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De gemeente Amsterdam wil haast
Nieuwe installatie om

maken met het ‘inlijven’ van Weesp. In

rioolwater te zuiveren

de hoofdstad zijn ze bang dat de kosten uit de hand gaan lopen en daarom

Cor re c tie
Ellen Kamminga

Techniekonderwijs

stuurt het gemeentebestuur aan de

krijgt stevige impuls

Amstel aan op 2022 als jaar dat Weesp
met Amsterdam samensmelt. Wil 2022
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Enter Communicatie,
Weesp

Niet iedereen pruimt

gehaald worden, dan moet er vanaf

de reclamebelasting

nu gas op de plank worden gegeven.
Eind dit jaar moeten dan alle lichten
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op groen zijn gezet. Het alternatief is
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vraagtekens zijn om de identiteit van
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Weesp te garanderen en wil eerst dui-

Gertjan Kiers

delijkheid.

schrijft Vleesbijbel

Vanuit het perspectief van Weesp - en

Ad ve r teren ?

daar zitten we hier voor - is er alles

Meer weten over

voor te zeggen dat duidelijkheid voor

uw publicaties in

snelheid gaat. Er sijpelen inmiddels

dit magazine?

namelijk steeds meer berichten door

Neem vrijblijvend

dat er ook nadelen kleven aan de fusie
15
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Jolanda de Rijk
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via 0294 203045.
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De Game Case verovert

zijn zorgen uit over de leges die

de wereld

Amsterdam hanteert om feesten te

Wereldtoppers kunnen niet

kunnen organiseren. En zo zijn er wel

meer zonder hun spelkoffer

meer ‘dingetjes’ die om helderheid
schreeuwen.
Een meerderheid van de ondernemers
is voor de fusie met de hoofdstad, net
zoals een meerderheid van de bevol-
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Nieuws van de IVW

king. Velen vinden dat het niet zo lang
hoeft te duren, maar haastige spoed is
zelden goed.
De komende maanden zullen leren of
Weesp in staat is om weerstand te bie-

Meld het ons!

den tegen het grote Amsterdam. Het

Stuur uw persbericht,

worden interessante tijden.

nieuwsbrief of suggestie naar
info@b2bweesp.nl of

Hans Peijs

Fijnvandraatlaan 2a,

hoofdredacteur B2B

1381 EW Weesp.
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Museumvriend
“Volgens mij is het stadhuis het mooiste
en belangrijkste monument van Weesp”,
zegt George Hoogervorst. Met zijn

Nieuwe installatie om
rioolwater te zuiveren
in voorjaar 2020 klaar

bedrijf Hoogervorst Computer Training

WATERNET BOUWT NAMENS WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT AL

& Dienstverlening is hij de zevende

HET HELE JAAR AAN EEN NIEUWE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLA-

bedrijfssponsor van Stichting Vrienden

TIE, KORTWEG RWZI. OP HET TERREIN AAN DE IJSSELMEERLAAN VER-

Museum Weesp.

RIJST DE EERSTE SUPERDUURZAME INSTALLATIE IN ZIJN SOORT. ER IS
MOMENTEEL WEL ENIGE OVERLAST OMDAT HIERDOOR OOK EEN NIEUW

De vriendenstichting heeft als doel het

RIOOL MOET WORDEN AANGELEGD.

museum en haar collectie te steunen, te
onderhouden en te verbeteren Sinds de

De nieuwe RWZI heeft meer capaciteit dan de huidige rioolzuivering. Dit is

oprichting in 2016 mocht deze stichting ook

hard nodig met het oog op de bouw van nieuwe woningen van Weespersluis

al ruim 40 particuliere vrienden verwelkomen.

in de Bloemendalerpolder. Bovendien kan het oude beestje niet voldoen aan

Voorzitter Jos Bakker is blij met de support:

de strengere lozingseisen die in 2020 gaan gelden. Het in de RWZI gezui-

“Een nieuwe sponsor betekent voor ons

verde rioolwater wordt namelijk afgevoerd naar het Amsterdam-Rijnkanaal

nieuwe kansen om het museum door te

en verdwijnt zo uiteindelijk in de Noordzee.

ontwikkelen. We zien - mede door deze
steun - dat het steeds beter gaat met

De eerste paal ging in december de grond in. De nieuwe RWZI is nog niet

Museum Weesp.”

voltooid, maar rond deze tijd wordt wel al het eerste afvalwater via de nieuwe installatie gezuiverd. Volgens de planning wordt de bouw in januari 2020
afgerond en is de zuivering volledig in gebruik.

OOK IETS LEUKS TE MELDEN?
STUUR NAAR INFO@B2BWEESP.NL

Zu in ig
De nieuwe rioolwaterzuivering in Weesp zal de eerste van het type ‘Full Scale
Iceas’ in Nederland zijn en combineert meerdere zuiveringsprocessen in
één tank. Dat maakt de zuiveringstechniek efficiënter. De zuiveringstanks
nemen ook minder ruimte in beslag. Bovendien is het Iceas-systeem zuinig
met energie en kan hij tegen een overstroming. Mocht er door zeer hevige
regenval water op het terrein komen te staan, dan blijft de zuivering werken:
de belangrijkste elektrische installatie is namelijk op de eerste verdieping
gebouwd. Ook op deze manier houdt het waterschap dus rekening met klimaatverandering.
Als de nieuwe RWZI op-en-top draait, wordt gestart met de sloop van de
oude waterzuivering en wordt het terrein opnieuw ingericht.
N ie u w rio o l
Vanwege de aanleg van een rioolpersleiding die komt tussen de Hogeweyselaan en de nieuwe rioolwaterzuivering aan de IJsselmeerlaan zijn er
momenteel werkzaamheden die overlast geven. Om de bedrijven aan de
Eemmeerlaan en IJsselmeerlaan bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. In verband met de werkzaamheden wordt
het bestemmingsverkeer voor de Eemmeerlaan soms omgeleid.
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Techniekonder- Bliq is platform Kinderdagverwijs krijgt een
voor gebruikers blijf Otje verstevige impuls zonne-energie huist en groeit
HET CASPARUS COLLEGE HEEFT VOOR KO-

SOLARCLARITY LAAT HET NIET BIJ HET

GOED NIEUWS VOOR AL DIE BEDRIJVEN

MEND SCHOOLJAAR EEN SUBSIDIE VAN STERK

PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN ALLEEN,

MET MEDEWERKERS DIE MET HUN HAN-

TECHNIEKONDERWIJS GEKREGEN. DIRECTEUR

MAAR ENKELE MAANDEN GELEDEN INTRO-

DEN IN HET HAAR ZITTEN OMDAT ER NIET

ADRIAAN NAGEL VERTELT WAT DE SCHOOL

DUCEERDE HET BLIQ. BLIQ, DAT SINDS KORT

VOLDOENDE KINDEROPVANG IS IN WEESP:

HIERMEE GAAT DOEN.

