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Geachte lezer,

Het is midden in het zomerseizoen op Texel
en dat is goed te merken op het eiland. Veel
toeristen genieten op het strand, op de
zomermarkt of op de fiets van die bijzondere
Texelse sfeer.

Ook binnen Leer- werkbedrijf De Bolder
merken we dat het zomerseizoen goed op
gang is gekomen: de afdelingen Textiel en
Fijnwerk/Varia verwerken momenteel samen
bijna 14 ton was in de week!

De Bolder wast op volle toeren

ROC-stagiairs aan de slag bij De Bolder

Extra handen bij De Bolder

Bij De Bolder werken deze zomer een paar
vakantiekrachten en, op inleenbasis, een paar
medewerkers van het collega SW-bedrijf uit
Schagen (Probedrijven). De extra handen in het
productiebedrijf in de zomerperiode zijn welkom
bij werkzaamheden op diverse afdelingen.

Samenwerking met ILove Texel

Zoals in het intro staat, ontwikkelt De
Bolder nieuwe initiatieven met
commerciële en maatschappelijke
partners. Eén van die partners is
ILove Texel, zie Leer-werkbedrijf De
Bolder - I Love Texel

ILove Texel gaat niet alleen voor
eerlijke handel op Texel, maar voelt
ook sterke maatschappelijke
verantwoordelijkheid. 

Verwerken van hoogwaardige MDF-platen bij De
Bolder

Wekelijks verlaten drie grote trailers
het terrein van De Bolder. Ieder tot de
nok toe gevuld met vloerplaten. Deze
platen vormen de egale basis voor
ondervloersystemen. De afnemers
zijn Nederlandse vloerspecialisten
die kwaliteit hoog in het vaandel
hebben staan. Jaarlijks maakt De
Bolder maar liefst 580.000 m2
ondervloer; goed voor het bekleden
van ruim 116 voetbalvelden. Al meer
dan 30 jaar gebruikt De Bolder MDF-
platen van Medite om de vloerplaten
te produceren. Lees meer hierover
op MEDITE PREMIER draagt bij aan
constante kwaliteit…
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Tegelijkertijd genieten veel van onze medewerkers van hun vakantie. Met
best wel een zwaar coronajaar in de benen kan ik niet anders zeggen dan dat
ik hen die tijd om bij te tanken van ganse harte gun.
Met optimisme kijken we vooruit naar de toekomst. Samen met commerciële -
en maatschappelijke partners zijn we bezig om allerlei interessante nieuwe
initiatieven te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld daarvan verderop in deze
nieuwsbrief. Maar voor nu wens ik iedereen eerst een hele mooie en
inspirerende zomer toe!

Dat dezer dagen veel mensen er op uit trekken in eigen land is bekend. Dat
een groot aantal vakantiegangers naar Texel komt is goed te merken aan de
hoeveelheid bed- en tafellinnen, handdoeken etc. die wekelijks door De
Bolder wordt gewassen, gemangeld en gevouwen. Zoals vermeld in het intro
is dat momenteel bijna 14.000 kilo (!) in de week. Ongeveer 70% daarvan
komt van Texelse B&B’s, hotels en restaurants – 30% komt en gaat naar de
‘overkant’. Mocht het nodig zijn, dan springen collega’s van andere
afdelingen bij om alles op tijd bij onze klanten te krijgen.

De Bolder is een erkend leerbedrijf. Dat houdt in dat mbo-studenten hun
beroepspraktijkvorming (BPV) kunnen volgen bij De Bolder. In de eerste helft
van dit jaar hebben drie studenten van het ROC-Den Helder, die de opleiding
voor logistiek medewerker niveau 2 volgen, stage gelopen bij De Bolder.
Lees wat ROC-begeleider Monique Zonneveld en stagebegeleider van De
Bolder Rutger Zoetelief hierover vertellen op pagina 24 en 25 in het magazine
van Zilte Zaken.

Door het recente partnership van De Bolder met ILove Texel wordt werk uit
ons productiebedrijf zichtbaar voor Texelaars en toeristen. Lees meer hierover
op de pagina’s 54 t/m 57 in het magazine van Zilte Zaken.
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