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Met complimenten
van Goede Zaken
Goed bezig! Lekker gecheft! Goede winkel(h)ier! Gisteren, op Nationale Complimentendag, werden overal in de regio ondernemers in het zonnetje gezet. Aan
de oproep van Goede Zaken en reclamebureau The Locals om complimenten in
te zenden, werd volop gehoor gegeven. Drie ondernemers zijn door onze Complimenten Koerier verrast met een fraai cadeaupakket.

Een flink deel van de complimenten
ging naar horecaondernemers. Zo
sprak Niels van Boheemen zijn waardering uit voor Max Caminita van restaurant Morris in Haarlem, die niet bij
de pakken neerzit en steeds nieuwe
dingen bedenkt. ‘Dat is potverdikkie
een boel veerkracht en ondernemerschap. Klasse.’ Ook Nick Spoelstra van
restaurant Plekk in Haarlem kreeg een
compliment, van zijn vakgenoot Erik
Kuiper-van den Berg: ‘Hij staat nog
steeds overeind en dat komt door zijn
doorzettingsvermogen en gastheerschap.’
Merel Janssen en Frank van Baaren
van het Veerkwartier in Haarlem vallen volgens Frank Böhm in de categorie Altijd Positief. Net als Robbert
van Berkel van Het Wapen van Kennemerland en restaurant Kraantje Lek.
Volgens Luuk Rensen van Sparkz Networking is hij een compliment méér
dan waard. In dezelfde geest maakt
Marco Post ‘een diepe buiging’ voor
Rolf Vooges en zijn vrouw Mischa die
hun zaken in Haarlem, Bloemendaal
en Zandvoort draaiende houden. Karin Noorman complimenteerde ‘de
gehele Velsense horeca, die zich tijdens de epidemie blijft profileren en
samen de handen ineen slaat.’ En in
de retailbranche meteen ook de The
Read Shop, Jacky Hart/Bij Bo en DNM
Fashion in IJmuiden.
De actie ‘patatje sociaal’ van Friethoes
ontlokte Daniëlle van Heerden een
compliment. En volgens Ed Heeremans en Alexander Westerwoudt is
de Haarlemse Mondkapjesfabriek van
Sander Borchart een mooi voorbeeld

van ‘kansen zien in een tijd van crisis.’
Luuk Rensen van Sparkz Networking
wordt gecomplimenteerd door Donny Ruinard omdat hij ‘onwijs zijn best
doet om andere ondernemers verder
te helpen.’ Daar is Thijn de Ruijter het
helemaal mee eens: ‘Een baken voor
andere ondernemers en altijd positief.’
Roekoe Roekoe Events
Zelf complimenteerde Luuk Rensen
nog ondernemer Jeroen Kerkhof
(Business Shakers, Roekoe Roekoe
Events, Brightness Group), Haarlemmer Peter Busscher van Buus Logistics,
‘eeuwige optimist’ Maurits Groen van
WakaWaka en Kipster, Rob Gulinck
van drukkerij Unissant uit Hoofdorp
en Marja Jochemus van Ma Dam (support in hospitality) en Ma Dome (verhuur vakantiewoningen). Rick Heeremans van YourGym Santpoort krijgt
de complimenten van Marriet Rosier
(‘superknap, aanwinst voor heel veel
mensen!’) en ook Henny Leeflang en
Luuk Hasselman van H&L Producties
uit Haarlem ontvangen complimenten. ’Zij blijven optimistisch plannen
maken’ zegt Hielke de Vries. Wat Ivonne Verkes betreft verdient muziekondernemer Menno Timmersmans van
The Men-O (band & artist consultancy,
coaching en management) een compliment.
Onze complimenten gaan uit naar
restaurant Brouwerskolkje, Rituals
Haarlem, boekhandel De Vries Van
Stockum en Marret Kramer, die het
prijzenpakket beschikbaar stelden, en
naar Krans Notarissen voor het ondersteunen van de actie.
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Restaurant
Brouwerskolkje