HOOFDSPONSOR IS VAN DE MIXED HOCKEY

KINDERDAGVERBLIJF OTJE OP INDUSTRIE-

CLUB WEESP, STELT GEBRUIKERS IN STAAT OM

TERREIN NOORD GAAT VERHUIZEN NAAR

Het techniekonderwijs in Nederland is een

DE VOORDELEN IN DE ELEKTRICITEITSMARKT

EEN VEEL GROTER PAND, AAN FLEVOLAAN 8.

ondergeschoven kindje. Al jaren worden door

TE BENUTTEN DIE MOGELIJK ZIJN GEWORDEN

HIERDOOR KAN DEZE CRÈCHE STRAKS TWEE

allerlei organisaties, samenwerkingsverbanden

DOOR DE ONTWIKKELING VAN ZONNE-ENER-

KEER ZOVEEL KINDEREN OPVANGEN EN KAN

waarbij ook het bedrijfsleven is betrokken en ook

GIE, BATTERIJTECHNOLOGIE EN ENERGIE-

ER EEN FLINK DEEL VAN DE WEESPER WACHT-

de overheid inspanningen geleverd om jonge

MANAGEMENT.

LIJST WORDEN WEGGEWERKT.

leiding te volgen. Sterk Techniekonderwijs is hier

Met een groei van 45 procent in 2018 is zon-

In Weesp heerst - met name door de bouw

een voorbeeld van. Vanaf januari 2020 krijgen

nestroom een steeds belangrijker deel van de

van Weespersluis - al maanden een tekort aan

regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekke-

Nederlandse elektriciteitsproductie. Bij huishou-

kindplaatsen en ouders en bedrijven trokken

lijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlin-

dens wordt die stroom nu verbruikt of simpelweg

aan de bel. Het probleem werd erkend door de

gen goed voorbereidt op een opleiding en werk

teruggeleverd, maar dat kan anders en beter en

opvangorganisaties en de gemeente, maar een

in de regio.

daarvoor is er nu Bliq.

oplossing vinden bleek niet zo eenvoudig.

Er zit dus geld in de pot en het Casparus College

Het platform bestaat uit een app waarbij zowel

Zoektocht

krijgt hier subsidie uit. Voor de nieuwe directeur

productie als gebruik wordt gemonitord, een

Dat ondervonden ook Sevgi Tonkas en Femke

Adriaan Nagel (hij is per 1 augustus aangesteld)

flexibel energiecontract, een batterij en in de

van der Meer van Kinderdagverblijf Otje aan

is dit een heerlijke start om het techniekonder-

toekomst koppelingen naar warmtepompen of

de Hogeweyselaan. Hun huurcontract liep af

wijs in Weesp een extra impuls te geven.

laadpalen. Het systeem kan inspelen op prijsfluc-

en ze waren bereid uit te kijken naar een groter

tuaties op de stroommarkt, waardoor energiekos-

pand om zo het gat in Weesp te dichten. Maar

ten lager zullen worden.

de locatie waarop zij hun pijlen hadden gericht,

mensen te interesseren een technische vakop-

Moderne technieken

werd door de gemeente afgewezen. Het zou te

“De school wordt met moderne technieken
ingericht, waarbij vooral oog is voor de maat-

Een belangrijk kenmerk is dat deze optimalisatie

dicht bij het spoor liggen. Tijdens een nieuwe

schappelijke context. Laat ik een voorbeeld

automatisch gebeurt zonder dat de gebruiker

zoektocht kwamen ze uit bij ondernemer en

geven. Leerlingen kunnen een vogelhuisje

er actief mee bezig moet zijn. De wasmachine

investeerder Carlo Bogerd.

timmeren, maar het is veel leuker én veel meer

hoeft zo niet te worden aangezet wanneer de zon

van deze tijd om een insectenhotel te bouwen,

schijnt. Het is andersom: wanneer de wasmachine

Nieuwe groepen

waarbij de leerlingen meteen ook leren hoe be-

wordt aangezet, kiest het systeem zelf de slimste

Sevgi en Femke hopen nog dit jaar met de

langrijk insecten zijn en wat duurzaam is.”

stroombron: direct van de zonnepanelen, de bat-

eerste nieuwe groepen te kunnen starten. De

terij of het elektriciteitsnet.

twee openden in 2010 kinderdagverblijf Otje

Bedrijfsleven

aan de Hogeweyselaan. Daar vangen ze, samen

Bij de invulling wil de school nadrukkelijk het

Oplossing

met tien pedagogisch medewerkers, gemiddeld

Weesper bedrijfsleven betrekken. Nagel: “Wij

Bliq is ontworpen om aan te sluiten op de hon-

36 kinderen per dag op.

hebben nauw contact met bedrijven in Weesp

derdduizenden zonnestroominstallaties die

en stimuleren de ondernemers om leerlingen

Nederland al rijk is. Deze zonnepaneelinstallaties

“Dat worden er straks rond de zeventig”, vertelt

stage te laten lopen. Kort en goed: de relatie

hebben volgens Solarclarity veelal omvormers

Femke, terwijl ze samen met Sevgi de grote en

met het Weesper bedrijfsleven is al goed,

die niet zijn voorbereid op de toevoeging van een

nu nog min of meer casco ruimte laat zien. “Het

maar we willen die de komende tijd nog veel

batterij of energiemanagementgateway. Dat lost

uiteindelijke aantal hangt af van de leeftijd van

sterker maken.”

Bliq op.

de kinderen die aangemeld worden.”
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NIEUW IN VERKOOP!
Flevolaan 7 - bedrijfsgebouw
Ca. 4.290 m2 bestaande uit
showroom, kantoren en magazijn.
Perceelgrootte: 5.261 m2
Bestemming: bedrijven milieucat. 3.2
Koopsom: € 2.500.000 k.k.
Pampuslaan 90 - bedrijfsgebouw
Ca. 400 m2 bedrijfsruimte met
ca 600 m2 showroom/kantoor.
Perceelgrootte: 980 m2
De verdieping is verhuurd.
Bestemming; bedrijven milieucat. 3.1
Vraagprijs: € 729.000 k.k.

Makelaardij
Hypotheekadvies
Pensioenadvies
Verzekeringen
Schadebehandeling
Weesperweg 2A 1398 XD Muiden
0294 - 261 392 info@streefkerk.com

www.streefkerk.com

Flevolaan 64a - bedrijfsgebouw
Ca. 1.000 m2 bedrijfsruimte met een
entresolvloer van 250 m2.
Perceelgrootte: 1.535 m2
Bestemming; bedrijven milieucat 4.1.
Vraagprijs: € 825.000 k.k.

