Wees loyaal, koop lokaal.
Ik ging vandaag kaas halen op de Dappermarkt en kwam terecht op een bijna verlaten markt. Een zeer
bevreemdend gezicht. Gelukkig was mijn favoriete kaaskraam er nog. De verkoopster vertelde dat dit sinds
een week de opstelling van de markt was. Er mochten alleen nog kramen staan die etenswaren verkochten.
Alhoewel het een zeer aparte situatie was, was ze wel blij dat ze er nog mocht staan en haar kaas kon verkopen. En ik natuurlijk ook.
Van de week kaas bij Kef gehaald voor de fondue. Voor de tweede keer sinds de coronacrisis. Ik raakte in
gesprek met de dame die er werkte. Ze vertelde dat er gelukkig nog wel genoeg klandizie was in de winkel.
Veel mensen maken het gezellig thuis nu alle cafés en restaurants gesloten zijn. Dat merk ik ook bij ons in de
Bierkoning. De cafés zijn dicht en mensen kopen wat mooie bieren om thuis van te genieten.
We maakten vast een plan voor de toekomst. Een proeverij met hun kazen en onze bieren. Iets leuks om op te
verheugen.
Gisteren koffiebonen gehaald bij het Koffie Cultuur Centrum. Ik raakte in gesprek met de dame die er werkt.
We bespraken wat de crisis voor onze winkels betekende. We hadden iniedergeval meer tijd over. Die gebruikten we o.a. om de winkel enigszins te verbouwen. We hadden allebei nieuwe plannen voor wanneer er
weer betere tijden zouden uitbreken.
De Bierkoning is midden in het centrum. Normaal hebben we veel toeristen in de winkel. Beergeeks uit de
hele wereld: Amerikanen, Brazilianen, Italianen die speciaal naar onze winkel komen. Een natuurlijk de
toevallige toeristen die nieuwsgierig de winkel binnenstappen. Op dit moment is de binnenstad totaal verlaten. Je merkt nu pas hoe weinig mensen er eigenlijk in de stad wonen. Gelukkig zijn er nieuwe klanten vanuit
andere delen van de stad voor teruggekomen. We krijgen daar veel support van.
Ik merk dat er veel verbondheid is met de kleine onderneming. Met mensen die staan voor hun product.
Hopelijk blijft dat ook zo als deze pandemie voorbij is. Heeft het toch ook nog iets moois opgeleverd.

