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DE ZIEL VAN DE ZAAK
‘HART VOOR DE ZAAK EN VOOR DE
KLANT’
Mijn vooronderzoek voor dit
interview zet mij in eerste instantie op het verkeerde been.
WEDAK is de naam van het
bedrijf en dat betekent zoveel
als ‘poeder’ in het Soendanees. Deze volkstaal van westelijk Java is toch wel luttele kilometers verwijderd van de comfortabele omgeving waarin u doorgaans uw Rondom de Toren
leest. Na deze kennisverrijking, maar ook lichte dwaling, breng ik
u weer tot de kern van deze zaak.Want die is interessant genoeg
en u kunt er mogelijk nog financieel voordeel mee behalen ook.
Gezicht van de zaak
Aan hun huis in de Vlietstraat wonen Sander Weda en Ilona
Schulz. Het is de laatste dag van hun vakantie, maar ze maken
graag tijd vrij voor dit gesprek. Dat er sprake is van een vennootschap of van een bedrijf is ook bij dit interview niet te zien.
Voordat ik ga verlangen naar klassieke bedrijfspanden met grote
hallen en lawaai, realiseer ik mij dat Traaienaren voor het aanzicht van het dorp best blij mogen zijn met zoveel ‘ondernemers
achter de voordeur’.
Tegenover mij zit een duo dat vele particulieren en bedrijven
heeft geholpen om een duurzame stap te zetten. WEDAK is namelijk een installateur van zonnepaneel installaties. Sander heeft
vele jaren ervaring in deze branche; begonnen in loondienst, 6
jaren als zzp’er en sinds januari 2019 een vennootschap begonnen met partner Ilona. Het was een spannende stap in een concurrerende markt, maar het bleek een succes.
Met Sanders technische expertise op het gebied van installaties
en Ilona’s jarenlange werkervaring op kantoor werkt dit duo
zeer doeltreffend en succesvol: ze leveren een eerlijk verhaal,
hoge kwaliteit, concurrerende prijzen via een partnership met
de leveranciers. En ze houden goed rekening met de behoeften
en wensen van de klant. De zeer persoonlijke aanpak, want men
heeft uitsluitend contact met Sander en Ilona, zorgt ervoor dat
het gehele traject zorgvuldig en vlot doorlopen wordt met de
klant. Het voelt alsof je samen met hen een project aanpakt om
de wereld een stukje beter te maken.

Zonneschijn
Als de panelen eenmaal op het dak liggen, dan bewijzen deze
zichzelf wel. Natuurlijk is het best een forse eenmalige investering en, eerlijk gezegd, zijn het op zich ook forse en opvallende
objecten. Maar ze verdienen zich meestal in 5 jaren terug, zijn on-
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derhoudsvrij en van storingen is nauwelijks sprake. En als ik voor mijzelf spreek,
ben ik inmiddels ook wel vertrouwd
met bedekte daken in het straatbeeld.
De markt die WEDAK bestrijkt, is groter
dan ik had verwacht. Allereerst qua werkgebied: Hun goede naam zorgt ervoor dat
men tot in de uithoek van onze provincie,
maar ook in Zuid-Holland en Zeeland
vraagt om Sanders expertise bij het opvangen en omzetten van zonnestralen.
Echter houdt WEDAK er rekening mee
dat de markt voor zonnepanelen op
een gegeven moment verzadigd zal zijn.
De verwachting is dan om zich te gaan
richten op onderhoudscontracten en
het verder optimaliseren van gebruik en
tevens warmtepompen die een mooie
combinatie vormen met panelen.
Van een leien dakje
WEDAK mag een succes genoemd worden. Dit zou ruimte kunnen geven om
achterover te leunen. Als we dat mogen
doen, dan graag met een goed glas. En dan
komen we op de liefde van Ilona voor
wijnen. Een kundige liefde, want ze proeft
met de kennis van het toonaangevende
WSET in haar binnenzak. En dan blijkt
dat ik eigenlijk de ziel van 2 zaken aan het
beschrijven ben. Ilona heeft namelijk een
online winkel in wijnen, ‘Fine Wining’ genaamd. En dat is niet rechttoe-rechtaan
flessen aan de man of vrouw brengen, maar
een zoektocht naar smaken, voorkeuren
en te combineren gerechten. Dit weet ze
prima te beschrijven in haar blogs, alwaar
je aan de hand van diverse wijnen en gerechten op wereldreis gaat. Een aanrader.
Sander en Ilona zijn dankbaar dat ze met
WEDAK de maatschappij kunnen helpen
en klanten een zetje in de goede richting
geven met het oog op de klimaatveranderingen. Ik geloof dat graag maar ik mis
nog een dimensie, terwijl er in mijn gedachten aangebeld wordt. Er staat een rij
van zo’n 120 klanten voor de deur. Het
zijn fatsoenlijke mensen, dus gezien de
1,5 meter regel bevindt de achterste persoon zich bijna in de Abtslaan. Wat zij op
de onafhankelijke site van klantenbeoordeling hebben geschreven, laten ze hier
graag weerklinken. Het gemiddeld cijfer is
een 9,5. Nu schrijf ik graag over bedrijven,
maar niet als reclame, maar dit is van een
uitzonderlijk niveau. Geroemd wordt het
vakmanschap, snelheid, netheid en service.
We worden er allemaal wat verlegen van,
om zo in het zonnetje te worden gezet.

