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Speelgoed
Voor de loods aan Rijnkade 12 wordt iedere
werkdag om 10.00 uur een tafel met speelgoed neergezet. Dit is voor jonge kinderen
die nu al weken thuis zitten en inmiddels

Ondernemers gevraagd
om input voor
een Kansenkaart

uitgekeken zijn op hun eigen speelgoed.
Het gaat om een initiatief van Stichting
Humanitaire Hulpgoederen Weesp, een
organisatie die (nood)hulpgoederen
inzamelt voor projecten in Oost-Europa,
het Midden-Oosten en Afrika.
Door de coronacrisis ligt deze internationale hulp helaas stil. Daarom besloot HRIF
nu iets voor Weesp te doen. Elke werkdag

De gemeente Weesp is gestart met gesprekken met zogenoemde
stakeholders om een toekomstvisie voor de bedrijventerreinen
in Weesp op te zetten. Verschillende ondernemers is of wordt
gevraagd om hieraan mee te werken. “De kern van de Toekomstvisie Bedrijventerreinen wordt dat daarin de vraag wordt beantwoord: hoe behouden we de bedrijventerreinen die er nu zijn
voor de toekomst van Weesp. Het wordt dus een blauwdruk voor
de toekomst waarin alle thema’s worden benoemd”, zei verantwoordelijk wethouder Astrid Heijstee hier eerder over.

van 10.00 tot 12.00 uur staat er een tafel
vol speelgoed buiten. Om te voorkomen

Het was de bedoeling dat de toekomstvisie al gereed zou zijn, of minimaal

dat anderen misgrijpen, geldt er een maxi-

dat eraan geschreven zou worden, maar vanwege de coronacrisis is ook

mumaantal van drie stuks speelgoed per

dit vertraagd. Maar die visie komt er toch echt aan en ondernemers in

kind. Mensen mogen zelf ook gebruikt

Weesp hebben een belangrijke stem in het kapittel. De toekomstvisie komt

speelgoed achterlaten.

namelijk tot stand volgens het concept van wat Heijstee ‘cocreatie’ noemt.
De mening van de ondernemers is belangrijk. “Of ik een idee heb waarmee
bedrijven zullen komen? Ik denk, maar dat is uit de losse pols, dat behoud
van de bedrijventerreinen belangrijk wordt gevonden. Weesp heeft de

Ook iets leuks te melden?
Stuur naar info@b2bweesp.nl

ambitie een woon-werkstad te zijn en dat willen we zo houden. Inderdaad
vindt nu op een aantal plaatsen een transformatie plaats van kantoren
naar woningen en daar gaan we niet aan tornen, maar de rest houdt de
bestemming bedrijventerrein”, zei Heijstee daarover.
Benaderd
Inmiddels zijn zogenoemde stakeholders benaderd om deel te nemen aan
de cocreatie. Met hen gaat de gemeente een zogenoemde Kansenkaart
opstellen. Dit is een adviesdocument waarin de belanghebbenden kenbaar maken welke kansen er zijn voor de bedrijventerreinen. Bedoeling
is dat de ondernemers die meewerken – die zijn reeds in samenspraak
met de IVW benaderd – een Kansenkaart opstellen om die uiteindelijk als
advies aan het college van B en W aan te bieden. Die gaat er vervolgens
beleid op maken.
Het gesprek met de ambtenaar die dit proces gaat begeleiden duurt ongeveer één uur.
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Over eerste helft 2020
wordt geen reclamebelasting geïnd

Wim Bos Transport
draagt bij aan opschaling
aantal ic-bedden

Burgemeester en wethouders van Weesp willen een noodbudget vrijmaken van 500.000 euro. Daarmee moet het college
snel en adequaat kunnen reageren als de situatie daarom
vraagt. “Het innen van reclamebelasting en precariobelasting
voor terrassen gaan we niet uitstellen, maar voor het eerste
halfjaar van 2020 willen we deze belastingen helemaal niet innen”, zegt burgemeester Bas Jan van Bochove.

Dat er de afgelopen week in allerijl nieuwe ic-bedden konden
worden geplaatst, is voor een deel te danken aan Wim Bos
Transport in Weesp. Voor een aantal belangrijke ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam, het UMCG in
Groningen en HMC Westeinde in Den Haag, leverde het bedrijf
de ziekenhuisbedden, exclusief de medische apparatuur. In
totaal heeft Wim Bos Transport in deze periode rond 75 icbedden geleverd.

Er zijn de afgelopen periode door de gemeente de nodige kosten gemaakt door de coronamaatregelen. Dat kon uit bestaande budgetten

Het leveren van ic-bedden namens een van de fabrikanten (daarvan

bekostigd worden. Die worden tot nu toe op ruim 200.000 euro geschat.

zijn er meerdere) is al geruime tijd een van de gebieden waar Wim Bos

Maar nu de crisis langer duurt en er meer kosten komen, wil het college

Transport zich op begeeft. Hiervoor heeft het bedrijf een indrukwekkend

een noodbudget vrijmaken met de bevoegdheid om geld uit te geven

logistiek systeem opgezet en toen er druk op de ketel kwam, kon het

waar dit het hardst nodig is en adequaat te kunnen reageren op veran-

bedrijf meteen schakelen.

derende omstandigheden.
“Op het moment dat wij de opdracht krijgen om een ic-bed te leveren
Dat budget is enerzijds bestemd voor inwoners en ondernemers van de

zijn de lijntjes tussen klant en ons dermate kort dat we elke dag exact

stad, en anderzijds om de maatregelen te bekostigen die de gemeente

weten welke bedden er binnen gekomen komen zijn. Wij koppelen daar

extra moet nemen. Het noodfonds wordt gevuld met geld uit de reserves

een locatie aan in ons warehouse zodat we bij het uitleveren (24/7) pre-

van de gemeente. Daarnaast beziet het Rijk manieren om gemeenten

cies weten op welke locatie het bed zich bevindt. Verder controleren we

geheel of gedeeltelijk te compenseren voor bijvoorbeeld extra uitkerin-

het bed op functionaliteit, het bed wordt schoongemaakt en we registre-

gen.

ren welk bed waarheen gaat. Daarna wordt het bed geladen in een van
onze vrachtwagens, klaar voor transport”, legt Wim Bos jr. uit. Het afleve-

1 juni

ren gaat tegenwoordig wel anders dan voor 15 maart. “Voor het Corona-

Horecaondernemers kijken inmiddels reikhalzend uit naar 1 juni, D-day,

virus leverden wij het bed af op de afdeling en verzorgde instructies aan

want dan kunnen mogelijk ook de cafés, restaurants en terrassen weer

de medewerkers van het ziekenhuis, maar tegenwoordig worden alle

open. Van Bochove: “We hopen dat de horeca op 1 juni weer open mag.

bedden op één vastgestelde plek bij het ziekenhuis afgeleverd.”

Dat hangt ervan af hoe wij ons gedragen en of de corona weer verder
toeslaat.” De burgemeester vreest niet dat de drukte op terrassen te

Wim Bos jr. is blij dat het bedrijf hiermee een bijdrage heeft kunnen leve-

groot wordt. “Ik heb er vertrouwen in dat de horeca weer aan het werk

ren aan het snelle ‘opschalen’ van het aantal ic-bedden. Nu we hem toch

kan met een maximaal aantal mensen binnen en op de terrassen.”

aan de telefoon hebben: hoe gaat het verder? “De telefoon staat niet
meer roodgloeiend, maar dat is bij alle bedrijven. Maar omdat wij niet op
één gebied actief zijn maar ons begeven op verschillende terreinen voor
meerdere klanten, hebben wij relatief weinig last.”
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Column
Reinier Mommaal

We gaan weer voorzichtig
naar de toekomst kijken

Makelaardij

De basisscholen zijn weer open; wel met een aangepast schema, maar

Hypotheekadvies

hoor ik dat het thuisonderwijs toch meer met zich meebracht dan gedacht.

