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Robert van Boxel start dit voorjaar eigen glazenwasserij op

'Van notitieblok naar onderneming'
Al bijna een kwart eeuw is hij een
bekend gezicht in het straatbeeld
van onze gemeente, ervaren genoeg dus om in deze economische
onzekere tijden de stap te nemen
om zelf een 'ladder op het dak van
de auto te gooien'. Dat daarbij wat
komt kijken mag duidelijk zijn.
Het aanschaffen van een imperiaal
bijvoorbeeld.
Robert “Het opzetten van een bedrijfje is een tijdrovend intensief, maar
tegelijkertijd enorm leuk proces. Het
begint met wat aantekeningen op een
notitieblok en vormt zich uiteindelijk
tot … ja dit.”
Enorme boost
“Alles daartussen laat zich het beste
omschrijven als een totale ontdekkingsreis op het gebied van ondernemen, de voor en nadelen daarvan
en alles wat daarmee gemoeid gaat.
Zo sta je bijvoorbeeld op een vroege
zaterdagochtend aan de andere kant
van Nederland om een benodigd
werkmateriaal te bezichtigen. Als
blijkt dat het achteraf de verre rit
waard is geweest krijg je daar een
enorme boost van. En zeker niet
onbelangrijk te vermelden, had ik al
wat ervaring in het veld van ondernemen. Bij mijn voorgaand verband
in loondienst speelde al geruime tijd
mee dat ik de zaak van mijn werkgever zou overnemen en voorzetten.
Echter, door verschillende omstandigheden kwam ik tot inkeer dat het
oprichten van een eenmanszaak me
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steeds meer naar het hart begon te
liggen en ga ik dit avontuur met veel
enthousiasme aan.”
Met de hand gelapt
Qua werkervaring gaat Robert al even
mee. Als jonge knaap onderaan de
ladder begonnen en inmiddels opgewerkt tot volslagen glazenwasser.
“Er is wel wat veranderd in de loop
van de jaren ja. Zo is het welbekende

Online-actie steekt ondernemers hart onder de riem
Via een online veiling kan geboden
worden op activiteiten in EdamVolendam. Dit met als doel om
ondernemers een hart onder de
riem te steken.
Inwoners (en anderen) kunnen via
rene@nieuw-volendam.nl reageren. De veiling zelf is te bezoeken
op www.edam-volendam.allerallereerste.nl
Het is een idee van horecaonderne-

mer Danny van Noorden. Hij zocht
contact en kreeg steun van René
Schilder van de Nivo. Tot aankomende donderdag 12.00 uur kan op
zo’n 20 kavels geboden worden. Dat
aantal zal nog flink kunnen groeien.
Hier vind je niet alleen een eerste
biertje op De Dijk, maar ook een
borrelplankje van Hotel-Restaurant
De Fortuna of het verrichten van de
aftrap bij een thuiswedstrijd van FC
Volendam.

emmertje water zo goed als vervangen door een heus telescopisch borstelsysteem, wat de ladder overbodig
maakt en de veiligheid van de glazenwasser anno nu weer ten goede komt.
Toch vraagt elk raam, elk project om
een andere aanpak. Zodoende wordt
er dagelijks ook nog steeds traditioneel met de hand gelapt.
Na al die jaren gaat het werk zelf nog
lang niet vervelen in zijn woonplaats.
Het is fijn om in hier in de buurt bezig
te zijn, om onderdeel uit te maken
van de samenleving op deze plek.”
Een nieuw hoofdstuk
En dan nu dus een nieuw hoofdstuk:
Glazenwasserij Roberto. Schone ramen als hoofdactiviteit maar ook in
te schakelen voor dat dakkapel wat
een sopje verdiend, of die groen uitgeslagen tegels en wanden die tuin,
oprit en bedrijfspand ontsieren.
“Ook voor de klussen waar de specialist bij komt kijken dus,” vervolgt
Robert. “Het lijkt me leuk om een di-

Kijken naar groen - Tuintjes kijken
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Wanneer ik ergens over straat loop
is mijn hoofd vaak naar links of
naar rechts gedraaid. Sommige
mensen zullen graag in huizen
naar binnen kijken, ik kijk graag
naar tuinen. Altijd benieuwd wat
de mensen met hun stukje grond
hebben gedaan of juist hebben
gelaten.
Zonder oordeel kijken vergt soms
enige moeite. ‘Die boom is veel te
groot’ denk ik als ik een enorme
conifeer in een kleine voortuin zie
staan. Denk daar nou aan als je hem
plant. Regeren is vooruitzien. Aan de
andere kant is het wel fijn dat er een
boom staat en er geen tegels liggen.
En heerlijk om te zien dat sommige
mensen hele bloemenweiden van hun
voortuin maken vol met verschillende soorten vaste bloeiende planten,
een leuke struik of boom hier en daar
en een lekker plekje om van al dat
moois te genieten. Dat kan ook in de
voortuin ook al is die niet zo groot.
Het is ook gewoonweg inspirerend en
leerzaam, gluren bij de buren. Wil
je wat nieuws in de tuin en weet je
niet wat het goed doet bij jou, kijk
dan eens een paar straten verderop
naar tuinen met de zelfde omstandigheden. Wat het daar doet, doet het bij
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jou waarschijnlijk ook. Niet één op
één kopiëren. Dat is alsof je op een
feest iemand tegenkomt met de zelfde
jurk aan. Dus niet kopiëren maar inspireren is het devies. Veel plezier.

