Business Borrel
Vrijdag 20 juni 2008 van 17.30 - 19.30 uur
Uw gastbedrijf: EMG Steigerverhuur B.V. en Take Care
Locatie: De Pepermolen, Dorpsstraat 38.
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E.M.G. take care
Een steigerverhuurder en een schoonheidsspecialiste vormen als koppel een
bijzondere combinatie. Evert en Michelle
Goldebeld delen de zorg voor elkaar en
hun beider bedrijf. “Als ik een kop in de
steigers zet, kan Michelle er zeker iets
moois van maken”, grapt Evert Goldebeld
gekscherend. Tien jaar geleden startte hij
zijn bedrijf E.M.G. Steigerverhuur/montage. De letters E.M.G. staan simpelweg voor
Evert, Michelle en Goldebeld. Evert zorgt
ervoor dat er steigers worden geplaatst en
Michelle doet de administratie.

ze een opleiding aan een particuliere academie op het
gebied van schoonheidsverzorging en drie jaar geleden
startte ze met haar salon Take Care. ‘Neem de zorg’
voor anderen werd haar leidraad. Evert offerde zijn kantoor op om Michelle aan een praktijkruimte te helpen
en mocht als proefkonijn diverse behandelingen ondergaan. ‘Heerlijk hoor die gezichtsmassages en andere
schoonheidsbehandelingen. Nu Michelle veel klanten
heeft, kom ik niet meer zo vaak aan bod.’ Opmerkelijk
is dat 1/3 van Michelles klantenbestand uit mannen bestaat. Die tendens wordt steeds sterker. Mannen laten
hun rug en borstkas harsen of gaan voor een gezichtsbehandeling en massage.

Take Care
Omdat het doen van de administratie haar onvoldoende bevrediging gaf, besloot ze een aantal jaren geleden
naast het werken voor Evert een eigen business op te
zetten. Het runnen van een eigen schoonheidssalon
was altijd al iets wat Michelle voor ogen stond. Twee
jaar lang volgde

Ook mannen willen mooi zijn
Wat Michelle opvalt is dat mannen weinig pijn kunnen verdragen, vrouwen zijn wat dat betreft veel flinker. Michelle stopt veel energie in haar behandelingen
wat veel van haarzelf vergt. Dit heeft ertoe geleid dat
zij recentelijk heeft gekozen voor 3 dagen werken in
de schoonheidssalon i.p.v. 5 dagen. Ik heb in feite drie
banen stelt ze. Die van huisvrouw en moeder van vier
kinderen, administratrice en schoonheidsspecialiste. Ze
is blij met haar stagiaire Linsey, waarvoor ze een tweede
stoel heeft geïnstalleerd in de salon. Samen geven we
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op de donderdag nu duo- behandelingen. Als specia-
liteit biedt Michelle microdermabrasie aan, een soort
mega peeling. Ze werkt met het Duitse merkproduct
Babor. Voor de mannen komt er binnenkort een nieuwe
mannenlijn uit. Het leuke aan het werk van schoonheidsspecialiste is dat je van een ‘leeg’ gezicht na anderhalf
uur een levendig gezicht met een andere mooiere en
frisse huid tevoorschijn tovert. Als er al een vergelijking
valt te maken tussen de beroepen steigerbouwer en
schoonheidspecialiste gaat hier de verklaring op dat je
iets in de steigers zet om het mooi te maken. Door het
plaatsen van steigers rond gebouwen stelt Evert bouwvakkers in de gelegenheid om op werkbare hoogte panden te restaureren, te renoveren, te schilderen of wat
wenselijk is waardoor die gebouwen er gelift en mooi
opgeknapt bij komen te staan.
Jubileum in de steigers
Evert zit al vijfentwintig jaar in de steigerbouw. Hij begon als steigermonteur bij Altrex, een klimmaterialen
en steigerverhuurbedrijf dat landelijk actief is. Na vier
jaar begon hij op z’n 24e samen met een compagnon
het steigerverhuur/montage bedrijf D.E.G. in Zaandam.
Tien jaar geleden ging Evert solo onder de naam Steigerverhuur/montage E.M.G. ‘We werken door het hele

land maar zijn het meest actief in Noord-Holland en het
gebied boven de lijn Leiden, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Lelystad. Zes jaar geleden vestigde Evert zich
met zijn bedrijf in Den Ilp en inmiddels zijn bijna alle
Landsmeerse bouwbedrijven klant van hem. Bedrijven
die schilderswerkzaamheden, renovatie- en restauratiewerkzaamheden moeten verrichten op hoogtes waar je
zonder veilige hulpmiddelen niet zo makkelijk bij kan
komen, huren ons in.’

meer logistiek in te passen omdat het bij deze bedrijven altijd haastklussen betreft die niet zo makkelijk te
combineren zijn met het reguliere werk, dat doorgaans
van zeven tot vier kan worden ingevuld. Dat neemt niet
weg dat we in blijven voor incidentele speciale klussen.
Zo bouwden we recent nog na werktijd aan de Leidsestraat een Mega Media reclamezuil. In die gevallen
steek ik dan ook zelf graag nog als steigerbouwer de
handen uit de mouwen.’