Pensioenadvies
Verzekeringen
Schadebehandeling

voor veel ondernemers zal dit wat meer ‘lucht’ geven. Van veel mensen
Ook is een aantal maatregelen versoepeld zodat onder andere de wat
verwilderde ‘look’ weer plaats kan maken voor een zakelijk kapsel. Laten
we hopen dat we het ergste achter de rug hebben en we weer voorzichtig
naar de toekomst kunnen gaan kijken.
Afgelopen week heeft de IVW een enquête uitgezet onder onze leden
omdat we heel erg benieuwd zijn hoe we ervoor staan met z’n allen. Het
aantal respondenten is representatief, dus wij zullen binnenkort de uitslag
met u delen. Toch alvast een tipje van de sluier:
-3
 6% is van mening dat de coronacrisis een matige impact zal hebben

Weesperweg 2A 1398 XD Muiden
0294 - 261 392 info@streefkerk.com

op zijn of haar onderneming, 28% denkt dat de impact groot zal zijn en
20% denkt dat dit zeer groot zal zijn. 12% heeft niet of nauwelijks last
van de crisis.

www.streefkerk.com
-B
 ij 22% van de ondernemers is het wegvallen van vraag, markt of afzet
het grootste probleem waarbij 20% aangeeft dat dit ook omzetderving

Nieuw in verkoop/verhuur!
Flevolaan 16 - kantooretage
Totaal ca. 125 m²
Voorzien van nieuwe toiletten, keuken,
vloerbedekking, LED verlichting, beveiliging.
Beschikbaar: In overleg !
Huurprijs: € 1.100 pmnd ex BTW
Zuiderzeelaan 78 - bedrijfsgebouw
ca. 1.600 m² bedrijfsruimte en ca. 495 m²
kantoor op de verdieping. Milieucat. 4.1.
Mogelijkheid tot splitsen in twee units
Beschikbaar: Spoedig in overleg
Koopsom: € 925.000 kosten koper

tot gevolg heeft. 7% geeft aan dat bestaande klanten zijn verloren en
6% heeft last van de restricties op reizen.
-1
 00% geeft aan bekend te zijn met steunmaatregelen, waar toe te passen
en hoe aan te vragen.
-A
 ls de crisis nog langer gaat aanhouden dan is 12% bezorgd over het
voortbestaan van zijn of haar bedrijf, 32% verwacht dan grote gevolgen,
45% verwacht matige gevolgen en 11% verwacht niet of nauwelijks verandering.
Zoals de versoepelingsplannen er nu liggen zou er in juni weer ruimte zijn
voor het organiseren van evenementen voor maximaal 100 personen mits
de 1,5 meter in acht kan worden genomen. Wij zijn achter de schermen
druk bezig om te kijken in welke vorm wij de ALV kunnen gaan houden.

Flevolaan 7 – zelfstandig bedrijfsgebouw
Een van de mooiste gebouwen in Weesp
met kantoor, showroom en bedrijfsruimte.
In delen verhuurbaar vanaf 450 m².
Korte huurtermijn.
Beschikbaar: Per direct in overleg
Huurprijs: vanaf € 55 m² pjr ex BTW

Voor informatie:

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

vanlonkhuizen.nl 0294 - 480 355

Het lijkt ons echt top om iedereen weer eens te spreken.
Tot slot hebben wij de laatste hand gelegd aan de nieuwe IVW app. U heeft
de aanmeldingsmail met instructies inmiddels gekregen of gaat deze
binnenkort krijgen. Wij denken dat met deze nieuwe app de (onderlinge)
communicatie sterk verbeterd zal worden.
Ik hoop van harte dat ik kan zeggen: tot snel.
Namens het bestuur,
Reinier Mommaal, voorzitter

Bedrijvenvereniging Weesp
06 43 87 11 86 | reiniermommaal@ivw-weesp.nl |
www.ivw-weesp.nl | info@ivw-weesp.nl

Zicht op illegaal wonen
Onlangs was er brand in een woning
op de Rijnkade. Volgens onbevestigde
berichten betrof het een illegale
woning. Wél is bevestigd dat er op
de bedrijventerreinen hoe dan ook
illegaal wordt gewoond. De gemeente
gaat dit aanpakken, maar nu heeft het
geen prioriteit.

Het was op 9 december een onopvallend be-

Wanneer de coronacrisis voorbij is, zullen wij

richt op Facebook. “Kamer te huur in Weesp.

overgaan tot de gepaste maatregelen om een

Voor meiden die studeren, of stage moeten lo-

einde te maken aan de illegale bewoning op

pen nabij Schiphol, heb ik nog een grote kamer

bedrijventerreinen in Weesp.”

voor wie serieus in hun opleiding en of werk is.”
Mooie kamers, mooie keuken, keurig afgewerkt

Aantal niet bekend

allemaal, nog enigszins ingericht ook, niets mis

Hoewel de inventarisatie blijkbaar gereed

mee. Of althans, weinig mis mee. Een adres

is, krijgen we geen concreet antwoord op

staat er niet bij, maar dit is aan de Hogeweyse-

de vraag om hoeveel adressen het gaat. “Dit

laan. En dat pand staat officieel te boek als be-

aantal is nu niet bekend en het antwoord erop

drijfspand en die schoen wringt: want verhuur

vinden is complex omdat het antwoord uit de

van woonruimte op een bedrijventerrein mag

systemen van verschillende organisaties moet

niet. Er is weliswaar hier en daar toestemming

komen. De prioriteit van de gemeente ligt mo-

om bij een bedrijfspand te wonen, maar dat

menteel bij het goed uitvoeren van alle maat-

geldt dan altijd voor een van de medewerkers:

regelen die voortvloeien uit de coronacrisis.”

het is dan een bedrijfsgebonden woning.
Overal
Bekend

Voor alle helderheid: illegaal wonen gebeurt

Dat op bedrijventerreinen in Weesp illegaal

niet alleen op Industrieterrein Noord, maar

wordt gewoond, is bij de gemeente bekend.

ook op de andere bedrijventerreinen, vertelt

Er is, zo laat een woordvoerder desgevraagd

de zegsman. Niet is bekend of het aantal de

weten, een inventarisatie gemaakt en de bewo-

laatste tijd sterk is gestegen (in elk geval wijst

ners zijn erop gewezen dat zij illegaal wonen.

daar niets op) en ook valt niets te zeggen over

Maar daar blijft het voorlopig bij. “Momenteel

de aard van de personen die hier wonen. Zijn

zullen wij niet overgaan tot uitzetting of een

het studenten? Medewerkers van bedrijven?

andere vorm van handhaving. Dit is landelijk

Illegalen wellicht? De gemeente zegt het niet

beleid en past binnen de coronamaatregelen.

te weten.
nr 5. | mei 2020 | B2B Weesp

7

FAMILIEBEDRIJVEN
BRENG PERSOONLIJK EN ZAKELIJK BELANG IN BALANS
In een familiebedrijf sta je vaak voor complexe afwegingen.
Heb je vragen over bedrijfsopvolging of waardeoverdracht?
Zorgen over conflicterende (persoonlijke) belangen of continuïteit?
Zoek je naar de optimale ondernemingsvorm? Advies nodig over
visie en strategie? Bij JAN© staat een speciaal team van vijf zeer ervaren
partners voor je klaar om mee én vooruit te denken. In goed vertrouwen.
Op JAN© kun je rekenen.

Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact op met
Jolanda van der Maden via 06 427 27 822 / JolandavanderMaden@JAN.nl

INFO@JAN.NL
088 220 2200
WWW.JAN.NL

Multifunctioneel

Met het grote netwerk van ProHands bieden

inzetbare ‘handen’

diensten. Maak gebruik van deze flexibel

Flexibel,
efficiënt
en snel

wij ondersteunende krachten bij multifunctionele
inzetbare helpende ‘handen’ tegen zeer
aantrekkelijke condities.

Per direct beschikbaar:
Enkele krachten of compleet afgestemde
projectteams. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
0294 - 20 30 30
info@prohands.nl
www.prohands.nl

PRODUCTIE
GLASBEWASSING
SCHOONMAAK
... en meer

ProHands
MULTIFUNCTIONELE DIENSTEN

Infrahands levert goed opgeleid, volledig

VERKEERSREGELAARS

Deze bieden maximale veiligheid aan spoor-

SPOORWEGVEILIGHEID

en events.

PARKEERBEGELEIDERS

gecertificeerd en gemotiveerde vakmensen.
wegwerkzaamheden, wegwerkzaamheden

Flexibele inzetbaarheid van enkele krachten of
compleet afgestemde projectteams.
24 uur per dag, 7 dagen per week.

‘s-Gravelandseweg 32
1381 HJ Weesp

BOUW

0294 - 20 30 31
info@infrahands.nl
www.infrahands.nl

Leden helpen leden
De IVW biedt in de vorm van ‘Leden voor leden’ een aantal diensten en producten
aan waarvan u in deze tijd voordeel kunt hebben.

drage voor de implementatiekosten. Dit doen
we achteraf, de eerste keer na pas 3 maanden.
Info: www.rex-int.com, e-mail: info@rex-int.

