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SANDRA BELT MET:
MARGRÉ STOLK,
MARKTKOOPVROUW
Interview met Margré Stolk | Waarom de markt belangrijk is
Koop Schiedams!
Bijna alle Schiedamse
ondernemers zijn hard geraakt
door het Coronavirus.
Gelukkig kunt u online bijna
overal nog terecht, ook bij veel
andere Schiedamse winkels.
Daarom roept de VVD
Schiedam iedereen op: Koop
Schiedams! Help onze lokale
ondernemers deze moeilijke
tijd door. Zodra de markt weer
open kan, staan Margré en
Peter klaar om u weer van
verse producten te voorzien.
En het mooie aan de markt is
dat u niet hoeft te wachten op
een schoon winkelwagentje!

Interview met Margré Stolk
VVD raadslid Sandra Beenhakker belde deze week met
Margré Stolk. Margré is marktvrouw in hart en nieren, haar
grootouders en ouders stonden beiden op de markt. Haar man
Peter begon als hulp van haar vader op de kraam en is nooit
meer weggegaan. Inmiddels wonen Margré en Peter 35 jaar
samen en hebben ze een zoon en dochter Stephan en Denise,
ook werkzaam op de markt. Sandra onderzoekt hoe
Schiedamse ondernemers zich staande houden in deze
moeilijke tijd.
Sandra: Margré, wanneer kregen jullie het nieuws over de
sluiting van de markt?
Margré: Donderdagavond 12 maart om 22.15 uur kregen wij
het nieuws dat 13 maart voorlopig de laatste dag zou zijn.
Vrijdag is onze marktdag in Schiedam, op die dag hebben we
geprobeerd zoveel als mogelijk te verkopen. Alles wat we over
hadden, hebben we met verlies verkocht of weggegeven.

