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Albert Heijn Slingerland hecht aan leefbaar 

Lekkerkerk 

 

Albert Heijn Slingerland en voetbalvereniging Lekkerkerk onderhouden al jaren 

een warme band. En daar is nu het businessclublidmaatschap van de grootste 

supermarkt van Lekkerkerk bijgekomen. “Wij ondersteunen graag de lokale 

samenleving”, vertelt Albert Heijn Slingerland-eigenaar Teus Slingerland. “Een 

vereniging als vv Lekkerkerk maakt daar prominent deel van uit. Dan is de keuze 

niet zo moeilijk, hè?!”  

De wegen van voetbalclub en grootgrutter kruisten al eerder. “We hebben een paar jaar 

geleden een verenigingsactie georganiseerd waarbij mensen muntjes mee kregen bij hun 

aankopen en die in de kokers van de aan de actie deelnemende verenigingen konden stoppen,”, 

vertelt Teus Slingerland. “Die actie was een groot succes. We konden mooie bedragen uitkeren 

aan de clubs. Dat gebeurde tijdens een feestelijke prijsuitreiking in Sportcafé De Bakwetering. 

Ik kijk er met veel plezier op terug.” 

Ook de voetbalplaatjesactie in samenwerking met vv Lekkerkerk bracht de handen op elkaar. 

“Was inderdaad erg leuk en leverde een mooie respons op,”, glimlacht Slingerland. “Voor ons 

was het een mooie manier om onze betrokkenheid met het dorp weer eens te onderstrepen. 

Ook als lokale supermarkt staan we midden in de Lekkerkerkse samenleving.” 

Teus Slingerland – getrouwd en vader van drie kinderen- werd geboren in Berkenwoude, 

woonde 35 jaar lang in Krimpen aan den IJssel en is inmiddels woonachtig in Ouderkerk. Een 

originele Krimpenerwaarder dus. Hij is ondernemer sinds 1993. “Ik begon destijds als 

supermarktmanager. Dee Albert Heijn-vestiging was toen nog eigendom van de familie Klerk. 

Op een gegeven moment kwam er een situatie waarin ik de zaak kon overnemen. Een 

supermarkt leiden is een enerverend en leuk vak, vind ik. Heel belangrijk is dat je meegaat 

met de tijd én met de veranderende behoeften van de klant. In de loop der jaren zijn er veel 

dingen veranderd. Neem alleen al het voorraadbeheersysteem. Ook deed je dat vanuit een 

bestelboek, tegenwoordig is dat volledig geautomatiseerd.  
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Een andere wijziging is te vinden rondom het kassawerk. Vroeger werden alle boodschappen 

handmatig aangeslagen op de kassa, tegenwoordig doet de barcode zijn werk of maken 

mensen gebruik van de zelfscan. In deze coronatijd zie je die een sterke vlucht nemen. Zo’n 

zeventig procent van de klanten tekent tegenwoordig op deze manier af.” 

Het woord ‘corona’ is gevallen. Als supermarkteigenaar ervaart Teus Slingerland een enorm 

dubbel gevoel. “Doordat wij met onze winkel in een vitale levensbehoefte voorzien mochten we 

steeds open zijn en zagen we goede omzetten. Daar tegenover stond dat de niet- essentiële 

winkels en horecabedrijven dicht of beperkt open waren. Dat doet en deed pijn. Niet alleen 

vind ik het naar voor mijn collega-ondernemers, maar ook voor het dorp. Winkels zijn zó 

belangrijk voor de leefbaarheid van Lekkerkerk. Ik hoop dat iedereen zich daar blijvend 

bewust van is.” 

 