ABC Incasso

dat er kosten berekend worden. ABC Incasso

Dagelijks wordt ABC incasso geconfronteerd

biedt nu aan het nabellen van uw klanten en

met klanten die zorgen hebben over de gevol-

het sturen van een profitletter kosteloos aan,

HWM TV & Events

gen van de crisis op hun omzet en winst. Som-

tenzij het gaat om grote hoeveelheden. In dat

Nu het door de huidige omstandigheden

mige klanten worden hard geraakt, andere

geval gaan wij met u overleggen.

lastig is om bij elkaar te komen en informatie

com, tel: 0294 – 411 939

te delen, wil HWM helpen om een livestream

wat minder. Hoe nu te handelen in deze moeilijke tijden, waarbij ook niemand weet hoe en

Info: www.abcincasso.nl, e-mail: info@abcin-

tot stand te brengen, zowel op een gewenste

wanneer die zal eindigen? Ook ABC Incasso

casso.nl, tel: 0294 – 494 100.

locatie zoals het kantoor, alsook bij HWM in
Weesp.

ondervindt omzetverlies en daarom heeft het
bedrijf wat meer tijd om zich in te zetten voor

Rex International

Livestreamen kan op de meest eenvoudige

de klanten. Ondernemers zijn druk met het

Rex International levert al bijna 30 jaar nieuwe

manier: 1 camera met audio; online, maar ook

vinden van (aanvullende) omzet en vinden

en gebruikte kantoorapparatuur, en hanteert

op een zeer professionele manier, bijvoor-

het meestal niet leuk om niet-betalende klan-

sinds jaar en dag aantrekkelijke burencon-

beeld in een DWDD-setting. Hiervoor biedt

ten na te bellen, terwijl juist de medewerkers

dities voor Weesper bedrijven. Rex heeft,

HWM een turn-key setting. “Denk aan een

van ABC Incasso zich hier in onderscheiden.

om Weesper bedrijven te ondersteunen in

decor (bijvoorbeeld wanden met een custom

ABC Incasso stelt daarom voor uw debiteuren-

de huidige ingewikkelde tijden, twee acties

print), belichting, HD camera’s, regie, audio; al-

portefeuille na te bellen nadat u een factuur

waar de ondernemer direct en zonder (grote)

les is aanwezig. Zo ook losse techniek ter aan-

en een aanmaning heeft verstuurd. Wij horen

investering gebruik van kan maken. Voor

vulling. Denk aan de belichting, de camera’s

eerst aan wat de reden is voor het niet-betalen

de thuiswerkers is er een aantal printers en

en andere techniek die nodig is.” De livestream

van de factuur, waarna wordt geprobeerd een

zogeheten multifunctionals beschikbaar die

kan aangeboden worden via de diverse kana-

‘minnelijke oplossing’ te vinden. Indien niet

tegen kostprijs worden geleverd. Voor de

len; social media (YouTube / Facebook) alsook

is betaald binnen de termijn waar een (deel)

kantoorsituatie biedt Rex de mogelijkheid om

via onze eigen CDN.

betaling had moeten volgen, kan er een zoge-

een professionele multifunctional te plaatsen

heten profitletter worden gestuurd. Dat is een

waarvoor uitsluitend de onderhoudskosten

Info: www.hwm.me

brief waarbij de schuldenaar een laatste keer

tegen kostprijs worden doorberekend op

e-mail: info@hwm.me

de mogelijkheid krijgt om te betalen, zonder

basis van daadwerkelijk gebruik, plus een bij-

tel: 020 – 717 3 202
nr 5. | mei 2020 | B2B Weesp

9

We hebben nog
een heleboel
Extra voor je
Mis niks. Lees alles. Proﬁteer.
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ndeld voor
brokken gebu
”
ondernemers
.V.
edia B

, Enter M
Jolanda de Rijk

Onze redactie plaatst elke dag nieuwe
artikelen en exclusieve verhalen online.
Als lid van WeesperNieuws Extra kun je dat
allemaal lezen. Zo blijf je ook op de hoogte
van het lokale bedrijvennieuws van onze
mooie, ondernemende stad.

• Nieuws
• Bedrijvennieuws
• Achtergronden
• Interviews
• Reportages
• Zaterdagportret
• Uittips
• Regio

Schrijf je snel in, dan krijg ook elke
maand gratis ons magazine.

Meld je aan op WeesperNieuws.nl

Lokaal uitgeven
opnieuw uitgevonden
Uitgeverij Enter Media zoekt nieuwe wegen

PROFIEL
Enter Media B.V.
Van Houten Industriepark 1
1382 MZ Weesp
Tel.: 0294 - 410 333
www.entermedia.nl

Al ver voordat op 15 maart de coronacrisis uitbrak, was Enter
Media BV bezig met het verzetten van de bakens. De huidige crisis
heeft de nieuwe directie alleen maar versterkt in het idee dat de
goede weg is ingeslagen. Een weg die leidt naar nieuwe manieren
om lokaal nieuws uit te geven.

Het verdienmodel van uitgevers van lokale gratis huis-aan-huiskranten is
grotendeels afhankelijk van ondernemers die begrijpen dat adverteren nog altijd
leidt tot begeren. Daarvan waren er wel steeds minder. Allereerst omdat er sowieso
minder zijn, maar ook omdat er tegenwoordig ook andere kanalen zijn. Dus minder
taart en meer eters; ziehier de uitdaging.

Bij Enter Media BV, uitgever van een aantal huis-aan-

verloven ingetrokken want de redactie begreep: juist nu

huiskranten in Gooi- en Vechtstreek en Diemen, beseffen

is de behoefte aan informatie groot. Daarbij kwamen de

ze dit al enige tijd, want dit is niet van vandaag op

Extra-redacties meteen wel regelmatig in een spagaat.

morgen. De halfnieuwe directie, bestaande uit oprichter

De Rijk legt uit welke: “Moet je nieuws over corona wel of

en uitgever Adri de Bruijn en sinds 1 januari van dit jaar

niet achter een betaalmuur zetten, was de afweging die

aangevuld met directeur Jolanda de Rijk die onder andere

bij vrijwel elk bericht moest worden gemaakt. Wij hebben

verantwoordelijk is voor het operationele management,

besloten om alle nieuws over corona die voor iedereen

maakt intussen flinke slagen. Het meest in het oog lopende

belangrijk is om te weten gratis toegankelijk te maken via

nieuwe initiatief is vooralsnog (want wie weet wat er nog

de website en via de wekelijkse krant, maar verder hebben

komt) WeesperNieuws Extra, dat inmiddels in Hilversum

we een groot aantal items verrijkt met redactie die alleen

een ‘broertje’ heeft met Gooi en Eembode Extra.

voor de abonnees beschikbaar is. We hebben dus niemand
belangrijke informatie onthouden, maar we hebben

Nieuwe berichten

intussen wel oog gehouden voor onze abonnees.”

De Extra’s bestaan eruit dat de redactie elke dag nieuwe
berichten online plaatst die alleen door abonnees zijn

Gratis abonnement

te lezen. Enter Media had met WeesperNieuws Extra

De situatie is vervolgens ook aangegrepen om meer

de Nederlandse primeur en meteen na de lancering in

Weespers bekend te maken met WeespersNieuws

november 2018 bleek de formule aan te slaan in Weesp,

Extra. Daarvoor konden Weespers tijdelijk een gratis

want het aantal Weespers dat een abonnement afsloot

abonnement nemen om kennis te maken met alle

groeide direct en snel. Aan de andere kant was er, eerlijk

voordelen van Extra, waarna moest worden besloten om

is eerlijk, ook weerstand van Weespers die deze ‘move’

wel of geen abonnement te nemen. Dat heeft geleid tot

niet begrepen. Want er is toch de krant en daar staat toch

een verdubbeling van het aantal abonnees. “Je merkt dat

alles in? Waarom dan nu ervoor betalen? “Veel Weespers

er in deze tijden enorme behoefte is aan informatie en dat

menen een soort van recht te hebben op nieuws en

betaalt zich uit in meer abonnees”, zegt De Bruijn.

achtergrondartikelen uit Weesp, maar dat recht bestaat
natuurlijk niet”, legt Adri de Bruijn uit. “Wij geven voor eigen

Het kwartje dat goede informatie zeer belangrijk is in dit

risico en rekening een lokale krant uit die lange tijd kon

soort tijden is ook gevallen in Den Haag en in een aantal

worden bekostigd vanuit inkomsten van adverteerders.

gemeenten in het verspreidingsgebied van Enter Media.