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

0294 - 480 355 vanlonkhuizen.nl

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

Leg het vast!
Het lijkt nog steeds verbazingwekkend dat ongehuwde samenwoners
vaak zaken niet vastleggen. Soms is het begrijpelijk omdat je natuurlijk
niet met alle plezier denkt over de situatie van jouw overlijden, maar
bescherming van je partner is en blijft erg urgent. Zijn er kinderen, dan

Weesp wordt er leuker
door, maar niet iedereen
pruimt reclamebelasting

begint het denkproces, maar vooral als er een financieel belang is, lijken
samenwoners wat meer geneigd om een en ander vast te leggen. Echt
structureel is het nog steeds niet. Recent heeft de rechter zich moeten
buigen over twee ex-samenwoners met een gezamenlijk huis, waarbij
één van beiden maar liefst tweehonderd duizend euro aan eigen geld
had gebruikt ter aflossing van een gezamenlijke lening. De ander had
eveneens wat eigen geld geïnvesteerd en verder heel veel aan de
woning geklust. Er was geen samenlevingscontract en verder ook geen

De vorig jaar ingevoerde reclamebelasting zorgde ervoor dat er heel wat

schuldbekentenis of iets dergelijks opgesteld. Het kwam tot ruzie en

leuke evenementen zijn georganiseerd, maar toch blijven veel ondernemers

tussenkomst van de rechter.

aanhikken tegen de kosten. Vooral omdat ze er niets aan hebben.
Omdat de aflossingen enige tijd geleden waren gedaan, beriep de
82.901 euro. Zoveel haalde de gemeente Weesp op met de 171 belastingaan-

ex zich op verjaring. Geen sprake van, oordeelde de rechter. Als er

slagen die zijn verstuurd voor de reclamebelasting. Daar hield de gemeente

al sprake is van verjaring gaat dat pas spelen vanaf het moment van

zelf ruim 11.000 euro aan over wegens ‘inningskosten’ en na nog wat kosten

opeisbaarheid en de opeisbaarheid is in dit geval pas aan de orde vanaf

bleef er 67.500 euro over wat is uitgekeerd aan Weesp Centraal voor leuke

het moment dat de relatie eindigt of de woning wordt verkocht. Omdat

activiteiten.

er sprake was van een (inmiddels geëindigde) affectieve relatie, gelden
de bijzondere regels van redelijkheid en billijkheid tussen partners. Er is

Ve rde e ld

dus, volgens de rechter, een vergoedingsrecht op de ex ter grootte van

Die stichting zorgde er vervolgens voor dat het geld werd verdeeld onder al

de bedragen van aflossing.

die organisaties en al wat dies meer zij om Weesp leuker te maken. Weesp
Gastvrij (Stichting Weesp Marketing) kreeg 12.000 euro, naar het Sluis-en-

Aan de andere kant had de ex ook flinke verbouwingen verricht en de

bruggenfeest (Stichting Volksfeesten Weesp) ging 4.725 euro, voor de feest-

nodige betalingen aan de aannemer gedaan en kon dat ook allemaal

verlichting werd 35.330 euro uitgekeerd, de intocht van Sinterklaas kreeg

gedocumenteerd aantonen. Door deze werkzaamheden en investerin-

twee mille, een ijsbaan in het centrum kostte 7.475 euro, de kerstboom in de

gen had de woning een flinke waardestijging ondergaan, althans, dat

Oudegracht kostte 712 euro en het Korenfestival kreeg een bijdrage van 500

werd niet ontkend door de andere partij. Ook kon door de andere partij

euro. Verder zijn er nog wat algemene kosten gemaakt en in de pot zit nu nog

niet worden aangetoond dat de waardestijging geheel door de huizen-

ruim drieduizend euro.

marktontwikkeling tot stand was gekomen. De rechter oordeelde dus
dat de ex ook een vergoedingsrecht had vanwege alle verbouwingen.

Stu k l e uker
Weesp is er een stuk leuker door geworden en je kunt dan redeneren: niks mis

Om het helemaal af te maken, oordeelde de rechter dat de twee

mee, prima regeling. Maar zo werkt dat niet. Neem personal trainer Sander

vergoedingsrechten (over en weer) tegen elkaar weggestreept konden

Geertsma, die met zijn bedrijfje Active 4 Life is gevestigd aan de Achtergracht.

worden. Ook hierbij golden weer de beginselen van redelijkheid en

Hij moet 700 euro per jaar betalen voor de reclame die hij aan de binnenkant

billijkheid.

van zijn raam heeft hangen. Geertsma tekende bezwaar aan omdat hij er niet
van mee profiteert, maar zonder resultaat. En zo zijn er nog meer die aanhik-

Eind goed al goed, zou je kunnen zeggen, mede omdat de woning in

ken tegen het bedrag. Of sterker: die het regelrecht belachelijk vinden dat ze

waarde bijna driehonderd procent was gestegen. De vraag blijft echter

meebetalen aan iets waar ze nul profijt van hebben.

hangen: waarom niet vastgelegd? Ik kan die vraag niet beantwoorden,
maar slechts de oproep doen om zaken wél vast te leggen. Niet alleen

N i e t a an passen

als het gaat om een financieel belang, maar ook als er andere zaken in

Maar de gemeente is niet van plan de belasting terug te draaien of de regels

het spel zijn zoals de situatie bij einde van de relatie door overlijden.

aan te passen. Want, zo schrijft de gemeente in de eerste evaluatie: “De recla-

Kortom: leg het vast!

mebelasting heeft meerwaarde voor de stad omdat de vele activiteiten die
jaarlijks in de binnenstad worden georganiseerd hiermee van een financieel

Niels van de Griend is notaris bij Van Elten · Van de Griend Netwerk

fundament kunnen worden voorzien. Daarnaast zijn met de reclamebelasting

Notarissen te Weesp, 0294-413131.

ook nieuwe activiteiten en voorzieningen mogelijk, zoals de uitbreiding van
de feestverlichting aantoont.”

Weesp bruist aan
alle kanten
WEESP BRUIST. HET HELE JAAR DOOR MAAR ZEKER NA DE ZOMER VALT OP DAT
ER ALLERLEI BOUWACTIVITEITEN ZIJN OP EN ROND DE BEDRIJVENTERREINEN.
WE ZETTEN DE MEEST OPVALLENDE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJTJE.

