Vader en zoon vlak voor kerst
Vandaag de dag op 20 december is het een ander jaar voor de familie Kers. Vader en zoon
zitten samen in een maatschap. Dit jaar hebben ze veel van hun fruit nog niet verkocht. Er zit
namelijk nog 200.000 kilogram appels en peren in de koelcellen. Vorig jaar hadden ze rond
deze tijd nog maar 40.000 kilogram fruit in de koelcellen zitten. De handel ligt dit jaar totaal
op zijn reet! Normaal blijft de handel nog wel een beetje doorrommelen. Dan kan je iedere
week rond de 20.000 kilo appels en peren verkopen, maar de supermarkten willen dit jaar
voor de kerst bijna geen fruit meer inkopen. En ook de huisverkoop begint steeds slechter te
lopen. Pa Kers loopt naar zijn zoon toe om te vragen hoe ze dit jaar het probleem gaan
oplossen.

’s Avonds kwam de vader met het idee om naar de supermarkten te gaan met wat fruit om
te laten zien wat voor een goede kwaliteit appels en peren ze kunnen verkopen aan hun. Zo
gezegd zo gedaan. ’s Ochtends vroeg gingen ze op pad. De vader en zoon pakten wat kisten
met appels en peren en zetten die neer in de auto en gingen weg. Bij de eerste supermarkt
gaven ze wat appels en peren en de directeur was super enthousiast, maar helaas hadden ze
al genoeg fruit ingekocht. Bij alle andere supermarkten hadden ze ook appels en peren
gegeven aan de directie van de winkels, maar geen van alle had interesse in de appels en
peren. Het was al weer halverwege de middag, toen de zoon met het idee kwam om langs
allerlei groentezaken en restaurants te gaan en proberen daar wat te verkopen. Nog even
gingen ze langs huis om een bak koffie te drinken en om nieuwe appels en peren mee te
nemen.

Moeders geeft nog wat lekkere koeken mee voor onderweg. Bij de eerste groentezaak
hebben ze wel interesse. Vader schrijft op hoe veel appels en peren ze willen hebben en het
wordt bezorgd wanneer hun dat willen. Zo gaan ze in totaal 13 groentezaken langs, en met
succes. Ook gaan ze nog langs verschillende restaurants in de buurt. Als ze er zijn dan nemen
ze een paar kilo appels en peren mee naar de directie van het restaurant. De directie roept
gelijk de chef-kok erbij om te vragen of hij hier wat mee kan doen. Bij alle restaurants
hebben ze een goed idee wat ze gaan doen met de appels en peren. Bij het ene restaurant
worden er verse appeltaarten geserveerd, bij de andere worden er appel en perenflappen
gemaakt en bij nog een andere worden er salades gemaakt met appel en peer erin. Zo heeft
ieder restaurant bedacht waar ze het fruit in gaan verwerken. Zo hebben ze alles bij elkaar
150.000 kilo appels en peren verkocht op één dag, dat is voor hun super veel. Vader en zoon
komen ’s avonds pas om 23.30 thuis. Moeders vraagt of het goed is gegaan. Vader en zoon
zitten allebei met een big smile op hun gezicht. Ze vertellen hoe het die dag is gedaan.

De volgende dag op 22 december gaan alle bestellingen bezorgen bij de groentezaken en de
restaurants. Maar om alles rond te brengen op 1 één dag zijn er wel meerdere busjes nodig.
Daarom hebben ze ooms, tantes, neefjes en nichtjes gevraagd om mee te helpen met
bezorgen. In de nacht van 22 december hebben ze een bezorgplan gemaakt. In die nacht zijn
er verschillende buren komen kijken wat er allemaal gebeurde in het huis. Want normaal
brand er niet zo veel licht in huis ´s nachts. Ze waren vergeten om tegen de buren te zeggen
dat ze die nacht druk bezig zouden zijn. Gelukkig hoefden de buren zich geen zorgen te
maken. Ze maakten dat bezorgplan, zodat er steeds een efficiënte route werd gereden. Ook
werden ´s nachts allerlei bestelauto´s neergezet op het erf voor het bezorgen. Iedere
bestelauto moest wel 3x naar het bedrijf rijden om nieuwe appels en peren te halen.
Een paar dagen later op 24 december krijgt het familiebedrijf veel positieve reacties uit de
buurt, ´´het fruit was top van kwaliteit´´ werd er veel gezegd. Nu was het fruitteeltbedrijf van
de familie Kers in tijd van een paar dagen bekend geworden in de regio. De huisverkoop die
deed het nu ook veel beter, er werd een dubbele omzet gedraaid. En veel van de restaurants
en groentezaken hebben afspraken gemaakt om in de toekomst fruit te blijven halen bij hun.
En zo op kerstavond kon heel de familie gezamenlijk genieten van het gourmetten. Zo is de
kerst mooi gered dit jaar.
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