Droogt die bron op en je onderneemt geen actie, dan kan

Minister Slob heeft zijn handtekening gezet onder een

het lang of kort duren, maar op een gegeven houdt de

tijdelijk steunfonds voor lokale media dat helpt om de

krant dan op te bestaan. Dan zijn Weespers afhankelijk

nieuwsvoorziening en distributie van de huis-aan-huiskrant

van wat er op sociale media wordt geschreven en wat de

in deze regio - voorlopig - overeind te houden. “We zijn

gemeente aan nieuws meldt. Onder andere van het kritisch

blij met de financiële steun, maar ook met het signaal dat

volgen van besluitvorming is dan geen sprake meer.”

de overheid hiermee afgeeft: lokale media vervullen een

De Bruijn meldt hierbij met grote nadruk dat het niet

belangrijke functie in de samenleving. Dat motiveert ons,

alleen WeesperNieuws Extra gaat worden. “Omdat we extra

maar ook onze lezers”, beoordeelt De Bruijn.

inkomsten genereren met Extra zijn we in staat de huis-

Slob heeft in één adem gemeenten en provincies gevraagd

aan-huiskrant en de website Weespernieuws.nl online te

te blijven adverteren in de plaatselijke media of zelf ook

behouden.”

geld bij te leggen. De gemeenten Hilversum, Weesp en
Gooise Meren hebben daar gehoor aan gegeven. “Deze

15 maart

gemeenten vervullen echt een voorbeeldrol. Dat geldt ook

Inmiddels ebben de negatieve sentimenten langzaam

voor de welzijnsinstellingen die juist nu meer adverteren.

maar zeker weg, niet in de laatste plaats door de

Dit alles onderstreept onze rol in ons leefgebied en dat

coronacrisis. Want die heeft veel teweeggebracht, ook

motiveert gelukkig ook veel lezers om lid te worden”, zegt

op de redactiebureaus van Enter Media. Sinds premier

De Bruijn.

Mark Rutte zondag 15 maart bekendmaakte dat er serieus
een probleem is met het tot dan nagenoeg onbekende

De wijze waarop Enter Media nu de lokale bevolking

virus en een ‘íntelligente lockdown’ aankondigde, werden

bedient met nieuws, achtergronden en spraakmakende

bij de redactie van alle uitgaven van Enter Media alle

interviews smaakt naar meer en om die reden wordt
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MIS NIKS. LEES ALLES.
PROFITEER.
Abonnees van WeesperNieuws Extra
krijgen niet alleen elke dag minimaal
twee actuele berichten, maar ontvangen
ook elke maand het WeesperNieuws
Extra Magazine. In deze maandelijkse
uitgave staat een selectie van de
beste online-artikelen, waaronder alle
Zaterdagportretten van de afgelopen
maand.
Voordeel bij lokale ondernemers
Sinds kort ontvangen abonnees van
binnenkort een soortgelijke variant voor ondernemers gelanceerd. Die bestaat eruit dat al het

WeesperNieuws Extra via dit magazine ook

lokale ondernemersnieuws wordt verzameld en in begrijpelijk Nederlands geschreven (want daar

allerlei voordeel. Lokale ondernemers doen

ontbreekt het nog weleens aan in bijvoorbeeld ambtelijke stukken) en vervolgens wordt aangevuld

hierin namelijk exclusieve aanbiedingen.

met relevante redactie. “We gaan scherp aan de wind zeilen, dus met andere woorden: als een

Alleen al deze maand loopt dat voordeel

nieuwtje een ondernemer niet welgevallig is maar wel klopt, dan zullen we dat zeker melden. Want

op tot ver boven de 100 euro dankzij een

dat is hoe dan ook de taak van ons als nieuwsmedium”, meent De Rijk. Mooie bijvangst: De Rijk is

cadeaubon van Thuiz, korting op een

toegetreden tot het bestuur van de IVW en elke maand wordt samen met enkele bestuursleden en

onderhoudsbeurt bij Vakgarage Splinter,

de redactie van B2B Weesp een redactievergadering gehouden over de onderwerpen die aan bod

twee flessen rosé van slijterij Overmars

moeten komen.

en een gratis zonnebril bij Hatseflats
kinderkleding (de voorwaarden staan in

Daarnaast hebben ondernemers de mogelijkheid om een mooie zakelijke ‘deal’ te sluiten met het

het magazine). Ook abonnee worden?

zakenblad B2B Weesp, waarbij het bedrijf onder de aandacht wordt gebracht van het bedrijfsleven

Kijk op weespernieuws.nl.

in Weesp.
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Weten wat
er in uw
sector speelt

met één
druk op de
knop.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig.
Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie
te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis
Samen sterker

WIM BOS TRANSPORT B.V.
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Wim Bos Transport B.V.
Rijnkade 13-14 - 1382 GS Weesp

+31 (0) 294 - 415 412
www.wimbostransportweesp.nl

Niels van de
Griend

THEY NEED
YOUR HELP

Skype hype testament?
Is het ‘at best’ een servetje voor het bloeden of een daadwerkelijk structurele oplossing? Door de coronacrisis heeft een nieuw fenomeen het levenslicht gezien: het skype testament. De term staat voor het tekenen van
een testament anders dan direct fysiek aan tafel bij een notaris. Waarom
alleen bij een testament? Waarom is er niet de term skype akte? Dat komt

HRIF KRIJGT GOEDERENDONATIES VAN BEDRIJVEN EN
INSTELLINGEN, T.B.V. NOODHULP IN LANDEN GETROFFEN
DOOR OORLOG, NATUURRAMPEN, ZIEKTEN E.D.

omdat bij het tekenen van een testament een volmacht niet mogelijk

We werken met bedrijven samen door middel van:
- Het versturen van overschotten, samples en afgeschreven voorraden
naar het buitenland
- MVO activiteiten, het ontvangen van collega’s die samen aan
teambuilding kunnen doen door vrijwilligerswerk uit te voeren
- Het ontvangen van ﬁnanciële donaties

worden of het eigenlijk wel een uitkomst is.

ADRES:
Stichting HRIF
Rijnkade 21
1382 GT Weesp
info@hrif.nl

kerheid te hebben dat het ook daadwerkelijk de wil is van degene die de

is. Bij vrijwel alle notariële akten is een volmacht mogelijk, maar bij een
testament (en ook bij een hypotheek) kan dat niet. De vraag moet gesteld

Eigenlijk is de vraag niet moeilijk te beantwoorden. Natuurlijk is het geen
echte uitkomst. Het spreekt voor zich dat direct fysiek contact eindeloos
veel beter is om daadwerkelijk een goed product te kunnen maken én zeakte tekent. Dat is precies de reden waarom het gesprek en het tekenen
van een akte, met name een testament en/of levenstestament, een-opeen geschiedt. Advies en raad van familieleden/kinderen is op zich prima,
maar het moet de eigen wens zijn van degene die de akte tekent! Er is eindeloze rechtspraak over de verplichting tot deze een-op-eenbenadering.
Hoe je het ook noemt, desnoods een ‘privésessie’ of ‘anderhalvemetersessie’: direct fysiek contact zonder externe beïnvloeding is norm.
Omdat er uitzonderingen zijn die de regel bevestigen en (thans) sprake is
van zeer bijzondere mondiale omstandigheden is een spoedwet aangenomen waarin in afwijking van de erfwet, in zeer bijzondere omstandigheden, mogelijk, eventueel, bij uitzondering, een testament getekend kan
worden “met gebruikmaking van tweezijdig audiovisuele communicatiemiddelen”. Omdat het zo uitzonderlijk is, is het wat mij betreft onjuist om
deze zeer, zeer beperkte mogelijkheid het land en de media in te slingeren als zijnde een goed alternatief. Dat is het niet en dat zal het ook niet
worden. Het is aan elke notaris zelf om deze optie wel of niet te omarmen.
Zonder stevige nuancering is het (dus) meer een hype.
Is daar alles mee gezegd? Natuurlijk niet. In deze tijd is het van belang om
wel na te denken over oplossingen die nog volledig in de pas lopen met
het fysiek een-op-eenuitgangspunt. Die zijn er en die worden ook wel
toegepast, maar ook weer met de nodige terughoudendheid en inachtneming van de waarborgen die in het algemeen gelden bij het voorbereiden
en tekenen van een akte in het algemeen en bij testamenten en levenstestamenten in het bijzonder.
Moraal van het verhaal: samen komen we er wel uit. Zo gold dat altijd en
zo geldt dat nog steeds.

Niels van de Griend, notaris bij Notarisweesp
0294-413131 - Van Houtenlaan 14 - www.notarisweesp.nl

Creatief ondernemen
in coronatijd
Er zijn ondernemers – veel ondernemers – die het even niet meer zien zitten
vanwege de coronacrisis. Er zijn er ook die in deze rare tijden niet bij de pakken
neerzitten en laten blijken nog meer ondernemer te zijn dan ze normaal al zijn.
Ook in Weesp.

