Pera en Pasha is een publiekstrekker
Ondernemer aan het woord!

Breien en haken is hipper dan ooit, weten ze bij Pera en Pasha
maar al te goed. Van heinde en verre weten klanten ze te
vinden. “Van boven Groningen tot onder Antwerpen komen ze
hierheen,” vertelt Oscar de Bruyn, samen met Mr. Cey, eigenaar
van deze eigentijdse wolwinkel.
“In de lockdown was onze wol
niet aan te slepen,” vertelt hij. “We
moesten heel wat pakketten versturen. Het is ook wel een ideale
lockdown-activiteit natuurlijk.”
Maar ook ruim daarvoor beleefde
deze handwerkactiviteit al een
opleving. Dat is wel te merken aan
de boekverkoop van Mr. Cey, in september verschijnt alweer zijn tiende
boek met haakpatronen. Het vorige
boek, het grote Kersthaakboek, was
enorm populair. Er moest al snel
bijgedrukt worden. De boeken zijn
uiteraard ook te koop bij Pera en
Pasha.
Hoewel Pera en Pasha klanten uit
heel Nederland trekt, is de winkel
al negen jaar een vaste waarde in
Pijnacker. “Elke donderdagochtend
hebben we het brei- en haakcafé”,
vertelt de Bruyn, “Dan kan ieder-

een met zijn brei- of haakwerkje
aanschuiven aan de tafel hier. Ze
kunnen ideeën uitwisselen en
elkaar een beetje helpen. En het
is ook heel gezellig.” Daarnaast
wist Pera en Pasha de afgelopen
jaren de aandacht te trekken met
hun grote verlichte breiwerken op
het Raadhuisplein, zoals een grote
kerstboom en afgelopen jaar een
enorm cadeau. De opbrengst gaat
naar het goede doel. “Dat is onze
instelling,” vertelt de Bruyn, “Elf
maanden werken we voor onszelf
en de twaalfde maand voor mensen
die wat hulp nodig hebben.” Voor
dit jaar hebben de heren grootse
plannen. “Het wordt groter dan alles
wat we tot nu toe gehad hebben,”
verklapt de Bruyn, “het hangt nog
af van de lichtleverancier, hopelijk
weten we deze week meer.”

“We willen net even anders zijn
dan andere wolwinkels” vertelt de
Bruyn, “daarom komen mensen
van heinde en verre hierheen. Elke
woensdag gaan we live op facebook
om 16 uur. Er zit dan echt een groep
mensen klaar. We vertellen wat over
de winkel of over patronen, het is
niet gescript, gewoon spontaan
zoals we zijn. Veel mensen gaan
er echt voor zitten en trekken aan
de bel als we wat later zijn.” Pera
en Pasha blijkt een ware promotor
van Pijnacker. “Veel mensen zijn
nog nooit in Pijnacker geweest,
dan bellen ze al vanuit de auto om
te vragen waar ze kunnen parkeren.
Daarna komen ze eerst bij ons en
gaan dan het dorp in, eind van de
dag komen ze dan nog even terug
om te zeggen dat ze het hier zo leuk
vonden, geweldig toch?” Afgelopen zondag organiseerde Pera en
Pasha een klantendag. “Iedereen
kwam eerst hier naar de winkel
voor een kopje koffie, daarna reed
er een touringcar voor en gingen
we naar Delft waar we een brei- en
haakcruise hebben gemaakt. Vervolgens weer terug voor de boerenlunch, waarna ze de winkel konden
ontdekken, die speciaal voor deze
groep open was.”
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