•
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Iedereen die op de Hogeweyselaan komt, heeft

er een grote kans is dat daar nog meer wonin-

het gezien: het bedrijfsgebouw op ongeveer

gen komen, veronderstelt menigeen dat ook

de hoek naast de voormalige taxicentrale (ooit

om de hoek een bedrijfsgebouw wordt omge-

zat hier Pioneer), is compleet gestript en wordt

bouwd naar woningen. Dat is niet zo. De eige-

weer opgebouwd. Omdat er om de hoek aan

naar is van plan om hier een nieuw bedrijfs-

de Amstellandlaan bedrijfsgebouwen worden

gebouw van te maken. En niet zomaar een

getransformeerd naar woningen en ook omdat

gebouw, maar het meest duurzame bedrijfs-

•

gebouw in Weesp en een echte blikvanger

lerweg leeg. Dit pand is gebouwd door de

norm. Bij Wanders werken momenteel twaalf

bovendien. Beeld hebben we niet, maar in de

voormalige natuursteenhouwerij Zwanikken.

man en directeur Harm Rutgers laat weten

volgende editie komen we hier op terug.

Dat is vertrokken en sinds dit jaar is hier Tet-

dat nieuwe medewerkers altijd welkom zijn.

terode Natuursteen gevestigd. Alleen had-

Wanders koos voor Weesp vanwege de lig-

Het Groene Kwartier is het nieuwe bedrijven-

den ze tot voor kort nog niet het kantoor in

ging, goede bereikbaarheid en de beschik-

terrein dat Cees van Vliet aan de Verlengde

gebruik genomen, maar dat is inmiddels wel

baarheid van hallen om de steigermaterialen

Rijnkade ontwikkelt. Inmiddels kan niemand

het geval.

in op te bergen.

meer om de bouw van het nieuwe pand van
ALLSAFE heen. Dit moet ergens rond de jaar-

•

•

Ook zijn er ontwikkelingen aan de Nijver-

gingen, waarvan één aan de Hogeweyselaan

heidslaan. Meest in het oog springen nog

SAFE biedt opslagruimte aan én de kantoren

in Weesp. Het bedrijf dat helemaal thuis is n

steeds de plannen voor de bouw van 113

van het bedrijf komen naar Weesp.

praktische oplossingen na een bedrijfsbrand

woningen. In het najaar wordt het verzoek

alsook in waterschadesanering had dringend

tot wijziging van het bestemmingsplan inge-

behoefte aan meer ruimte en die vond het

diend om de bouw mogelijk te maken.

• Er gaan ook bedrijven weg. STOBAG Zonwering,
gevestigd aan de Flevolaan, bijvoorbeeld is een

in het naastgelegen pand dat vrij kwam. De

van origine Zwitsers bedrijf en trekt zich terug

beschikbare ruimte is verdubbeld.

uit Weesp. STOBAG maakt zonweringen. Ook
het vertrek van Knipidee naar Almere wordt

•

B
 ELFOR werkt in Nederland vanuit vier vesti-

wisseling in gebruik worden genomen. ALL-

•

Maar er zit ook beweging in de plannen voor
het terrein waar in 2009 de gebouwen van Beo

O
 ok op het Van Houten Industriepark gonst

Brackman Electronics en Trekwerk in vlammen

steeds zichtbaarder. Knipidee heeft een groot

het. Aan de ene kant wordt onderzoek ge-

zijn opgegaan. Beide bedrijven zitten inmid-

aantal panden in gebruik, wilde verder groeien,

daan naar woningbouw, terwijl er aan de

dels aan de Pampuslaan en de plek waar zij

maar kon dat niet in Weesp en gaat naar het

andere kant uit Amsterdam een nieuw be-

zaten is een gapend gat. Het terrein staat nu

nieuwe land. Er blijft wel een showroom van

drijf is neergestreken. Het gaat om Wanders

te koop en er zijn prille ideeën om hier een be-

Knipidee in Weesp.

dat is gespecialiseerd in de verhuur en (de)

drijf te vestigen dat enerzijds de bedrijven en

montage van aluminium steigers en hang-

anderzijds de toekomstige bewoners niet in de

Lange tijd stond het uit natuursteen opge-

bruggen. Veiligheid, creativiteit en professi-

weg zit. Dan kun je denken aan een kantoor,

trokken kantoorpand aan de Bloemenda-

onaliteit is, zo laat het bedrijf weten, hier de

hotel, of zoiets.
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Gertjan Kiers (van Fontijn) schreef de Vleesbijbel

Vleesmeester
pur sang

PROFIEL
Fo nti j n Vlees
A Zuiderzeelaan 82
1382 JW Weesp
0294-484 754
info@fontijn.eu

FONTIJN VLEES EN VLEESWAREN IS BINNEN MET NAME DE HORECA EEN VERTROUWD ADRES VOOR VLEES. DE KWALITEIT VAN HET VLEES IS UITSTEKEND EN
DAT IS ONDER ANDERE TE DANKEN AAN HET FEIT DAT BEDRIJFSLEIDER GERTJAN KIERS ALLES WEET OVER VLEES. NIET VOOR NIETS SCHREEF HIJ DE VLEES-

www.fontijn-vlees.nl

BIJBEL, DAT EEN NASLAGWERK IS IN DE WERELD VAN HET VLEES.

Tien jaar geleden alweer, in 2009, werd horeca-

stapjes zette in de slagerij van zijn ouders in de

Het werd de meao, maar daar was Kiers snel klaar

slager Fontijn Vlees en Vleeswaren door de IVW

Watergraafsmeer, samen met Herman Gorter,

mee. “Ik ben daarheen gegaan omdat een paar

uitgeroepen tot Weesper Bedrijf van het Jaar.

ook al zo’n echte ‘vleesman’, de directie over het

vrienden erheen gingen, maar ik vond dat he-

Dat was een kroon op het werk, zeker nadat on-

bedrijf, waar inmiddels rond de vijftig mensen

le-maal niks. Dat merkte mijn vader natuurlijk,

geveer twee jaar daarvoor het complete bedrijf

werken.

waarna hij er alsnog mee akkoord ging dat ik

door een uitslaande brand in de as was gelegd.

naar de Slagers Vak Opleiding (SVO) in Utrecht

Na deze brand, die nota bene was ontstaan bij de

Het ge z icht

ging. Drie jaar had ik les, daarna één jaar stage

buren, International Food and Gourmet, rechtten

Maar hét gezicht van het bedrijf is bedrijfsleider

lopen en vervolgens was de bedoeling dat ik

directie en medewerkers de rug, met als gevolg

Gertjan Kiers (51), die onder andere auteur is van

het vierde jaar het middenstandsdiploma wilde

dat aan de Zuiderzeelaan een nieuw pand werd

de Vleesbijbel en verder onder meer gastdocent

halen. Maar dat hoefde voor mij niet, want ik

gebouwd van waaruit het bedrijf sterker dan ooit

is aan de Cas Spijkers Academie en het ROC

wilde geen slagerij beginnen. Het vakdiploma

is teruggekomen.

van Amsterdam. Kiers, gezegend met het

vond ik mooi zat, daar ging het me om.”