BEER Facilitaire Totaal Ontzorging

bedrijf dus in de genen en zo bezien is het niet

gecertificeerd en ze voldoen aan de eisen die

‘De desinfectiezuil wordt
verlengde van het bedrijf in
plaats van sta-in-de-weg’

vreemd dat BEER onmiddellijk is ingespron-

de RIVM stelt”, licht Arthur Post van BEER toe.

gen op de kansen die corona biedt door hygi-

En hij laat weten: “De sterfte- en ziektecijfers

ëneproducten en beschermingsmiddelen aan

ten gevolge van COVID-19 zullen zonder de

te bieden die welkom zijn in deze coronatijd,

juiste beschermingsmiddelen alsmaar blijven

Eerst even voorstellen: BEER Facilitaire Totaal

zoals schorten, beschermingsmiddelen, na-

stijgen. Maar niet als het aan BEER ligt.”

Ontzorging verzorgt facilitaire dienstverle-

tuurlijk mondkapjes en ook desinfectiezuilen.

ning in het algemeen en facilitair onderhoud,

Veel van deze producten worden geïmpor-

Verhaal apart

ondersteuning en technische onderhouds-

teerd, waarbij niet over één nacht ijs wordt

De desinfectiezuilen zijn dit in dit verband een

diensten in het bijzonder. Facilitair zit het

gegaan. “Zo zijn alle producten die we leveren

verhaal apart. Terwijl de andere producten
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puur vanwege de huidige coronacrisis opeens

Fort Evenementen

zuil, die met de voet kan worden bediend, bij

‘runners’ zijn, was BEER ruim voor 15 maart al

Gat in de markt: de
1,5 Meter Shop

de ingang van het sportterrein te plaatsen.

met de desinfectiezuilen begonnen. Het viel
Post namelijk al langere tijd op dat veel Neder-

Inmiddels zijn er meerdere verkocht.

landers niet veel op hebben met hygiëne en

Ook Fort Evenementen heeft oog voor de

dat beviel hem maar matig. “Hoe vaak maak je

kansen die corona biedt. Fort Evenementen is

Airworks Inflatables

niet mee dat iemand na toiletgebruik zijn han-

als evenementenbureau actief op een aantal

den niet wast? Ik kan daar met mijn verstand

forten in Nederland, waaronder Fort Uiter-

niet bij. Maar ook geldt: hoe vaak zie je men-

meer. Het bedrijf is zes jaar geleden opgezet

sen ergens binnengaan of juist weer weggaan

door Patricia en Robert-Jan Nederbragt, die

De naaimachines stonden
er toch en dus worden nu
mondkapjes gemaakt

zonder even hun handen te desinfecteren, ter-

een passie delen voor historische forten. Bij Ui-

De naaimachines stonden er toch. En de men-

wijl dat toch echt aan te raden is. Dat gebeurt

termeer beschikt het bovendien over een van

sen en expertise zijn er ook. Dus nu er toch

eigenlijk nooit.”

de plofhuisjes waar een escaperoom (de Fa-

geen grote festivals en evenementen zijn,

mily Escape Room Experience) in is gevestigd.

switcht Airworks Inflatables tijdelijk van het

Basiseis

Kortom, een feestelijk bedrijf, dat net als veel

maken van opblaasbare decorstukken naar

BEER is daarmee aan de gang gegaan en heeft

bedrijven stil kwam te liggen door de corona-

het maken van mondkapjes. Binnen enkele

een desinfectiezuil ontwikkeld die, vertelt

crisis. Maar de Nederbragts gingen niet bij de

dagen komt de webshop online.

Post, anders is dan andere zuilen of wat daar

pakken neer zitten. Allereerst zetten ze voor

voor doorgaat (soms zie je een flesje op een

het paasweekend de zogeheten Fort Family

Van een in meerdere opzichten niet zo’n pret-

tafeltje staan en dat is het dan wel). “Uiteraard,

Rally uit. Dit is een gezinsautopuzzelrit langs

tig product als een mondmasker toch iets

ik vind dat een basiseis, hoef je de zuil die wij

verschillende forten van de Nieuwe Hollandse

leuks en comfortabels maken, dat is wat Air-

hebben ontwikkeld niet aan te raken. Je houdt

Waterlinie. Onderweg wordt fortenbingo ge-

works Inflatables voor ogen heeft. “We hebben

je handen eronder en er komt vanzelf een

speeld en op de tussenstops moesten verschil-

hier de mensen, de middelen en de expertise

nevel uit. Die bestaat voor het leeuwendeel uit

lende fortpuzzels worden opgelost. Er kwam

voor”, legt Business Operations Manager

alcohol dat zijn reinigende en desinfecterende

op sociale media de nodige kritiek op (moet

Nguyen Tran uit. En de tijd helaas, want de

werking heeft, maar dat daarna snel verdampt

je dat nou wel willen, mensen in hun auto

entertainmentbranche wordt zwaar getroffen

waardoor je geen doekje nodig hebt om af te

langs verschillende forten sturen terwijl net

door de coronacrisis.

drogen.”

daarvoor de boodschap was afgegeven: blijf
vooral binnen).

Verschillende maten

Afgelast
Normaal gesproken zou het bedrijf op Het Do-

Daarnaast biedt BEER de zuil aan in verschil-

Soort van paniek

mijn (aan de Bloemendalerweg, nu nog, maar

lende maten, want, legt Post uit, niet bij elke

“We zaten toen aan het begin van de corona-

het bedrijf gaat binnen Weesp verhuizen) nu

gelegenheid is evenveel ruimte. “Verder is be-

crisis en eigenlijk was iedereen in een soort

de meest fantastische objecten maken voor

langrijk dat de zuil is voorzien van een display

van paniek, maar in onze berichtgeving heb-

de grootste artiesten en festivals op aarde.

waarop het bedrijf of instelling waar de zuil

ben we duidelijk vermeld dat het uitje RIVM-

Denk aan de lippen voor de concerttour van

staat, zijn bedrijfsnaam erop kan zetten. Maar

proof was en ook in overleg met het RIVM is

de Rolling Stones en de fabriekspijpen voor

ook is er alle ruimte om duidelijk uit te leggen

georganiseerd”, zegt communicatieadviseur

de opening van de Olympische Spelen. Maar

waartoe de zuil dient en hoe je er gebruik van

Lianne Kiela daarover. Ze zijn dan ook blij

al dit soort grote evenementen zijn voor de

kunt maken. Op die manier wordt dit een ver-

dat de positieve kritieken overheersten én

komende maanden afgelast en het is nog

lengde van het bedrijf in plaats van een sta-in-

het grote succes heeft ertoe geleid dat er

maar de vraag wat er later dit jaar wel weer

de-weg die er niet uitziet.”

nu wordt gewerkt aan een nieuwe rally, die

mogelijk is.

gestart kan worden op alle forten waar Fort
Cadeau

Evenementen actief is.

Om de desinfectiezuil te promoten én om de

Een rol spelen
Dat het entertainmentseizoen als verloren kan

plaatselijke horeca een hart onder de riem te

1,5 Meter Shop

worden beschouwd, werd bij de laatste pers-

steken (“Die krijgen al genoeg voor hun kie-

En er is meer. Via een kennis konden Patricia

conferentie pas echt duidelijk, maar het idee

zen”, zegt Post) krijgen vijf horecabedrijven in

en Robert-Jan aan een partij mondmaskers

om mondmaskers te gaan maken ontstond al

Weesp van BEER een zuil cadeau. Dat zijn Café

komen en dat inspireerde hen om de 1,5 Me-

half maart. “Toen al bedachten we dat wij een

’t Helletje en de restaurants Aaltje, Selene, La

ter Shop te beginnen (www.anderhalf.shop).

rol zouden kunnen spelen in de productie van

Base en Passata. Los daarvan zijn er al zuilen

Online kun je hier mondkapjes en desinfec-

medische maskers, maar de overheid bleek

besteld door verschillende ziekenhuizen (on-

terende handgel kopen en er worden ook

hier al mee bezig”, blikt Nguyen terug. “Pas

der andere het UMC in Utrecht en Meander

handgemaakte desinfectiezuilen verkocht. FC

toen begin deze maand duidelijk werd wat

in Zwolle) en, om maar eens een grootheid

Weesp was een van de eerste klanten. Toen

de rol van gewone mondkapjes in de Neder-

te noemen, door Thérèse en Jonnie Boer, de

de jeugdtrainingen onlangs weer van start

landse samenleving zou worden, konden wij

eigenaars van driesterrenrestaurant De Librije

gingen, vond het bestuur van de voetbalver-

weer doorpakken.”

in Zwolle.

eniging het een goed idee om een dergelijke
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Intussen staan veel ondernemers ook voor de vraag of
ze moeten investeren of niet.