Opgewekte groenteman Rijk de Boer
sociaal cement in de wijk
Rijk de Boer staat vijf dagen in de
week voor dag en dauw op. Eerst
inkopen doen en dan langs de
deuren om groente en fruit te verkopen. Op maandag en vrijdag is
Haarlem-Noord en Santpoort zijn
werkgebied.
Annelies Roon, een van zijn trouwe
klanten, complimenteert Rijk de Boer
omdat hij altijd goedgemutst is, tijd
maakt voor een praatje en hij zeker nu
in Covid-19-tijden een graag geziene
gast is en een bijdrage levert aan het
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Jaap van Andel van evenementen
naar een eigen klusbedrijf
De evenementenbranche is door
de uitbraak van Covid-19 zwaar getroffen. Jaap van Andel, eigenaar
van een evenementenbureau,
gooide het roer om. Hij gebruikt
zijn twee rechterhanden voor
zijn nieuwe klusbedrijf: Jaap van
Andel project en onderhoud. ‘Tot
september zit ik vol.’ Een echte ondernemer dus, aldus Luuk Rensen.
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Van de ene op de andere dag zat Jaap
van Andel zonder werk. Net als zijn
vrouw, die toneelactrice is. ‘Mijn buurman vroeg mij kabels door te trekken,

omdat de KPN-monteur door Corona
niet kon komen. Zo is het begonnen.
Mijn vrouw en ik hebben een kleuter.
We wonen in Heemstede en daar willen we blijven wonen. Ons kind mag
niet de dupe worden van onze sores.
Ik heb veel geleerd, zoals offertes maken en het werk goed plannen. Onze
Volvo hebben we inmiddels ingeruild
voor een busje. Ik vind het heerlijk
om te klussen, mensen uit de brand
te helpen. Hoewel ik hoop ooit weer
de kost in de evenementenbranche
te verdienen.’

De unieke GebarenChallenge van
Bianca van der Horst
Bianca van der Horst maakte van
haar handicap haar kracht. Ze werd
geboren met een gehoorstoornis.
Bianca zet zich in om de samenleving toegankelijker te maken voor
doven en slechthorenden. Negen
jaar geleden startte ze haar eigen
bedrijf: 100% Slechthorend. Bovendien stond ze aan de wieg van
de Nederlandse GebarenChallenge, waarmee ze inmiddels ruim
10.000 mensen heeft begeleid.
Haar uitgangspunt is duidelijk. ‘Ik wil
dat niemand zich meer buitengesloten hoeft te voelen en dat iedereen

met elkaar kan communiceren.’ De
persconferenties van premier Rutte
en minister De Jonge zetten de gebarentaal definitief op de kaart. Inmiddels werkt Bianca ruim 15 jaar met
jonge en volwassen slechthorende
en dove mensen. In 2007 leerde ze
in Zuid-Afrika op een dovenschool
de Zuid-Afrikaanse gebarentaal. Haar
online georganiseerde GebarenChallenge, waarin ze haar zelf ontwikkelde methode doceert, blijkt een schot
in de roos. ‘Ik ben een ondernemer
in hart en nieren.’ En dat is een compliment waard, vindt Wendelina Timmerman.
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AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

do. 4 maart
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HRprofessionals uit Zuid-Kennemerland
en IJmond.
10.00-11.30 uur
ww.wspzkij.nl
w

sociale cement in zijn wijk.
‘Ik ben begonnen als poelier, stond
samen met mijn vader op de markt
in Amsterdam. Op mijn 39e ben ik
gestart als groenteventer. Ik vind het
leuk werk, het contact met de mensen, ik sta elke dag fluitend op. Ik
verkoop ook de door mijn vrouw gemaakte stoofperen en jam. Dat is een
mooie aanvulling op het assortiment,
dat de afgelopen jaren steeds breder
werd. Want wie had er tien jaar terug
van een zoete aardappel gehoord?’

vr. 5 en za. 6 maart
Leadership Summit
Landelijk online event, in Haarlem
ook live.
Vanaf 9.00 uur

 www.opwekking.nl
info@gelovenindestad.nl

di. 30 maart
Sparkz netwerkdiner
Netwerkdiner voor ondernemers en
beleidsmakers.
18.00-22.30 uur
Locatie: Landgoed Groenendaal
ww.sparkznetworking.nl
w

Goede Zaken is een
commerciële uitgave, in
samenwerking met diverse
partners, geproduceerd
onder redactionele
verantwoordelijkheid van:

waarderpolder.nl
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Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.