In het juryrapport uit dat jaar valt onder andere

postuur van een uitbener, is als gevolg van al die

te lezen: “Ook als horecaslager is het bedrijf tot

activiteiten onder andere op tv te zien geweest

Toen hij aan de SVO begon, wist hij meteen: dit

ver over de Weesper grenzen en met name in

bij De Wereld Draait Door, Topchef en Meer voor

voelt als thuiskomen. “Ik vind vlees zo’n mooi

Amsterdam en omgeving een niet weg te cijfe-

Mannen. Wat je noemt dus een ambassadeur van

product, niet normaal. Want? Vlees is divers en

ren begrip geworden. Vooral na de fatale brand

het bedrijf én, want daar gaat het bij hem om,

je bent nooit uitgeleerd en dat is wat ik zoek:

in 2006 is dit bedrijf nog hechter en sterker ge-

van vlees.

iets waar ik mijn hele hebben en houwen in kan

worden. Wij beschouwen Fontijn dan ook als een
voorbeeld voor het Weesper bedrijfsleven.”

leggen en waarin ikzelf de lat steeds hoger kan
Kiers kreeg de liefde voor vlees met de paplepel

leggen. Elke keer weer een uitdaging, dat vind

ingegoten. Zijn vader zat in het vlees en dat wil-

ik mooi, en dat biedt vlees mij. Of ik ook hobby’s

Fa mi l i eb edri jf

de hij ook. “Maar mijn vader vond dat helemaal

heb? Niet echt. Vlees is mijn hobby. Als ik vlees

Fontijn Vlees en Vleeswaren is een hecht familie-

niks, want het was altijd werken onder slechte

niet als hobby zou zien, zou ik er niet in kunnen

bedrijf. Grondlegger was ‘Ome’ Cees Fontijn die

omstandigheden en je kreeg nog beroerd be-

werken. Nou oké, barbecuewedstrijden zijn een

in augustus 2017 op 80-jarige leeftijd overleed.

taald bovendien. Die ouwe vond dat ik verder

hobby, maar dat is ook weer met vlees. En Ajax,

Momenteel voert zijn zoon Wim, die zijn eerste

moest leren.”

dat is ook een hobby.”
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‘Ik zeg: zonder boer,
geen voer. Je moet niet
constant bijten naar de
hand die je voedt’

Na de SVO te hebben afgerond, ging hij aan
de slag bij een slagerij in Driebergen, daarna
werkte hij een half jaar met veel plezier als
uitbener om uiteindelijk, dat is alweer 15
jaar geleden, bij Fontijn aan de slag te gaan.
Het is een mooie levensloop in vlees, maar
dit zegt nog niet waar die echte passie voor
vlees vandaan komt. “Dat is gekomen toen ik
met chef-koks ging werken die vlees gingen
bereiden. Op een gegeven moment viel bij mij
het kwartje dat je, wil je vlees goed kunnen
bereiden, er zo veel mogelijk over moet weten.
Toen ben ik begonnen met informatie zoeken,
er heel veel over lezen op internet, in boeken
en in vakbladen, en dan kom je erachter hoe
belangrijk beweging is voor vlees, wat bepaald

BREXIT

voer doet met een dier en noem alle aspecten
maar op. Ik heb ook veel gereisd om te kijken
hoe het in andere landen gaat: naar Nieuw-

Fontijn importeert vlees uit Ierland en Noord-Ier-

Zeeland, Australië, Schotland, Italië, Engeland,

land. Dat betekent dat het bedrijf te maken krijgt

Ierland, noem maar op. Overal kijken hoe de

met de brexit. Daar zijn ze zowat de hele dag mee

dieren leven, hoe ze geslacht worden en ook

bezig, maar de ellende is: ze hebben geen idee

hoe slagers met vlees omgaan en ook hoe de

waar ze aan toe zijn. “En niemand weet iets”, zegt

beleving is van de consument.”

Gertjan Kiers. “Dat is zo onzeker en werkt verlammend, echt vervelend.”

De wauw-factor
“Waar ik de wauw-factor had? Australië en

12 B2B Weesp | nr 8. | september 2019

Nieuw-Zeeland zijn echt gaaf. Ze gaan daar bijna

ik heb geen geit en paard gedaan omdat die

veel consumenten daar anders over denken. Ik zet

romantisch om met vlees, dat is zo interessant om

vleessoorten heel weinig worden gegeten. Ik heb

smaak altijd op 1, maar voor veel mensen, ik denk

te zien. En Ierland vind ik ook mooi. Iers vlees is

me beperkt tot de populaire vleessoorten.”

wel 95 procent, is mondgevoel nummer 1.”

dat Nederlands vlees slecht is, helemaal niet zelfs,

Onderdelen zijn welke gereedschappen worden

Beklaagdenbank

maar vlees uit Ierland heeft een constante kwaliteit

gebruikt om te slachten en uit te benen, en ver-

Nu we het toch over mondgevoel hebben: vlees

én het is altijd voorradig. Ik wil geen nee verkopen

der zijn rassen en soorten, de kleur en de aard

zit momenteel in de beklaagdenbank en het kan

en dan kom ik uit in Ierland. Daar halen we het

van vlees, hoe je vlees moet bewaren, met welke

niet anders dan dat dit Kiers pijn doet. “Ik vind het

vlees vandaan voor de producten die we leveren.”

groenten je bepaald vlees het best combineert

heel hypocriet allemaal. Momenteel kan de boer

helemaal mijn ding, ook hier bij Fontijn. Ik zeg niet

en ook wat beweging met een dier doet hoofd-

geen goed doen maar ik zeg: zonder boer, geen

In zijn hoofd

stukken. Door deze aanpak is de Vleesbijbel

voer. Je moet niet bijten naar de hand die je voedt.

Kiers’ kennis zit in zijn hoofd. Hij is ook nooit bezig

onder andere een gewild boek onder slagers en

Of we zonder vlees kunnen? Dat zal best, maar je

geweest met een boek, dacht daar gewoon nooit

mensen die slager willen worden. “Laatst kreeg

mist wel bepaalde bouwstoffen, zoals nutriënten.

aan. “Ik dacht altijd dat een boek ook passé is en

ik een mail van iemand die de SVO deed die voor

Ik hoor ook verhalen van veel vega’s die teruggaan

deel mijn kennis liever via filmpjes op YouTube.

zijn examen alleen mijn boek heeft gelezen en

naar vlees omdat ze zich dan toch beter voelen.

