Doen en Durven

De Dorpsraad vroeg ons om ons verhaal te delen, want waarom open je een winkel in coronatijd?
Waar komt die durf vandaan? Dit gaat terug naar vorig jaar. Even het geheugen opfrissen.
Vorig jaar op 31 januari hebben wij, John en Remco, Drinkhut overgenomen. Toen waren het nog
2 winkels en een groothandel. Dit was voor ons een mooie nieuwe stap en uitdaging. Al snel
kwam corona om de hoek; er kwam onzekerheid en een extra, nieuwe uitdaging.
Onze horecaklanten moesten de deuren sluiten, mensen durfden niet meer naar de winkel te
komen.
En wat betekent dit voor ons als winkel? Mogen we open blijven of niet? Onder welke
voorwaarden? Allemaal vragen waar niemand nauwelijks antwoord op had.
Gelukkig konden wij met wat aanpassingen toch open blijven. Maar hoe ga je dan om met je
medewerkers, je team? Ook wij zaten met financiële uitdagingen. Ga je contracten aanpassen? Ga
je steun aanvragen? Ga je mensen ontslaan? Dat voelde allemaal niet goed, want je hebt je team
nodig en zij jou. Tegelijkertijd wil je ze ook blijven betalen. Hoe waarborg je dan voldoende
inkomsten tegenover alle uitgaven. We hebben gekeken naar het opzeggen van contracten,
salarissen aanpassen, een lening afsluiten, extra inkomsten genereren.
Uiteindelijk was onze eerste keuze om het openen van een derde winkel te versnellen. Daarna
zouden we het wel zien.
Het idee van een derde winkel zat al in ons hoofd. Het coronatijdperk heeft dit dus versneld.
Daarnaast zagen wij als rasechte Vennepers veel leegstand in de Symfonie, de plek waar ons hart
ligt. Dit gaf voor ons de doorslag dat we er nu voor moesten gaan. Beetje impulsief wellicht, niet
te veel nadenken of marktonderzoek, maar gewoon doen! We vonden een geschikt pand en in
januari jl. konden we dan eindelijk beginnen met klussen en inrichten. Op 6 februari 2021 openden
wij onze deuren, de rest is geschiedenis.
Zo zie je maar: met de juiste reden, motivatie en niet te veel nadenken maar gewoon doen, maak je
achteraf wellicht toch de beste keuzes.
John Erhardt en Remco van Staveren
Drinkhut

