sportieve knul, want hij komt ook nog eens iedere dag 
op de fiets vanuit Den Bosch.
Roel loopt stage vanuit het Koning Willem I College, 
maatschappelijke medische zorg. “Ik doe hier van alles, 
maar ben er vooral om de medewerkers te begeleiden. 
Waar ik aan moest wennen was dat alle medewerkers hier 
anders zijn. In het begin sprak ik iedereen hetzelfde aan, 
maar ik kwam erachter dat ik me steeds moest aanpassen 
aan de persoon. Ik leer hier goed schakelen en overzicht te 
houden.” 

De pauze is voorbij. “Kom mensen, we hebben een winkel te 
runnen!” moedigt Peter de mensen aan. Na een blik op het 
planbord gaat iedereen weer aan de slag.

Bij het afscheid wordt vrolijk gezwaaid. Behalve door 
Julian. Hij heeft schoonmaakdienst en doet de afwas in het 
aangrenzende keukentje. Met een grote koptelefoon op zijn 
oren, volledig in zijn eigen wereld, swingend op zijn eigen 
muziek, zorgt hij ervoor dat de kopjes weer schoon zijn 
voordat zo de lunch begint.  


