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De Phicoop Kessel is een begrip in Kessel en omgeving. Een familiebedrijf waar de derde 
generatie aan het roer staat en waarin ook de vierde generatie al werkzaam is.  

Fijn is uitgenodigd door eigenaren Patrick en Kirsten Nabben, want er staan mooie plannen op 
stapel en binnenkort gaat de eerste verandering plaatsvinden. Coöp wordt PLUS,  

maar Phicoop blijft Phicoop. Vanaf 26 oktober openen ze de deuren als PLUS Phicoop.  
Een nieuw jasje met de vertrouwde service en lokale betrokkenheid.  

Plus Phicoop
Baarskampstraat 29
5995 AT Kessel
T 077 462 1826

Kirsten – “Patrick en ik runden eerst de zaak in 
Neerkant, vanaf 2002 zijn we in Kessel actief. 
Dit is voor ons de thuisbasis. De winkel is  
de laatste 20 jaar flink uitgebreid, maar het 
sociale aspect blijft heel belangrijk. De mensen 
die hier werken worden enorm gewaardeerd  
en dat stralen ze ook uit. We zijn een hecht 
team. We zetten bijvoorbeeld ook mensen  
met een beperking in, binnen Phicoop krijgen 
ze de kans om zich verder te ontwikkelen en te 
leren. Klanten waarderen deze maatschappelijke 
betrokkenheid zeer. Het is veel meer dan een 
supermarkt; het is ook een ontmoetingsplek,  
waar iedereen welkom is.”

Lokale producten
Patrick –“Dit ondernemerschap uit zich ook in ons aanbod. 
We vinden lokaal ondernemen heel belangrijk. We bieden 
een breed assortiment aan met (streek)producten van 
lokale ondernemers. Deze verbindende factor wordt enorm 
gewaardeerd door onze klanten en de collega-ondernemers.
Het was voor ons de belangrijkste reden om voor PLUS te 
kiezen. Zij geven de meeste ruimte om op deze voet verder 
te gaan en zelfs uit te breiden. Buiten het goede eten en 
drinken heeft de formule die we gaan inzetten ook praktische 
voordelen. Er komt bijvoorbeeld scan & go plein, dat betekent 
dat je nog makkelijker en sneller boodschappen kunt doen. En 
we gaan werken met elektronische schaplabels. Dit is intern 
heel efficiënt, maar ook de klant kan meteen alle relevante 
en actuele informatie zien. De online bezorgdienst wordt 
geoptimaliseerd. Het is dus echt een positieve wending.”

Toekomst
Kirsten - “Voor de iets minder nabije toekomst zijn er ook 
interessante plannen. We merken de laatste jaren dat we uit ons 
jasje zijn gegroeid. Dat heeft ons doen besluiten  
om voor een nieuwbouw te gaan op een andere plek, aan  
de Baarskampstraat/Napoleonsbaan. Een prachtige zichtlocatie 
met veel mogelijkheden. Het wordt een vernieuwend en 
onderscheidend concept met een ijzersterke vers formule, 
waar mensen voor eigenlijk alles terechtkunnen. Om ruimte 
te creëren voor de toekomstplannen hebben we twee ervaren 
bedrijfsleiders aangenomen: Jens en Rick. Onze kinderen 

Stukje historie
Patrick – “In de jaren vijftig startten mijn opa en oma Jan 
en Toos Philipsen met het inblikken van zelfgekweekte 
champignons. Dit leidde naar een eigen conservenfabriekje  
in Kronenberg en in 1971 tot de eerste Phicoop supermarkt.  
De naam is een samenvoeging van ‘Philipsen en ‘Coöperatie’. 
Het bedrijf groeit uit tot een keten van zes supermarkten 

verspreid over Noord-Limburg en Oost-Brabant. Onder 
leiding van mijn ouders Riny en Henk groeien Phicoop 
Kessel, Phicoop Ospel en Phicoop Neerkant uit tot fullservice-
supermarkten. De andere supermarkten worden overgedragen. 
Om nóg professioneler te werk te gaan en een uitstekende prijs/
kwaliteit te garanderen, sluit Phicoop zich aan bij de landelijke 
Coöp-winkelformule.”

Dinsdag 18 oktober openen en sluiten 
wij voor de laatste keer de deuren als 

Coöp Phicoop.  
Op woensdag 26 oktober openen de 

deuren weer in een nieuw jasje als 
PLUS Phicoop. Van harte welkom! 

Coöp wordt PLUS, maar Phicoop blijft Phicoop, klaar voor de toekomst!

hebben ook interesse in het ondernemerschap en ze zijn al 
actief in de zaak. Wij zijn nog best jong, maar voor de verdere 
toekomst geeft dat vertrouwen.”

Patrick – “Klopt, we hebben een groot hart voor ons 
familiebedrijf en onze omgeving. Het is belangrijk dat we 
de goede stappen zetten, samen met het team, klanten en 
leveranciers. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!”
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