UITGAAN
POLDEREVENTS OPENT
GLIMLACHGEBIED

Sinds de start van de zomervakantie is bij
Polderevents in Wagenberg het glimlachgebied geopend. Een area waar je kunt jeu
de boulen, maar ook andere festivalgames
kunt spelen. Voor de kinderen was er al
de mogelijkheid om in de voetbalkooi of
op het springkussen te spelen.

Met de opening van het glimlachgebied
kunnen ook volwassenen zelfstandig activiteiten doen, onder het genot van een
hapje en een drankje.
“Door de corona moesten we creatiever
nadenken over onze bedrijfsvoering”, aldus Tommy Hendriks, eigenaar van Polderevents en prins carnaval van de May.
“Omdat de grote groepen massaal hebben geannuleerd of hun uitje hebben
verplaatst, hebben we meer focus op kleine gezelschappen gelegd. Daarom is er
een heel programma samengesteld wat
‘zomeruitjes’ heet. Op die manier kunnen
de gasten genieten op het terras, maar
ook activiteiten met elkaar doen.”
Van woensdag t/m zondag kan jong en
oud buitenspelen in de grote grindbak.
Niet alleen jeu
de boulen op één
van de 8 banen,
maar ook spijkerslaan, mikabal
(een soort mikado met ballen),
jenga of andere
festivalgames
spelen. Voor gezinnen met klei-

ne kinderen
is daarnaast
het maisdoolhof geopend,
waar je samen
kunt
verdwalen
en intussen
op zoek kunt
gaan
naar
figuren
die
later
nodig
zijn om de
eindopdracht op te lossen. Ook zijn er
themadagen zoals een jeu de bouledag
voor senioren of lasergamebattles voor
kinderen tot 12 jaar.

“Het glimlachgebied is niet alleen voor
de zomervakantie bedoeld, maar ook
perfect voor als je iets te vieren hebt of
een energizer zoekt bij je zakelijke evenement”, geeft Tommy aan. “Ook hebben
we nieuwe concepten gelanceerd zoals
de Poldrgym. Dit zijn gymlessen voor
volwassenen, waarbij fun en spel centraal
staat. In deze gekke tijden onze creativiteit laten spreken is leuk en uitdagend tegelijkertijd, maar noodzakelijk om zo ons
hoofd boven water te houden en volgend
jaar weer te kunnen knallen.”
Meer informatie en de openingstijden zijn
te vinden op www.polderevents.com.

FIETSPUZZELTOCHT

Zaterdag 29 augustus organiseert het
Traais Energie Collectief een fietspuzzeltocht voor jong en oud. We hebben een
mooie route van ongeveer 15 kilometer uitgestippeld. Deze energieroute door
het Traaise land leidt je langs allerlei punten die herkenbaar zijn voor ons collectief.

