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Streeploze ramen en
blinkende etalageruiten: deze
glazenwassers zorgen ervoor
2 juni 2021

Vacatures

Marijke Helsloot

Partnerbijdragen

Nice! Bij IKEA Delft shop je nu al deze
toffe schoolspullen voor het nieuwe
jaar
Aangeboden door IKEA Delft

Bianca won dit jaar de
Coiffure Award: ‘De modellen
zijn neergezet als…
futuristische wezens in de
Aangeboden door Sjenkels
natuur’
Het familiebedrijf dat al 30
jaar aan de weg timmert:
Esco Vloeren

Wij geven weg: 3 !essen bubbels op
Culinair Zoetermeer
Check het hier

Aangeboden door Esco Vl… Zoetermeer

Tof! Bezoek deze hotspots en
spaar gratis parkeeruren
Aangeboden door Delft Marketing

Het is bijna zover! Hier vind je
alle info over Parkpop 2022 op
het Haagse Malieveld
Aangeboden door Parkpop

Bekijk meer partnerbijdragen

Populair
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Krapte op de Zoetermeerse
woningmarkt: dit zijn de
cijfers

'Een crematie
is goedkoper
dan een
begrafenis'
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Net binnen

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

7 x Zoetermeerse
koopwoningen met een
groene oase als achtertuin

Zoetermeerders die ervoor zorgen dat onze stad er spik en span uitziet,
hebben bij indebuurt een streepje voor. Zo ontmoetten we

Bianca won dit jaar de
Coiffure Award: ‘De modellen
zijn neergezet als…
futuristische wezens in de
Aangeboden door Sjenkels
natuur’
5 x oude beelden van
Koningin Beatrix tijdens de
opening van het ONC

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.

Hier shop je online een
nieuwe fiets die je in de
showroom kunt uitproberen

Lopend vuurtje

Aangeboden door Fietsuniek.nl

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

De redactie tipt

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.”

Dit is waarom er ringen aan de
bovenkant van de groene
afvalbakken zitten

Glazen luifels

Deze delicatessenzaak opent
in de Westwaartspassage

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

Summer in the city! Dit is de
weersverwachting voor
Zoetermeer

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.”

Zelfde naam, zelfde baan:
handhavers Michael, Maikel
en Michael kijken alle drie o…
als je ‘Hey Mike!’ roept

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

Zo ziet deze buitenplaats met
kampeerhutten en retro
caravans in de buurt van…
Zoetermeer er uit

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.”

Past je woonverzekering
nog bij je huis?

Dit gebeurt er nog meer in het
Stadshart:
Tweelingbroers Peter en
Ronald maken het Stadshart
vrij van kauwgom
Maar liefst acht dagen lang zijn tweelingbroers
Peter en Ronald Groenewege bezig om alle
kauwgommetjes in het Stadshart te verwijderen….
Dit is waarom er groene planten tegen de muren in het Stadshart
hangen en zo worden ze verzorgd
Wandelen op springstelten door het Stadshart: ‘Het is een kwestie van
doen’
Zie ik het nou goed? Dit is waarom er schoenen hangen in deze boom
Video: André is freerunner en maakt sprongen en salto’s op straat
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Zelfde naam, zelfde
baan: handhavers
Michael, Maikel en
Michael kijken alle
drie om als je ‘Hey
Mike!’ roept

Een sprankje magie
en een vleugje
hekserij in groep 8
van juf Tamara

Aanbiedingen

De 5 favorieten van
Rebecca: ‘Ik bestel
hier al 15 jaar
hetzelfde broodje.’

Vacatures

Smartwares rookmelders PD8829 € 24,95

Agenda

Sales Support Medewerker
Verkoop

Geldig t/m 28 juni 2022

Topper

Home Vision matte muurverf
€ 8,48

NFGD
Tijdelijk

Verkoopmedewerker
Raamdecoratie (38 uur) –
Bouwhof

Geldig t/m 28 juni 2022

Bouwhof

Locomotion Reünie
24 september 2022

Blijf op de hoogte
van alles uit
Zoetermeer

Halloween
Stadshart
Van 22 okt t/m 30 okt

Volg indebuurt ook via:

Fulltime/Parttime

HERTOG JAN e 20 halve prijs

Geuzendag /
Geuzenwandeling
Zoetermeer

Afdelingsmanager Marketing
(32-38 uur) – Bouwhof

Geldig t/m 28 juni 2022

Bouwhof

25 september 2022

Fulltime/Parttime

Kinderfiets vanaf € 59,99

SweetLake Festival
Zoetermeer

Coördinator audits en
mysteriebezoeken

Geldig t/m 10 juli 2022

27 augustus 2022

Randstad
Fulltime

Stalen tuinbank € 49,95

LIVE at the Lake

Kantine medewerker voor 25
uur per week

Geldig t/m 28 juni 2022

Van 19 aug t/m 20 aug

WerkTalent
Parttime

Bekijk meer aanbiedingen

Bekijk meer vacatures

Bekijk meer agendapunten
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