Lichtpuntjes in coronatijd 6

Bastiaan van Aalst
Ondernemer Bastiaan van Aalst, is de man van o.a. opjouwfeestje.nl en is ook de bedenker van
stoep-feestje.nl
Een echte evenementen man, DJ, organiseert feesten en evenementen op locatie, drive in shows,
en verzorgt de techniek ook voor de Harmoniekoepel evenementen waarvan hij ook sponsor is.
Klinkt goed, maar al die zaken stopten van de ene op de andere dag en zijn door Corona al
langere tijd niet mogelijk. Hij ontkent niet dat hij het hierdoor zwaar heeft. Moeilijke tijden
braken, en hij kon niet meer naar de mensen gaan en die plezieren met zijn muziek.
Waar de mond op mond reclame niet meer werkte, ging hij nog meer dan voorheen gebruik
maken van de digitale media, hij wilde contact houden met zijn markt, ook voor de periode na
Corona. En hij bedacht iets nieuws, met een busje vol met DJ techniek, disco lichten etc. ging hij
in 15 minuten volledig Corona proef, voorzichtig proberen of mensen hem zouden inhuren om op
kleine schaal toch iets te vieren. Vanuit zijn busje draait hij nu als DJ de persoonlijk muziekkeuze
bij mensen voor de deur als zij iets te vieren hebben. Veel succes heeft hij in Zuid- en Noord
Holland als verzorgen van een klein lichtpuntje bij verjaardagen en bruiloften. Hij ontdekte een
geheel nieuwe markt!
Op het volgende kon je wachten, want hoe kan de examen geslaagde scholier dit vieren? Gewoon
door je examenfeest Coronaproef te vieren in je eigen 15 minuten, met je muziekkeuze voor de
deur, niet meer mensen dan toegestaan etc. Maar het is een goed alternatief, en later kan je
vrienden vertellen, ik had mijn eigen feestje voor de deur!
Zo maakte Bastiaan, gedwongen door de moeilijke periode waarin hij kwam met zijn bedrijf de
Johan Cruijff uitspraak “ieder nadeel heb/heeft zijn voordeel” inderdaad tot een voordeel.
Maar natuurlijk ziet ook hij uit naar de periode dat we weer een feestje met elkaar kunnen vieren.