Er werd onderzoek gedaan en er is een model ontwikkeld: zo comfortabel mogelijk, met verstelbare bandjes achter het oor. Er is gekozen voor
kapjes vervaardigd van licht neopreen: “Een zowel soepele als ademende
stof, makkelijk in onderhoud, van hoge kwaliteit en qua uitstraling passend bij waar Airworks voor staat. Normaal zorgen onze objecten voor
een glimlach bij mensen en dat effect hopen we met onze mondmaskers
nu ook te bereiken.”
Webshop
De bedoeling is dat de webshop airworksmondkapjes.nl een dezer dagen online komt. De kapjes komen beschikbaar in verschillende vrolijke
prints (soms met een knipoog naar COVID-19, zie de hoofdfoto bij dit
artikel) en uni stoffen en de prijzen gaan variëren van 12,50 tot 15 euro
per stuk, waarbij wordt getracht de verzendkosten zo laag mogelijk te
houden. Een verkooppunt in Weesp of elders in het land komt er vooralsnog niet, maar: “We houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen
daarop inspelen waar het kan. Dat geldt ook voor de modellen, maten en
stoffen.”

heel leuk en gezellig. En autoluw, maar wij zitten aan de rand waardoor
je met de auto nog heel dicht bij ons in de buurt kunt komen en vlakbij
zijn er voldoende parkeermogelijkheden.” De zaak in Amersfoort wordt

La Base en Passata

een pizzarestaurant en gaat La Base Amersfoort heten; de verbouwing is

Gewoon investeren in een nieuwe vestiging

inmiddels gestart.

Intussen staan veel ondernemers ook voor de vraag of ze moeten inves-

Bezorgen

teren of niet. Met name in de horeca is terughoudendheid troef. Maar

Net als de meeste restaurants in Weesp (en Nederland) hebben ook zij

Merel en Sidney Diekstra, eigenaars van de restaurants La Base (pizza’s)

zich toegelegd op het bezorgen van maaltijden. “Dat loopt heel goed,

en Passata (pasta’s) aan de Nieuwstad, zitten er anders in. Eind april zijn

veel bestellingen komen al aan het begin van de week binnen en men-

ze gestart met de verbouwing van een nieuw restaurant in Amersfoort

sen laten ons weten dat ze zich er echt op verheugen dat ze weer een

en daar gaan ze vol voor.

van onze lekkere pizza’s en pasta’s kunnen eten.”

Onzekere tijden
Het idee voor een derde vestiging is niet in coronatijd ontstaan. “De plan-

Café ‘t Helletje

nen dateren al van daarvoor, maar ondanks de onzekere tijden waarin

Nieuwe uitdaging met ‘Helletje Home Bingo’

we nu leven hebben we geen twijfel en zetten we gewoon door.” Logisch,
want hiermee wordt hun droom – meerdere Italiaanse restaurants –

Laatste voorbeeld van een ondernemer – ook in de horeca – die mes-

steeds concreter. “We zijn altijd geld opzij blijven zetten voor uitbreiding

scherp is door het coronavirus is Pieter Kors van Café ‘t Helletje aan de

en zijn ook altijd blijven kijken naar nieuwe geschikte locaties. In 2018

Stationsweg. Ook Kors bezorgt eten thuis (elke donderdag voor bijna 10

kwam dat even op een lager pitje omdat we een kind kregen en wilden

euro de zogeheten daghap), maar hij heeft inmiddels ook twee succes-

kijken hoe dat ging in combinatie met werk. Maar al snel daarna zijn we

volle bingo’s op afstand georganiseerd. Samen met Rolf Koster, musical-

weer verder gegaan met bezichtigen.”

ster, presentator, vooral ook Weesper én vaste presentator van het Concert aan de Steiger dat Kors normaal gesproken elk jaar organiseert, laat

Amersfoort

hij de balletjes rollen in drie rondes en iedereen die bingokaarten heeft

Tijdens de zomervakantie van vorig jaar stuitten de twee op een toen net

gekocht kan dit live volgen via YouTube. Bij een bingo bel je naar Pieter,

gestopt restaurant aan de Zuidsingel in Amersfoort. “Het voelde meteen

die neemt in de uitzending live op, controleert of er geen valse bingo is

goed: qua gevel, bouwjaar, grootte en terras ligt het in dezelfde lijn als

en klaar is kees. Op dit moment staat er nog geen nieuwe ‘Helletje Home

onze restaurants in Weesp. Het historische centrum van Amersfoort is

Bingo’ op het programma, maar dat kan zomaar veranderen.
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Beste leden,
Dagelijks worden wij (ABC incasso) geconfronteerd met klanten die hun zorgen
hebben over de gevolgen van de crisis op
hun omzet en winst. Sommige klanten
worden hard geraakt, anderen wat minder. De centrale vraag hoe nu om te gaan
met debiteuren laat zich echter niet zo
gemakkelijk beantwoorden.
Voor eigenaren van bijvoorbeeld sportscholen is het bijzonder lastig. Niet alleen
omdat zij eigenlijk geen nieuwe facturen
kunnen sturen omdat er van overheidswege niet meer gebruik gemaakt mag
van de sportruimten maar ook omdat sturen van aanmaningen voor de nog openstaande facturen weerstand oproept.

Postadres:
ABC Incasso B.V.
Postbus 159
1380 AD WEESP

Wat te denken van de aanleveringsbedrijven voor de evenementenbranche?
Geen omzet meer en de facturen die nog
wel open staan worden ook niet betaald
omdat er geen festivals e.d. meer georganiseerd kunnen worden.

druk met het vinden van (aanvullende)
omzet en vinden het meestal al niet leuk
om niet betalende klanten na te bellen
waar juist de medewerkers van ABC Incasso zich in onderscheiden.

Ook de eenvoudige particuliere verhuurder van een met moeite verdiend
huisje die opgescheept zit met een niet
betalende huurder beleeft een horrorscenario. Een veroordeelde huurder kan
namelijk niet meer gedwongen worden
ontruimd ook al is er nog nooit één cent
huur betaald. Deze huurder mag dus
zolang de crisis duurt, zonder te betalen,
nog gebruik blijven maken van de woonruimte zonder dat de verhuurder er wat
aan kan doen.

Wij stellen voor uw debiteurenportefeuille na te bellen, nadat u een factuur
en een aanmaning heeft verstuurd. Wij
horen eerst aan wat de reden is voor het
niet betalen van de factuur, waarna wij
proberen een minnelijke oplossing te
bereiken. Indien er niet is betaald binnen
de termijn waar een (deel-)betaling had
moeten volgen, kunnen wij een profitletter sturen. Dat is een brief waarbij wij de
schuldenaar een laatste keer in de mogelijkheid stellen om te betalen, zonder dat
er kosten berekend worden.

Maar niet alleen de ondernemer ondervindt leed en ellende. Ook de schuldenaar, die het al niet breed heeft en die
alle moeite doet om betalingsregelingen
na te komen kan buiten zijn of haar
schuld hard worden getroffen door
ontslag of door het simpele gebrek aan
omzet.

Kosten voor deze inspanningen?
Wij hebben ruimte en tijd over om
onze klanten wat extra steun te kunnen
geven. Wij willen het nabellen van uw
klanten en het sturen van een profitletter
kosteloos aanbieden, tenzij het gaat om
grote hoeveelheden. In dat geval gaan
wij met u overleggen.

Hoe nu te handelen in deze moeilijke
tijden, waarbij ook niemand weet hoe en
wanneer deze zal eindigen?

Neem gerust contact met mij op voor
meer informatie of een gesprek.
Met vriendelijke groet,
De directie van ABC Incasso
Mark van der Velden

Ook ABC Incasso ondervindt een omzetverlies wegens minder werkaanbod en
daarom hebben wij in deze moeilijke tijd
wel weer wat meer tijd om ons in te zetten voor onze klanten. Ondernemers zijn

E-mail: mark@abcincasso.nl
Telefoon: (0)294 – 494100

Bezoekadres:
ABC Incasso B.V.
Anna Horstinkstraat 122
1382 MN WEESP

Tel. +31 (0)294 – 494 100
Fax +31 (0)294 – 494 109
info@abcincasso.nl
www.abcincasso.nl

Oud

Nijverheidslaan is oudste
bedrijventerrein Weesp
OOK UW BEDRIJF?
Mogelijk heeft ook uw bedrijf een
geschiedenis in Weesp. Wellicht een
roemruchte, maar ook een historie die
niet meteen tot de verbeelding spreekt,
maar die zeker leuk is om te delen met
anderen, vinden wij leuk. Wij staan daar
voor open, zeker.