Waarom dan de Vleesbijbel? Ik ben een goede

vervolgens was geslaagd. Dat vind ik leuk. Of ik

Ik bedoel maar.”“Maar weet je: je moet over alles

vriend van chef-kok Julius Jaspers en die schrijft

inmiddels echt alles van vlees weet? Nee joh, ik

nadenken, ook over vleesgebruik. Minder maar

wel boeken. Op een gegeven moment had hij een

leer nog elke dag.”

beter vlees is ook prima, of meer van het hele dier,

gesprek met zijn uitgever en die liet weten dat ze

En ook ik heb wel eens een vegaburger gegeten.

naast een wildbijbel die er al was ook een vlees-

Stoofpotje

Of gegeten, meer geproefd. Sterker nog, dat is een

bijbel wilden. Ze hadden al een schrijver, maar

Er is geen dag dat Kiers geen vlees eet. Vaak kip,

trend en wij gaan daar ook in mee. Momenteel

toen liet Julius mijn naam vallen en zo zijn ze bij

maar ook rund of varken. Medium rare eet hij

is de beyondburger heel populair en wij sluiten

mij terechtgekomen.”

zijn rundvlees het liefst, en varken moet rosé zijn.

daar onze ogen niet voor. Het lijkt op vlees, maar

Vooral een stoofpotje kan hem bekoren, terwijl hij

er zit geen vlees in en is heel populair. Probleem

Weinig gegeten

van een tournedos minder enthousiast wordt. “Ik

is, denk ik, dat er veel supplementen aan zijn

De Vleesbijbel beperkt zich tot rund, kalf, lam

hou van werkvlees, want daar zit karakter in. Dat

toegevoegd en daar hoor je dan niemand over.

en varken. “Over wild is al een eigen bijbel en

is vlees waar je goed op moet kauwen. Ik weet dat

Maar goed, het is wat het is.”
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THEY NEED
YOUR HELP
HRIF KRIJGT GOEDERENDONATIES VAN BEDRIJVEN EN
INSTELLINGEN, T.B.V. NOODHULP IN LANDEN GETROFFEN
DOOR OORLOG, NATUURRAMPEN, ZIEKTEN E.D.
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
ADRES:
Stichting HRIF
Rijnkade 21
1382 GT Weesp
info@hrif.nl

Bewezen: 16 minuten reistijd
is de sleutel tot geluk
Onderzoek heeft uitgewezen dat als een
enkele reis naar het werk 16 minuten duurt,
dit leidt tot meer geluk van de werknemer.
Uw werknemer zal meer tijd hebben om
maatschappelijk betrokken te zijn, om voor de
kinderen te zorgen en zijn gezondheid. Hij zal beter
uitgerust zijn en daardoor een betere werknemer.
De voordelen zijn eindeloos!
Een goede reden om werknemers
in uw regio te zoeken!

Werknemers
uit de
regio?

GooiWerkt.nl helpt bij
het vinden van nieuwe,
geschikte werknemers
in de regio.
Plaats direct een vacature
en beheer uw vacatures
via uw eigen proﬁel.

Orange Bedrijfsdiensten is al ruim 20 jaar
uw betrouwbare partner op het gebied van
• schoonmaak
• glasbewassing
• hoteldiensten.
Orange Bedrijfsdiensten staat voor:
Kwaliteit, Betrouwbaarheid, Heldere
communicatie, Scherpe tarieven.
Wij lichten de mogelijkheden
graag toe in een Persoonlijk gesprek.

Pampuslaan 59, 1382 JM Weesp • 0294-412712
www.orangebedrijfsdiensten.nl • info@orangebedrijfsdiensten.nl

Koen Horseling

Free Airbnb !(?)
De deeleconomie heeft flink terrein gewonnen. Het is soms ingewikkeld
op welke wijze belastingtechnisch omgegaan dient te worden met het
rendabel maken van het privaateigendom. In deze column schets ik de
mogelijke gevolgen voor verhuur van de eigen woning via bijvoorbeeld
Airbnb.
De eigen woning hoort thuis in box 1. Een wettelijke voorwaarde
voor de kwalificatie van de woning als zijnde ‘eigen woning’ in de wet
inkomstenbelasting is dat de woning permanent ter beschikking staat
als hoofdverblijf aan de belastingplichtige. Wanneer de eigen woning
wordt verhuurd, wordt (tijdelijk) niet meer aan deze vereiste voldaan.
In dat geval heeft de wetgever bedacht dat de woning wel als eigen
woning blijft kwalificeren, maar dat 70% van de verhuuropbrengsten
bij het eigen woningforfait dienen te worden opgeteld. Op deze wijze
worden de inkomsten uit verhuur via Airbnb belast in box 1 en wordt
10.045
165x235
Leaflet_Export.pdf
10.045
165x235
Leaflet_Export.pdf20-05-2011
20-05-201110:15:22
10:15:22

voorkomen dat de eigen woning van box 1 naar box 3 verhuist en
vervolgens weer terug naar box 1.
Het wetsartikel voor tijdelijke verhuur schrijft voor dat het moet gaan
om de eigen woning. Er staat niet expliciet dat het moet gaan om de
gehele eigen woning of dat ook een gedeelte kwalificeert. Onlangs
heeft het Hof Amsterdam uitgesproken dat het dient te gaan om de
gehele eigen woning.
In de Hof-uitspraak luidde de casus dat een tuinhuisje aanhorig bij de
eigen woning werd verhuurd. De regeling voor tijdelijke verhuur box
1 werd niet van toepassing verklaard omdat er geen sprake was van
verhuur van de gehele woning. Het gevolg was dat het tuinhuisje naar
box 3 verhuisde. Vervolgens dient jaarlijks de waarde van het tuinhuisje
in box 3 aangegeven te worden. Het corresponderende deel van de
mogelijke financiering gaat overigens ook naar box 3. De verhuuropbrengsten zijn verder onbelast! Ook bij de verhuur van een kamer uit
de eigen woning zijn dit, in het licht van de Hof-uitspraak, de fiscale
consequenties. De kamerverhuurvrijstelling is (doorgaans) namelijk
niet van toepassing bij vakantieverhuur. Jaarlijks dient wel beoordeeld
te worden wat de waarde is voor box 3, mogelijk is een jaarlijkse taxatie
noodzakelijk.
Ik schets hier overigens enkel de situatie waarbij de persoonlijke
arbeidsinspanning minimaal is. In theorie kan namelijk ook sprake
zijn van resultaat uit een werkzaamheid of winst uit onderneming. De
gevolgen zijn dan weer anders. Ook wil ik benadrukken dat de Hoge
Raad zich nog niet heeft uitgelaten. Kortom: de fiscaliteit omtrent de
deeleconomie is in ontwikkeling. Laat je daarom goed informeren!