Tabita Blok is tuinontwerpster en
hovenier. Eerder ook beeldend kunstenaar. Bovenmatig geïnteresseerd
in planten. Ze geeft graag advies.
www.detuinenvanblok.nl

versiteit aan te bieden op het gebied
van schoonmaakwerk. Een beetje
afwisseling zo hier en daar.”
Aan motivatie ontbreekt het in ieder
geval niet. “De afgelopen periode is
er achter de schermen behoorlijk wat
werk verzet om er vol tegen aan te
gaan binnenkort, wat hopelijk eveneens gauw weer voor iedere ondernemer zal gaan gelden!”
Glazenwasserij Roberto
www.schoonraam.nl E-mail:
info@glazenwasserij-roberto.nl
Tel: 06-48315088.

Gemeente verklaart
bezwaren plannen De
Purmer niet ontvankelijk
De gemeenteraad wordt donderdag
25 maart gevraagd in te stemmen
met een voorstel om diverse bezwaren tegen het instellen van de wet
Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg)
niet ontvankelijk te verklaren.
Deze wet regelt dat bezwaren tegen
het collegebesluit automatisch bezwaren tegen het raadsbesluit zijn
wanneer de raad het collegebesluit
bestendigt. De bezwarencommissie
heeft over de bezwaren geadviseerd.
De bezwaren zijn het gevolg van
plannen van de gemeenten Purmerend, Waterland en Edam-Volendam
om de bestaande structuurvisie over
De Purmer te wijzigen. Voorgesteld
wordt om het besluit van 17 september 2020 in stand te houden. Wel
meldt de gemeente dat de ingebrachte
bezwaren meegenomen worden in het
verdere proces.
Bewoners, belangenorganisaties en
omwonenden zijn bang dat de Purmer
staat vooral zal bestaan uit een lappendeken van bedrijfsterreinen en woningen. En dat de natuurwaarden voor
het grootste deel zullen verdwijnen.

Code Oranje wil lokale
afdeling in Edam-Volendam
Code Oranje haalde net geen een
zetel afgelopen woensdag. Toch wil
de partij lokale afdelingen op gaan
zetten. Zoals in Edam-Volendam
waar Theo Kwakman hoog op de
landelijke lijst staat.
Kwakman is met een groep enthousiaste mensen bezig een grote lokale
Oranje-partij te realiseren. Mensen
die daarover mee willen denken, kunnen zich aanmelden via de website
van Code Oranje”.

Ook tijdens corona hoge
waardering voor Berend Botje
Ondanks de coronacrisis en de vele beperkingen die deze met zich meebrengt bij de kinderopvangorganisaties wordt Kinderopvang Berend
Botje Edam-Volendam enorm gewaardeerd door de ouders. ‘Uit het
recent uitgevoerde tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders erg tevreden zijn. Deze locatie scoorde gemiddeld een 8.7! Daar zijn wij, zeker in
deze uitdagende tijd, heel erg blij mee’, aldus directeur Alien Alberts.
‘Wij vinden de kwaliteit van onze
opvang en de mening van ouders
hierover erg belangrijk. Wij nemen deze mening ook heel serieus.
Daarom voeren we regelmatig een
tevredenheidsonderzoek uit om zo
inzicht te krijgen wat er goed gaat
en wat eventueel beter kan. Uit het
onderzoek blijkt dat ouders over het
algemeen het meest positief zijn over
de leuke en vakkundige pedagogisch
medewerkers die op onze kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen
en buitenschoolse opvanglocaties
werken. En de leuke activiteiten die
zij met de kinderen doen! We zijn
enorm trots op onze medewerkers
en blij met dit resultaat, zeker in een
tijd waarin het allemaal even anders
gaat dan normaal.’
Persoonlijk contact
Ook in de kinderopvangbranche
heeft het coronavirus namelijk veel
invloed. ‘Twee keer hebben we onze
deuren tijdelijk moeten sluiten en
mochten we alleen noodopvang bieden. En ook nu de peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven open
zijn, gaat het allemaal anders dan
gebruikelijk. Ouders mogen bijvoorbeeld niet meer in de groepsruimtes
komen. Hierdoor heb je toch minder
persoonlijk contact met de ouders.
Dit ondervangen we door veel met
hen te communiceren via de Berend

Botje OuderApp of per telefoon. Het
was mooi om in het tevredenheidsonderzoek terug te zien dat de OuderApp ook erg gewaardeerd wordt
door de ouders!’
Uitdagende omgeving
Een ander aspect waarop het kindercentrum aan de Keetzijde in Edam
goed op scoorde was de mate waarin
de opvanglocatie een uitdagende omgeving is voor kinderen.
Over Berend Botje
Berend Botje behoort met bijna 50
locaties (kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en buitenschoolse
opvanglocaties) in Noord-Holland
tot de grotere aanbieders van kinderopvang in de regio. Berend Botje biedt ook gastouderopvang; het
gastouderbureau telt ongeveer 300
gastouders verspreid over de provincie. Kijk voor meer informatie
over Kinderopvang Berend Botje op
berendbotje.nl of bel 088-2337000.