1,5 meter-samenleving
Het kan zomaar dat we voor
langere tijd 1,5 meter afstand
zullen moeten houden van
elkaar. Gelukkig zijn
marktkooplui zich hier al druk
op aan het voorbereiden. Ook
Margré en Peter zijn druk bezig
om hun kraam op deze nieuwe
realiteit voor te bereiden.
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Toeval bestaat niet…
Onze markt is een groot goed.
Sandra deelt met ons haar
verhaal waarom de
Schiedamse markt belangrijk
is, juist in deze tijd!
Mijn leven lang ben ik gewend
om samen met mijn oma,
moeder en tantes naar de
markt te gaan. Geboren in
Rotterdam Zuid was onze vaste
plek de Afrikaander markt.
Daarna gezellig wat drinken bij
familie thuis. Later waar ik ook
woonde of op vakantie ging
was het bezoek aan de markt
mijn vaste ritueel. Nu met 3
opgroeiende pubers is het
bijna een noodzaak. Een
appeltje en banaan per dag
betekent al gauw, 35 appels en
bananen in de week. Daar
waar je gulden een daalder
waard is, scheelt een bezoek
aan de markt voor ons
aanzienlijk in de portemonnee.
De laatste marktdag, 13 maart,
stond ik laat in de middag bij
mijn vaste kramen. Op dat
moment realiseerde ik me niet
hoelang ik de krentenbollen
van het Stoepje zou moeten
missen. Of de dames van mijn
groentekraam.
Twee weken geleden op een
vrijdagmorgen bekroop me
ineens het gemis. Ook de
vraag hoe zou het met al die
ondernemers op de markt
gaan. In de categorie toeval
bestaat, sta ik tijdens het
weekboodschappen doen,
naast de mevrouw waar ik
altijd mijn groenten en fruit
haal. In een reflex roep ik, he
hallo hoe gaat het met je?
Inmiddels weet ik veel meer
van mijn vaste groentevrouw.
…..
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Sandra: Hoe ziet voor jullie een werkweek eruit?
Margré: Mijn man en zoon gaan op maandag het vuil en
karton storten en vervolgens gaan ze inkopen. Op dinsdag
staan wij in Rotterdam Centrum op de markt, Peter en
Stephan gaan dan rond 6 uur naar Rotterdam om de kraam op
te bouwen. Zelf sluit ik om 7.30 uur aan en gaan we aan de
slag.
Op woensdag staan we op een kleine maar gezellige markt in
Ommoord. Donderdag kopen we weer groente en fruit in
voor vrijdag en zaterdag. Op vrijdag staan we in Schiedam en
zaterdag in Rotterdam Centrum. Alle markten in de regio
Rijnmond zijn stopgezet, dus voor ons is de hele handel stil
komen te liggen.
Sandra: Dan kom je met zijn vieren thuis, hoe is dat dan?
Margré: Ons hele gezin werkt de hele week op de markt, dat
alles nu stil ligt is echt onwerkelijk. Het voelt alsof we in een
horrorfilm zitten. Ik weet ook echt niet wat we anders
zouden moeten doen dan gewoon op de kraam te staan,
mooie spullen verkopen en met mensen praten. Alle grote
steden gaan door alleen Rotterdam niet, mijn vraag is
waarom. Ik vind dat lastig te begrijpen. Ook Schiedam is nog
steeds dicht en dat is in lijn met Rotterdam, heb ik begrepen.
Sandra: Komen jullie in aanmerking voor regelingen?
Margré: Op dit moment zoekt onze boekhouder dit uit, tot
op heden hebben we nog niets gekregen, dus het is nog even
afwachten.
Sandra: Straks gaat alles weer open en dan moeten we 1,5
meter afstand houden; hoe zie je dat voor je op de markt?
Margré: Op onze kraam was heel veel groente en fruit
verpakt, dus dat lijkt me prima om te blijven doen. Mensen
mogen niets meer zelf pakken, we denken aan schotten zodat
mensen voldoende afstand houden, soort loket gedachte. De
opzet van de markt zal anders moeten, om grote drukte tegen
te gaan en een goede looproute te maken. Dat is lastig maar
niet onmogelijk. Wij willen best meedenken.
Sandra: Hoe groot is de impact van Corona op het
marktlandschap in Schiedam?
Margré: Vind ik lastig om te beantwoorden. Enerzijds denk ik
dat het stiller gaat worden door het virus, het is toch
beangstigend. Anderzijds denk ik dat er ook veel mensen
behoefte hebben aan de markt. We worden wekelijks
aangesproken door mensen die vragen wanneer de markt weer
open gaat. Het is de plek voor betaalbare groente en fruit,
maar ook vis, noten, kaas, noem maar op. Daarnaast geniet
iedereen van de sfeer en dat alles te krijgen is op de markt.
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…… In Schiedam hebben we
veel supermarkten, om die
reden maakt de markt geen
deel uit van de primaire
voedselketen. Dat is maar net
hoe je ernaar kijkt, om die
reden heb ik er bij het college
op aangedrongen om te kijken
wat de mogelijkheden zijn om
de markt corona proof te
maken.

Maatregelen in
Schiedam: Bedrijven en
Ondernemers

Sandra: Hoe zijn de contacten met de Gemeente Schiedam, de
marktmeester in dit geval?
Margré: Dat gaat goed, we blijven regelmatig in contact om te
kijken of er al opties zijn om een kraam te krijgen.
Sandra: Wat zou jij tegen de Schiedammers willen zeggen?
Margré: Als ik zie hoe druk de supermarkten zijn en ook wat de
prijzen zijn van groente en fruit, dan hoop ik van harte dat we
snel weer kunnen starten. We hebben het allemaal nodig.
Wij missen het marktbestaan ontzettend. De mensen, de
collega’s op de markt, het verkopen, ik wil weer lekker kunnen
roepen. En ik vind het fijn als ik de mensen weer blij kan maken
met onze waar, gezond eten is voor iedereen belangrijk, juist nu.

• Schiedam communiceert
intensief met ondernemers om
hen te wijzen op de vele
hulpregelingen vanuit het Rijk
en de Gemeente. Wethouder
Bregman en burgemeester
Lamers houden regelmatig
contact met ondernemers.
• Bouwprojecten in Schiedam
gaan door. Soms wel in
aangepaste vorm om de
veiligheid van de werknemers
te waarborgen.
• Vanuit het Rijk is er de Tozo
voor zelfstandig ondernemers
en zzp’ers. Wanneer zij in
financiële moeilijkheden
komen kunnen ze nu versneld
een tijdelijke uitkering
aanvragen. Ook is er de
mogelijkheid tot een lening
voor bedrijfskapitaal voor
ondernemers met een acuut
liquiditeitsprobleem door de
crisis.
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