JZ Design ontwikkelt mobiele spelkoffer en verovert de wereld

Wereldtoppers kunnen niet
meer zonder hun Game Case
BEDRIJVEN DIE DOOR TOEVAL ZIJN ONTSTAAN, ZIJN VAAK HET LEUKST OM OVER TE SCHRIJVEN. ZOALS JZ DESIGN
VAN WEESPER JENS VAN ZONNEVELD EN ZIJN ZWAGER KAI HEERINGS. HUN GAME CASE VEROVERT IN SNELTREINVAART DE
WERELD. HET SUCCES IS ZE EIGENLIJK OVERKOMEN, MAAR NU GAAN ZE ER HELEMAAL VOOR.

PROFIEL
J Z D esi g n

Momenteel heeft Kai Heerings geen club, hoewel dat elk mo-

je dan toch een koffer hebt kun je net zo goed een scherm in

ment kan veranderen, maar profvoetballer is wat hij is. Hij leeft

het kofferdeksel bevestigen en een goede plek maken voor de

als prof, compleet met alles wat erbij hoort en zoals dat gaat

controllers, zodat je alles bij elkaar hebt. We zijn toen op zoek

in die wereld is hij een fanatiek gamer. Hij neemt ‘on tour’ altijd

gegaan naar een kwalitatief goed maar niet al te groot scherm

zijn PlayStation mee. Leuk natuurlijk, maar hij vond het eigen-

en kwamen uit bij een 19 inch schermpje van Samsung. Ver-

lijk knap vervelend dat hij tijdens een lange busrit wegens ge-

volgens zochten we daar een koffer bij waarin we het scherm

brek aan een scherm zijn spelcomputer niet kon gebruiken. “Ik

konden knutselen en waarin alle andere componenten passen.”

heb toen tegen Jens, die technisch beter onderlegd is dan ik,

Kai was hartstikke blij met het resultaat en nam zijn koffer

eigenlijk langs mijn neus weg gezegd dat het wel leuk zou zijn

natuurlijk mee op trainingskamp bij toen nog FC Utrecht (nota

als we daar samen iets op zouden verzinnen.”

bene: we hebben het over een jaar of zes terug). En het kon

A Nieuwstad 100C

natuurlijk niet missen: met zijn afwijkende koffertje als hand-

1381 CE Weesp

Een koffer

bagage werd hij uit de rij gehaald voor controle. “Ik moest alles

06-835 444 34

Jens en Kai gingen ermee aan de slag en kwamen met het idee

eruit halen. De koffer was zowat half gesloopt en dat viel op

info@jzdesign.nl

voor een koffer. Jens: “Een universele koffer waar je gereed-

bij de andere spelers. ‘Kai, man, wat is dat?’ vroegen er meteen

www.jzdesign.nl

schap in kunt doen leek mij het beste. En, zo bedachten we, als

een paar. Ze wisten niet wat ze zagen.”
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Max Verstappen op de Game Case.

Ook Virgil van Dijk en Klaas-Jan Huntelaar - hier met in hun midden Jens van Zonneveld hebben een spelkoffer.

Nog vier

Schermen

Dat werd nog mooier toen hij in de bus op weg naar het hotel

Jens legt uit: “Er zijn niet heel veel 19 inch-schermen. Op

lekker ging gamen. “Die mannen werden helemaal gek en Jens

een gegeven moment hadden we Nederland leeg gekocht,

en ik moesten er meteen nog vier maken, zo mooi vonden ze

daarna gingen we naar Duitsland en Engeland maar ook

het.” Geen enkel probleem. Jens en Kai knutselden er alles bij

daar waren de schermpjes snel op. Balen, want wij hadden

elkaar nog een stuk of twintig in elkaar om aan de eerste vraag

er steeds meer nodig. We hebben toen contacten gelegd

te voldoen. “Toen landde wel het idee dat we iets bijzonders in

met een bedrijf in China dat speciaal voor ons schermpjes

handen hadden en zijn we JZ Design gestart”, zegt Jens.

met ons beeldmerk erin en alle andere elektronica voor ons
kon maken. Daarna hebben we een bedrijf in het zuiden

Enorme spurt

van Nederland gevonden dat een bestaande koffer speciaal

Er zijn vervolgens twee momenten geweest dat JZ Design een

voor ons kon aanpassen. Alle losse onderdelen worden

enorme spurt maakte. Kai: “De eerste keer was dat een paar

vervolgens in Weesp afgeleverd waar wij tot op de dag van

spelers van FC Utrecht naar Feyenoord gingen. Jens Toornstra

vandaag zelf alles assembleren. Nee hoor, dat kost niet veel

had bijvoorbeeld een koffer en ook in Rotterdam was iedereen

tijd. Met een half uurtje hebben we een Game Case in elkaar

enthousiast. Later ging Eljero Elia, ook in bezit van een

gezet. En als het erg druk is, hebben we altijd mensen die

spelkoffer, naar Engeland waar onder anderen John Terry van

ons willen helpen.”

Chelsea het koffertje zag. Die was meteen om en bestelde er
meteen zes. Het ging toen echt snel.”

JZ Design heeft gaandeweg de markt veroverd. In de
voetbalwereld weet iedereen van het bestaan af, niet in de

En dus zetten Kai en Jens in het weekend steeds vaker koffers,

laatste plaats omdat ook Lionel Messi er één heeft en zich

die inmiddels Game Case waren gaan heten, in elkaar. “Toen

daar vrolijk mee heeft laten fotograferen op Instagram. En in

hadden we langzamerhand wel het idee dat dit een bedrijf aan

steeds meer andere ‘circuits’ duikt de Game Case op en dat

het worden was”, zegt Jens, die manager is bij BinckBank. Het

is onder andere te danken aan Max Verstappen die er ook

was daarom tijd voor een volgende stap.