In het vervolg zal in B2B Weesp een
pagina worden gereserveerd voor een
historisch artikel over een bedrijf, een
bedrijventerrein of een deel ervan. Daarbij plaatsen we ook steevast een foto van
hoe de situatie nu is, dus oud en nieuw.
We beginnen met voor één keer twee
pagina’s over de Nijverheidslaan, het
oudste bedrijventerrein van Weesp, dat
zijn oorsprong dankt aan de ligging aan
de Vecht.

Even een mailtje met één of meerdere

een aantal kantoorgebouwen mogelijk te maken, maar het is opvallend hoe weinig het beeld
eigenlijk is veranderd. Vanaf de plek waar nu
Car Casting is gevestigd, lijkt het of er helemaal
niets is veranderd. Car Casting zelf is hier ook
een betrekkelijke nieuwkomer. Veel Weespers
weten nog dat hier Autobedrijf Mafait zat. Ondernemer Hans Mafait was dealer van Renault
en runde hier jarenlang zijn bedrijf, dat veel
later is verhuisd naar Almere.
Ook zit De Groot Luchtkanalen nog steeds aan
de Nijverheidslaan, alweer sinds 1960.

foto’s van de situatie vroeger en die van

31 juli 1918. Die datum prijkt op een besluit van

nu (maar die laatste kunnen wij ook

het toenmalige college van B en W in Weesp om

Dit bedrijf is opgericht in 1935 (aan de Laagte

maken, geen probleem) en het liefst een

een vergunning te verlenen voor de realisatie

Kadijk in Amsterdam) waarmee verreweg het

opzet van de tekst zoals u die wilt en wij

van een gasfabriek aan de Korte Muiderweg,

grootste deel van de historie zich heeft afge-

zorgen dat ook uw bedrijf laat zien

met een uitloop van het terrein naar de Vecht.

speeld in Weesp. De verhuizing naar Weesp

dat het diepe wortels heeft in de samen-

Dat is waar nu de Nijverheidslaan loopt. Dit ter-

was ingegeven door het feit dat hier fors kon

leving van Weesp.

rein was eigendom van Philips Duphar dat later

worden geïnvesteerd “teneinde het produc-

Solvay werd en inmiddels Abbott heet. Aan het

tieproces sneller en efficiënter te kunnen laten

eind van de vorige eeuw is dit terrein op de

verlopen, met een grotere productiecapaciteit

schop gegaan, onder andere om de bouw van

als resultaat”, zo lezen we op de site van De

Mailen kan naar Hans@entermedia.nl.
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Nieuw

Groot Luchtkanalen. Het bedrijf heeft in de

De Groot Luchtkanalen geeft daarmee al

land was. Na de inval van de Duitsers in Neder-

loop der jaren heel wat woeste golven weten

jarenkleur aan de Nijverheidslaan, maar dat

land op 10 mei 1940 moest Andriesse afstand

te doorstaan. In de jaren zeventig bijvoor-

mag zeker ook gezegd worden van Margari-

nemen van zijn fabriek. Hij dook onder, maar

beeld groeide het aantal werknemers naar 40,

nefabriek De Valk die hier decennialang was

in 1944 werd hij opgepakt en op 29 januari

onder andere door de toenemende vraag naar

gevestigd. De Valk was vooral bekend van het

1945 werd hij naar kamp Westerbork doorge-

kantoorventilatie, om er daar een decennium

margarinemerk Brogo, dat een van de weinige

stuurd, waar hij op 12 april werd bevrijd. Na-

later nog maar 10 van over te houden. Maar

koosjere botersoorten in Nederland was. Een

dat hij in Weesp terug was, startte hij meteen

slim ondernemerschap zorgde ervoor dat het

ander bekend merk was de Weesper Kluit, wat

weer met de productie en verkoop van Brogo.

bedrijf weer boven Jan kwam. In 1998 bijvoor-

een gewone margarine was.

In juli 1950 overleed hij, op 56-jarige leeftijd.

beeld werd het naastgelegen pand gekocht

De fabriek van De Valk heeft tot oktober 2009

om de productie nog verder op te voeren. Na-

De Valk was na de gasfabriek een van de eer-

aan de Nijverheidslaan gestaan, maar in die

dat ook de financiële crisis die in 2008 begon

ste bedrijven die aan de Nijverheidslaan neer-

maand legde een grote brand de fabriek in de

was overwonnen, ging toenmalig eigenaar

streek en oprichter John Andriesse maakte

as. Op die plek is tot op de dag van vandaag

Wim de Groot samen met zijn vrouw Hinke op

van zijn fabriek een groot succes. De overle-

niets meer gebouwd, maar er zouden wel

zoek naar een opvolger voor het bedrijf, die in

vering wil dat de Weesper Kluit een van de vijf

(vage) plannen zijn voor een hotel.

juli 2015 werd gevonden in Kees Aben.
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Mark Hilarius

Vandaag even iets anders
Vandaag even geen column over pensioen. Want hoe belangrijk is een
nieuwtje over pensioen als heel Nederland al weken op slot zit? Dit raakt
ons allemaal en heeft – zeker op korte termijn – meer gevolgen dan het
Pensioenakkoord dat al jaren voortkabbelt.
14 maart 2020. Ik ging de deur uit met mijn hooikoortsmedicijnen op zak,
want toen gold al het advies om thuis te blijven bij hoesten en niezen.
Even langs de bakker en de kapper, waar de persconferentie van 12 maart
het gesprek van de dag was, niet wetende welke impact de maatregelen
van zondag 15 maart zouden hebben.
Bijeenkomsten met grote groepen mochten al niet meer en we werden
opgeroepen om zo veel als mogelijk thuis te werken. Als mokerslag moesten ook de scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs zo’n beetje
per direct dicht.
Volledig omvergeblazen door het nieuws startte ik de volgende dag met
de zorg voor onze (jonge) kinderen en er moest ook gewerkt worden. Een
combinatie waar velen van ons een weg in hebben moeten vinden. Net
als de ondernemers die hun reserves zagen verdampen en hun levenswerk zagen instorten. We zullen opnieuw onze route moeten bepalen.
Nieuwe initiatieven kwamen al snel van de grond. Mensen die thuis zaten
stelden zich beschikbaar voor anderen, de meeste restaurants gingen bezorgen en #supportyourlocals was trending.
Gelukkig kwam ook het kabinet snel in actie met een groot pakket aan
maatregelen om jou als ondernemer zo goed als mogelijk door deze
onzekere tijd heen te slepen. Zo kunnen de loonkosten worden gecompenseerd, verleent de belastingdienst je uitstel van betaling en betaal je
nagenoeg geen belastingrente. Daarnaast zijn er tal van financieringsmogelijkheden mét gunstige voorwaarden. Er zijn inmiddels zo veel regelingen: ik kan mij voorstellen dat ondernemers door de bomen het bos niet
meer zien.
Zorg voor inzicht in de financiële situatie van je onderneming op korte en
middellange termijn en beoordeel, samen met je adviseur, welke maatregelen jou kunnen helpen. Bekijk daarnaast wat je nog wel kan en mag
doen, of zou mogen doen. Wees creatief, help elkaar en zorg goed voor je
personeel. Zo houden we het samen vol!
PS. Nog even over die bomen gesproken. De eikenprocessierups komt er
weer aan. Je weet wel, dat beestje waar we ons vorige zomer zo druk over
maakten. Kunnen we het ook weer eens over iets anders hebben bij de
kapper en per 1 juni – als het kan – op het terras. Ik kijk er naar uit.

info@methorstbouw-weesp.nl

www.methorstbouw-weesp.nl

JAN© Accountants & Adviseurs
088 220 2200 - Nesland 3m - Weesp - www.jan.nl

Hoe kun je jouw marketingbudgetten
efficiënter
besteden?
Data Driven
Marketing:
De
kansen
van
Leadinfo
Langzaamaan vinden we een
weg naar het ‘nieuwe normaal’. We durven
voorzichtig vooruit te kijken. Versoepelingen geven ruimte om actie te
ondernemen,
welke acties
geven ons op ditwe
moment
heter
beste
Data Drivenmaar
Marketing
en Leadgeneratie:
hebben
al
resultaat?

regelmatig over geschreven. Om jouw aantal gekwalificeerde leads
tekans
latenisgroeien
driven
marketing
De
groot datisjedata
nog meer
dan
voorheenessentieel,
efficiënter jealleen blijft
marketingbudget
wilt marketingterm.
inzetten. Tegelijkertijd
is het van belang
om jou?
zichtbaar
het vaak een vage
Wat betekent
het voor
En
tehoe
zijn kun
om jouw
doelgroep
bereiken. effectief inzetten? In dit artikel
je Data
DriventeMarketing
behandelen we ‘De kansen van Leadinfo’.
We zetten een aantal handige tips voor je op een rij die je kunt toepassen om
meer uit je marketingbudget te halen.

