
Streeploze ramen en
blinkende etalageruiten: deze
glazenwassers zorgen ervoor

2 juni 2021 Marijke Helsloot

Raymond, Joop, Tycho, Richard en Wesley van Glazenwasserij Julien. Foto: indebuurt Zoetermeer

Zoetermeerders die ervoor zorgen dat onze stad er spik en span uitziet,
hebben bij indebuurt een streepje voor. Zo ontmoetten we
tweelingbroers Peter en Ronald die het Stadshart vrij maken van
kauwgom en Willem die de verkeersborden poetst.

De glazenwassers van Glazenwasserij Julien tro!en we ook in het Stadshart. Om de week

wassen ze daar de ramen van bovenwoningen en winkeletalages. Eigenaar Raymond Julien

wil best zijn telescoop even wegleggen om met ons kort een praatje te maken.

Lopend vuurtje

Met een team van vijf glazenwassers is Glazenwasserij Julien om de week in het Stadshart

te vinden. Maar ook op andere plekken in onze stad zorgen ze voor blinkende ramen. “We

zijn ooit begonnen bij kinderkledingzaak Name it en daarna is het als een lopend vuurtje

door het winkelcentrum gegaan”, vertelt Raymond. “Onze klanten in het Stadshart bestaan

uit bewoners en winkeliers. Het enthousiasme voor ons werk wordt doorverteld en zo

komen we steeds weer aan nieuwe klanten. Er lopen hier ook medewerkers van zo’n vijf

andere glazenwasserijen, hoor. We zijn hier niet de enigen.”

Glazen luifels

Een dolblije bewoonster komt Raymond vertellen dat ze blij is dat haar ramen weer zijn

gedaan. Ze trekt haar portemonnee open om midden in de straat haar rekening te betalen.

“Deze dame woont op de tweede verdieping boven de winkels. We kunnen met onze

telescoop nog net bij haar ramen komen. Maar door de nieuwe glazen luifels in de

winkelstraat bereiken we de ramen van de eerste verdieping niet meer. Daar moeten we

nog iets voor bedenken. Ik denk wel dat we de glazen platen op moeten klimmen.”

Kalender

Naast het Stadshart heeft de Zoetermeerse glazenwasserij nog veel meer klanten in onze

stad. “Denk aan het LangeLand Ziekenhuis en een aantal horecazaken op het

Cadenzaplein. Maar ook buiten de stad zijn we actief.” Op de vraag of alle glazenwassers

willen poseren voor een groepsfoto wordt lachend en positief gereageerd. “Als je onze foto

maar niet gaat gebruiken voor een mannenkalender.”
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