SGS gecertificeerd
‘We zijn een SGS gecertificeerd bedrijf. Op onze steigers
is het veilig voegen, stralen, schilderen, repareren of
zonweringen plaatsen. Heel wat moeilijke en interessante klussen zijn ons gegund. Zo hebben wij bijvoorbeeld restaurant De Kroon op het Rembrandtplein met
zijn glazen serre in de steigers gezet. Veel collega’s durfden dat niet aan vanwege al dat glas. Wij hebben toen
een zwevende steigerconstructie gebouwd. Andere
bijzondere projecten hadden we in de tv-studio’s waar
we ons toelegden op tv-studiobouw met steigers en op
Schiphol waar we voor de KLM en Martinair vliegtuigen
die gerepareerd moesten worden in de steigers zetten.
Op een gegeven moment waren deze klussen niet

The sky is the limit
‘Als eigenaar van E.M.G. meet ik alles in. Ik reken de
ankerpatronen uit en bereid de projecten voor. Er kan
veel bij ons wat hoogteopbouw van de steigers betreft.
The sky is the limit zeg ik altijd maar. We werken met
gevel-, rol- en doorwerksteigers van aluminium van de
gedegen Duitse merken Layher en Altec. We hebben
drie busjes rijden met zes, zeven man in vaste dienst.
Bij grote klussen huren we via het uitzendbureau steigerbouwers in.’
Paradepaardjes en legobouwers
‘We hebben heel wat bekende panden in de steigers
gezet, vertelt Evert. Op het Rembrandtplein Restau-

rant de Kroon, het Anne Frankhuis, Planet Hollywood,
de Hof van Alphen in Alphen aan de Rijn, in Leiden
Verzorgingstehuis Schouwenhoven en de ALO in Amsterdam en de apotheek in Zaandam. Steigerbouwers
zijn jongens die vroeger al lekker met lego speelden en
blokken bouwden, die technisch inzicht en geen hoogtevrees hebben..’ Overmoedige figuren ziet Evert niet
echt zitten.
‘Naast grote projecten doen we ook de kleinschalige
klussen. Zo bouwen we op beurzen van stellingen bijvoorbeeld een beursstand. In zwembaden komt ook
wel eens een steiger van ons te staan bij reparaties aan
het bad. Bij ACW stond onlangs bij het rondje Mokum
onze start- en finishstellage.’ Met frames, schoren, loopvloeren, ankers, diagonalen, ankerpijpen, gevel-rolsteigers klimt E.M.G. met wie dat wil mee tot op velerlei
hoogten. The sky is the limit.
Evert en Michelle ontvangen hun gasten graag op
vrijdag 20 juni in de Pepermolen tijdens hun Zomer
businessborrel in vrolijke zomerkleding. ‘Deze dress
code zien zij graag als opsteker voor een zonnig
jaargetijde’.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Benefietavond
Zoals een ieder van het bestuur heeft vernomen
hebben wij helaas moeten besluiten de benefietavond niet door te laten gaan. De oorzaak is het
zeer beperkte animo bij de leden voor de benefietavond. Daarnaast zijn wij ook van mening dat
wij als bestuur onze leden beter hadden moeten
informeren over het doel van de benefietavond.
Via deze nieuwsflits willen wij een ieder die kaarten had besteld en degenen die zich hadden aangemeld als sponsor bedanken. Verder gaat onze
dank uit naar Het Dorpshuis, De Ballonnerie,
Party Time en Wim’s Kip die belangeloos hebben
meegewerkt aan de organisatie van de benefietavond. Als bestuur hebben wij wel besloten de
Stichting Ronald Mc Donald Centre Only Friends
te steunen met het toegezegde bedrag van
€1.000.

Gemeenteoverleg
Op 10 juni 2008 zal het eerste overleg plaatsvinden met de nieuwe wethouder, de heer Richard
Quakernaat. Onder andere zullen onderwerpen
als jeugdoverlast (waarbij geconstateerd wordt
dat het probleem zich richting het zwembad
verplaatst), parkeerbeleid en inrichting van het
dorpscentrum op de agenda staan. Mocht één
van de leden input willen geven voor dit overleg
dan horen wij dat uiteraard graag. Tenslotte vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden
richting de gemeente.
Luilaknacht
In de luilaknacht van 9 op 10 mei is voor de jeugd
een feest georganiseerd op het terrein van IVV.
De organisatoren geven aan dat het evenement
voor herhaling vatbaar is en de balans uitslaat
naar de positieve kant. Wij als BVL steunen het
initiatief van de Luilaknacht, omdat het organiseren van zo’n feest de ellende voor het dorp sterk
doet verminderen. Uit de kille cijfers blijkt ook
dat de omvang van de vernielingen en overlast
minder is geworden. Toch blijf ik moeite houden
met dit soort constateringen. Uit de ervaringen
van de omwonenden moet ik helaas constateren dat er nog steeds sprake is van omvangrijke
overlast. Echter duidelijk is ook dat de organisatie

de kritiek zich aantrekt en daar voor volgend jaar
lering uit trekt. De BVL is nog steeds voorstander
van het organiseren van dit evenement omdat,
hoe kil de constatering ook, de overlast minder
is geworden. Echter wel leef ik sterk met de omwonenden mee die overlast hebben gehad van
de luilaknacht.
Business Borrels
Als gevolg van de start van de zomervakantie is
besloten de business borrel van juni, welke georganiseerd wordt door EMG Steigerverhuur B.V.
en Take Care te verplaatsen van 27 juni naar 20
juni. De locatie zal de Pepermolen worden.
De business borrel van 11 Makelaars, welke gepland stond op 31 oktober 2008 is verplaatst
naar 27 maart 2009. Dit betekent dat de business borrel van 31 oktober 2008 beschikbaar is
gekomen. Indien iemand geïnteresseerd is om
deze business borrel te organiseren dan vernemen wij dat graag.
Wij zijn inmiddels al weer bezig met de invulling
van de business borrels voor 2009. Zoals een ieder weet zijn de business borrels een groot succes. Wij vernemen graag van u of u een business
borrel in 2009 wilt organiseren.
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