Wist je dat gemiddeld maar 3 tot 5% van je websitebezoekers direct
Optimaliseer
je website
contact opneemt
of een formulier invult? Wat doe je dan met de 95%
Een website kan er prachtig uitzien, maar als het niet gebruiksvriendelijk
van je websitebezoekers die niet direct converteert?
is zal het weinig opleveren. Met conversie optimalisatie ga je op zoek naar
verbeterpunten en kansen. Zo achterhaal je waar bezoekers vastlopen,
Leadinfo
is een handige
tool
die inzicht
geeft in wie jouw website
waarom
ze vastlopen
en hoe je
dit kunt
verbeteren.

bezoekt.
Door inzicht te creëren in de beschikbare data kun je verbeteringen
Leadinfo herkent bedrijven die jouw website bezoeken doordat
doorvoeren die ervoor zorgen dat je meer opbrengst haalt uit hetzelfde
hun leadgeneratie
software
hetisIP
aan een
uniek
samengestelde
aantal
websitebezoekers..
Het doel
namelijk
meer
leads,
meer klanten en
database
koppelt.
Met
dit
inzicht
kun
je
gericht
contact
opnemen
een hoger rendement met hetzelfde marketingbudget.
met bedrijven die interesse hebben getoond in jouw product of
Punten die je aandacht kunt geven zijn:
service.
- Heeft je website een natuurlijke flow? Is er een logisch verloop in tekst en
Dus niet meer koud bellen, maar gericht benaderen van leads!
buttons?
- Waar plaats je buttons en welke tekst zet je erin om bezoekers te verleiden
om
te klikken? van data van websitebezoekers is de volgende
Na door
het verzamelen
- Wat
afbeelding licht
uit? Welke emotie moet
deze
afbeelding
stapvoor
het waarderen
vanjewebsitebezoekers:
Lead
scoring.
overbrengen?

Socie, nieuwe manier
van communiceren
Als IVW willen we graag in contact treden en blijven met onze leden en relaties en zoeken wij altijd naar manieren om onze leden
zo simpel, snel en goed mogelijk te informeren. Net zo belangrijk
is het dat leden onderling met elkaar in contact kunnen treden.
Binnenkort introduceren wij Socie, een communicatie-app voor het
slimmer informeren en samenbrengen van mensen. De app is overzichtelijk en heel makkelijk in gebruik. Binnenkort ontvangt u als lid
de uitnodiging om deze app te downloaden.

Toegang tot ondersteuning
De IVW en gemeente Weesp willen waar mogelijk hulp bieden aan
Weesper ondernemers die daar behoefte aan hebben. En kunnen wij
zelf niet helpen, dan zoeken wij in onze contacten naar bedrijven of
ondernemers die dat wel kunnen.
Heeft u een vraag of verzoek, of wilt u zelf uw expertise of hulp aanbieden,

Leadinfo doet dit automatisch door aan te tonen welke pagina’s
iemand optimalisatie
bezocht heeft
enuitgebreid.
voor hoelang.
iemand
regelmatig
Conversie
is zeer
Heb je Wanneer
liever hulp bij
conversie
optimalisatie?
Je kunt
onskrijgen
bereikenzeopeen
onderstaande
contactgegevens.
We helpen
op je website
komt,
hogere score.
Op deze manier
kan
jejegraag
verder!van data bepalen welke leads je het eerst wilt opvolgen.
op basis

laat het ons weten en stuur een bericht naar info@ivw-weesp.nl.

Analyseer en optimaliseer je (betaalde) campagnes
Leadinfo
gratis
uitproberen?
IsWil
jouwjewebsite
klaar
voor conversie?
Deed je al aan Google Ads en wil je
daarmee
doorgaan?
In 3 simpele
stappen herken je zakelijke websitebezoekers:
Het
herstructureren
van campagnes
• Vraag
een proefversie
aan. kan zorgen voor een directe
besparing. Bekijk welke zoekwoorden goed converteren en welke minder.
Je mag Leadinfo 14 dagen gratis testen. Er zijn geen creditcard of
Sluit zoekwoorden uit en bepaal specifieke targetgroepen. Optimaliseer
andere
nodig.
Geen
risico dus!
voor
hogerebetaalgegevens
doorklikratio’s zodat
je meer
conversies
genereert met het
• Installeer een stukje
code
website.
advertentiebudget.
Relatief
zal jeop
zoje
minder
kosten maken!

In het afgelopen jaren hebben zich veel jonge en nieuwe ondernemers

Wij helpen je een tracking-code op je website via Google Tag
Organisch groeien met SEO
Manager of via een WordPress-plugin te installeren.
Maak je geen gebruik van betaalde advertentiecampagnes, maar wil je
•
nu herkenworden?
je direct
zakelijke
welVanaf
beter gevonden
Zet
dan in opklanten.
SEO, ofwel: zoekmachine
De
algoritmes
van
Leadinfo
gaan meteen aan de slag. Bezoekers
optimalisatie.
van je website worden direct herkend!

Hygieneteam – Latifa Makhlouf | Hygiëne en schoonmaak.

Via verschillende technieken zorg je ervoor dat jouw website of webshop
hoog in zoekmachines komt te staan.
Ben jedie
geïnspireerd
om jouw
naar een hoger
Punten
je zelf ondergeraakt
de loep kunt
nemenleadgeneratie
zijn:
niveau
te
tillen?
- schrijf altijd relevante content voor de bezoeker en niet voor Google!
- gebruik relevante zoekwoorden zonder dat het irritant wordt
- zorg
voor een snelle,
technisch
goedvan
gestructureerde
Converseon
is certified
partner
Leadinfo. website

Bekijk onze partnerpagina op www.converseon.nl/leadinfo
of neem contact op en we helpen je graag verder!

Hopelijk kun je met bovenstaande punten aan de slag!

Nieuwe (aspirant-)leden
en ondernemingen in Weesp gevestigd. Enkele zijn aspirant-lid geworden
van de IVW.
Buitennet – Arnoud Vermeer | Internet via glasvezel en/of draadloze
verbindingen.
Holidayplanner – Carola van Gelstwijk | Het verkopen van reizen.
ActivFinance – Quido Schaafsma | Intermediair voor bedrijfsfinancieringen.
ProWorks reclamegroep – Raymond Vonk | Reclameadvies, ontwerp en
realisatie
Verder verwelkomen wij ALLSAFE Mini Opslag als nieuw lid van de IVW.
ALLSAFE verhuurt verschillende soorten opslagruimte aan particulieren en
bedrijven in Weesp en omstreken.
Ervaar zelf waar de IVW voor staat en word aspirant-lid.
Kijk voor informatie op de website: www.ivw-weesp.nl.

Heb jij behoefte aan ondersteuning? Of zoek je een andere oplossing? Neem
contact
met ons op en&
weArjen
kijkende
graag
hoe we jou verder kunnen helpen.
Daan Boekhoorn
Groot

Team Converseon

Daan Boekhoorn & Arjen de Groot
Tel: 0294-267984
Team
Converseon

Bedrijvenvereniging voor Weesp, Muiden en omstreken.

Tel: 0294-267984
E-mail: daan@converseon.nl of arjen@converseon.nl

Monique Veldhuijzen - Stationsplein 30 - 1382 AD Weesp
info@ivw-weesp.nl - www.ivw-weesp.nl

S e cre ta ria at

Pover schilders
werkt op hoog niveau

Pover schilders voor onderhoud aan appartementsgebouwen,
woningen en bedrijfspanden. Voor vereniging van eigenaren,
gemeente, bedrijven en instellingen.
Naast schilderwerk zijn wij gespecialiseerd in bedrijfsvloeren,
beton- en galerijcoatings, trapvlokcoatings.
Meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave?
Neem dan meteen even contact met ons op.

Pover schilders
0294 - 41 24 72

|

|

Pampuslaan 104

info@poverschilders.nl

|
|

1382 JR Weesp
www.poverschilders.nl