één bezit. Net zoals Lewis Hamilton. Het is allemaal gratis
reclame waar ze niets voor hebben hoeven doen. En dat er
inmiddels een Game Case is in de kleuren van Ajax helpt
ook erg mee.
Volgende fase
Het is nu tijd voor de volgende fase. De Game Case weegt
bijvoorbeeld iets meer dan 10 kilo en dat moet lichter
kunnen. Dan moet er wel een nieuwe koffer komen en
daarvoor werken ze samen met het Weesper bedrijf Gemeco
dat matrijzen maakt. Kai: “We zochten een bedrijf dat een
matrijs kan ontwikkelen en dat met ons wil meedenken.
Mijn vrouw Maartje kwam toen aanzetten met het verhaal
van Gertjan Schep over zijn bedrijf Gemeco dat in juli in B2B
Weesp stond. Omdat wij het liefst zoveel mogelijk binnen

Kai heerings (links) en jens van Zonneveld spelen een spel op de

Weesp houden, zijn we op Gertjan Schep afgestapt en nu zijn

Game Case.

we samen bezig met de ontwikkeling van een nieuwe koffer.”

Foto: JZ Design
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Met Bedeco
is uw administratie dichterbij dan ooit.
“Verbinden van moderne technologieën”

DE ZEKERHEID VOOR EEN ONDERNEMER DAT HIJ KAN REKENEN OP KENNIS, ERVARING EN BEKWAAMHEID

• Maatwerk • Vernieuwend • Aandacht • 24/7 toegang via ons klantportaal • Makkelijk te bereiken •
Heeft u behoefte aan advies of wilt u gewoon eens praten over de toekomst
van uw onderneming, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Leeuwenveldseweg 5F, Weesp
0294-419452
bedeco.nl
info@bedeco.nl
Iedere dag geopend van 8:30 tot 18:00

Weten wat
er in uw
sector speelt
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

met één
druk op de
knop.

IVW verwelkomt
nieuwe leden
Patricia en Robert-Jan Nederbragt zijn eigenaar
van Fort Evenementen. Met meer dan 15 jaar
ervaring in het organiseren van zakelijke evenementen en een grote passie voor de historische
forten in Nederland, helpen zij met het samen-

Bedrijvenvereniging voor

Terugblik bijeenkomst |
nazomerborrel bij MHC Weesp

stellen van een onvergetelijk bedrijfsuitje, klan-

1380 AC Weesp

HET WAS EEN MOOIE BIJEENKOMST IN DE WEESPER HOCKEYCLUB.

Arjen de Groot en Daan Boekhoorn van Conver-

info@ivw-weesp.nl

DE LEDEN VAN DE IVW WAREN UITGENODIGD OM OP 10 SEPTEM-

seon, het onlinemarketingbureau dat jouw orga-

BER HET 60-JARIG LUSTRUM MET DE CLUB MEE TE VIEREN. ZO NET

nisatie volledig ontzorgt met onlinemarketing.

NA HET ZOMERRECES KONDEN WE VELE BEKENDE EN OOK ENKELE

Datagedreven met oog voor resultaat. info@

NIEUWE GEZICHTEN BEGROETEN. DE OPKOMST WAS GEZELLIG

converseon.nl | 0294-267984

Weesp, Muiden en omstreken.

S e c re tari aat
Monique Veldhuijzen

tendag, vergadering en nog veel meer.
robert.jan@fortevenementen.nl |
0294 - 700 204

Postbus 106

Heeft u
nieuws?

GROOT EN NA EEN KLEINE DRIE KWARTIER AAN PRESENTATIES
KONDEN WE BEGINNEN AAN DE BORREL MET BBQ.

De IVW en B2B blijven

Gerard Boelenkamp en Arnold Niesen van
InfraHands bieden bedrijven goed opgeleid,

graag op de hoogte

Theo van Kan nam de gelegenheid te baat om zijn afscheid aan te

gemotiveerd en volledig gecertificeerd

van uw bedrijfsnieuws.

kondigen. Per 1 januari 2020 stapt hij uit het (Weesper) bedrijfsleven en

veiligheidspersoneel. Vakmensen met passie

Dus stuur uw persbe-

gaat zich bezighouden met andere activiteiten. Theo heeft er dan meer

voor veiligheid, zowel op de weg als op of om

richten, nieuwsbrief of

dan 50 jaar opzitten in de autohandel.

het spoor.
info@infrahands.nl | 0294-203031

huis-magazine ook naar
IVW, postbus 106, 1380

Bliq.Energie is het nieuwe totaalconcept van Solar Clarity. Bliq is

AC Weesp of info@ivw-

een platform dat gebruikers in staat stelt om de voordelen in de

Isolde Zandee is eigenaar van YogaToday voor

weesp.nl. En naar B2B

elektriciteitsmarkt te benutten. Bliq voorziet de hockeyclub binnenkort

yoga, meditatie en mindfulness. Binnenkort ge-

Weesp: postbus 5003,

van 64 nieuwe zonnecollectoren op het dak.

vestigd in de Laurentiuskerk waar een superfijne

1380 GA Weesp of
info@b2bweesp.nl.

en wonderschone plek wordt gecreëerd.
Al vele jaren is Rabobank trotse sponsor van MHC Weesp. Jaco ter Beek

Isolde@yogatoday.nl | (06) 215 72 555

vertelde namens de Rabobank over de actie Clubsupport. Rabobank
Weesp investeert met deze actie een bedrag van € 100.000,- in lokale
clubs en verenigingen in het werkgebied Rabobank Amstel & Vecht.

Informatie

Daarnaast is kort stilgestaan bij duurzaamheid / toekomstbestendigheid

Agenda

en hoe dit gewogen wordt bij financieringsaanvragen. Meer informatie
hierover is te verkrijgbaar bij de accountmanagers van de Rabobank.

De volgende bijeenkomst is op 14
oktober. Dan vindt voor de vijfde keer het

NOG VEEL MEER INFORMATIE VINDT

Hoewel de middag qua weer wat dreigend begon, klaarde de lucht

Ondernemerstheater plaats in de City of Wesopa.

U OP ONZE WEBSITE

blauw toen we konden beginnen aan de BBQ. Slagerij Van Donk zorgde

Deze avond heeft als titel: ‘Nattigheid in Weesp’.

WWW.IVW-WEESP.NL

voor smaakvol vlees, de mooi opgemaakte salades kwamen van Plaza

Het wordt een inspirerende avond met leuke

de Haven. Enkele leden van MHC Weesp stonden te grillen en iedereen

sprekers en entertainment georganiseerd door

MIST U IETS, LAAT HET

liet het zich goed smaken. Patisserie Boom verwende ons met prachtige

de Bibliotheek van Ondernemers, de Rabobank

ONS WETEN.

macarons en een zakje met heerlijkheden bij vertrek.

en de IVW.

Pilot - gratis deelname informatieplicht energiebesparing
De IVW zoekt 10 bedrijven die willen meedoen aan de pilot inzake de informatieplicht energiebesparing. Dit is verplicht
voor bedrijven met een jaarlijks verbruik van > 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 gas. Wend je voor meer informatie of
aanmelding tot de IVW.
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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

