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Politiebureau
Vastgoedinvesteerder Invasto in Breukelen is
sinds 11 december de nieuwe eigenaar van
het voormalige politiebureau. Bedoeling is
dat het gebouw wordt herontwikkeld. De
plannen zijn nog niet gereed.
Dit meldt Invasto op LinkedIn. “Op 11 december 2020 zijn wij de trotse eigenaar

Weesp marketing gaat
verder als organisator
van festiviteiten
Weesp Marketing gaat in afgeslankte vorm verder. André
Wierper is per 1 januari afgezwaaid als voorzitter, maar geeft
nog wel een toelichting.

geworden van dit voormalig politiekantoor
gelegen aan de Hoogstraat 68-70 te Weesp.

Zes jaar bestaat Weesp marketing en in die tijd heeft de stichting haar

Een mooi herontwikkelingsproject”, meldt

stempel op Weesp gedrukt. Aan de inspanningen van Weesp Marketing

de vastgoedinvesteerder.

hebben we de events Weesp Bevrijd en Weesp Gastvrij (foto) te danken.
Het meest zichtbaar is de Vuurlinie, die onder andere dient als rond-

Hoeveel Invasto heeft betaald voor het

vaartboot, maar ook als drijvend visitekaartje van de stad Weesp. Weesp

pand, is niet bekend. Het is in ieder geval

Marketing geeft aan dat deze activiteiten ook in 2021 blijven bestaan. Dit

minimaal 1.617.500 euro, want dat is het

geldt tevens voor de organisatie van het korenfestival en de inning van

bedrag waarop tijdens een openbare veiling

de bootjesgelden, maar daar blijft het bij.

werd ‘gemijnd.’ Er kwamen erna echter ook
nog enveloppen met biedingen binnen. Een

Tijdsbeslag

aantal bedragen die hier in zaten, waren in

Een van de redenen is dat de organisatie een te groot tijdsbeslag legt op

elk geval hoger.

met name het driekoppige bestuur. Een andere is, zo deelt Weesp Marketing mee, dat gaandeweg duidelijk werd dat binnen Weesp te weinig
draagvlak is om de organisatie te professionaliseren. Die constatering

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

zorgde er mede voor dat André Wierper zijn voorzittershamer inleverde.
Hij is namelijk iemand die, wanneer hij ergens mee actief is, zich voor de
volle 100 procent inzet, en dat zit er niet meer in.
In de zes jaar van jaar bestaan heeft Weesp Marketing veel bijgedragen
aan de gemeenschap en je denkt dan: dit staat als een huis, koesteren
die stichting en uitbreiden. Dat was ook precies wat Wierper en medebestuurder Ronald Willemsen Willemsen voor ogen stond. Het tijdsbeslag
dat Weesp Marketing op de bestuursleden legden was niet langer vol te
houden, zeker niet met alle ideeën die er nog zijn, en dus moest er een
professionaliseringsslag worden gemaakt. Wierper: “Met alleen vrijwilligers is dit simpelweg niet vol te houden. We hebben daarom onderzocht of er bepaalde samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Maar we
merkten dat hier te weinig draagvlak voor was en dat heeft geleid tot het
besluit nu om afgeslankt verder te gaan.”
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Meer betaald parkeren vanaf eind maart
Vanaf eind maart geldt betaald parkeren voor de wijken Leeuwenveld I en II, het Herensingelkwartier en delen van Zuid I,
de Dichtersbuurt en de Schildersbuurt. Bewoners en ondernemers in deze gebieden kunnen vanaf 12 januari online een
parkeervergunning aanvragen.
Er zijn verschillende soorten parkeervergunningen beschikbaar. Voor bewoners is er een eerste bewonersvergunning, en een tweede bewonersvergunning voor bewoners met meerdere auto’s. Die laatste aanvraag
moet voor 1 juli 2021 binnen zijn en is vier keer duurder dan de vergunning voor de eerste auto. Er zijn ook gratis parkeervergunningen voor
bezoek beschikbaar, en aparte vergunningen voor mantelzorgverleners,
gehandicapte inwoners, maatschappelijke instellingen en hulpverleners.
Parkeerdruk verlagen
Vanaf 29 maart geldt het betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De
gemeente zegt met de uitbreiding de parkeerdruk te hopen verlagen.
“Bewoners en ondernemers krijgen zo meer ruimte in hun buurt om te
parkeren,” schrijven ze.

gemeente. Bij de raming van de baten als gevolg van de invoering van
de parkeerbelasting in maart volgend jaar zijn de geschatte inkomsten

Melkkoe

van de parkeerregulering 766.500 euro voor de gemeente. Hier komt

De nieuwe parkeerbelasting is in elk geval een nieuwe melkkoe voor de

360.000 euro bij aan parkeerbelasting: samen dus ruim 1,1 miljoen euro.

Pieter Kors wil snackbar bij Car Casting Holland
Henno van Bergeijk, eigenaar van Car Casting Holland, heeft
een serieuze gegadigde om in zijn garage een snackbar annex
broodjeszaak te beginnen. Het betreft Pieter Kors, eigenaar
van café ‘t Helletje.

meente duidelijk maakte dat er andere ideeën waren over de invulling

Henno van Bergeijk strijdt al rond vier jaar om te mogen blijven zit-

Geen voorkeursbehandeling

ten in zijn huidig onderkomen aan Nijverheidslaan 14, de voormalige

Van Bergeijk mag het pand kopen, maar heeft geen voorkeursbehan-

Renaultgarage van Hans Mafait. Van Bergeijk is hier al jarenlang met

deling. Op 26 januari komt de commissie SOB bijeen en daarin komt

zijn bedrijf Car Casting Holland (hij regelt voertuigen voor films, com-

een brief ter sprake waarin de ondernemer op een rij zet waarom hij

mercials en noem maar op) gevestigd.

vindt dat hij als eerste een bod mag uitbrengen (lees het verhaal elders

Elk jaar werd zijn huurcontract verlengd, tot vier jaar geleden de ge-

in dit magazine). Een argument is dat hij ter plekke graag horeca-activi-

van het gebied. Concreet zijn die plannen niet, maar er bestaat de wens
bij de gemeente voor een ‘nautische invulling.’ In mei afgelopen jaar
werd het huurcontract opgezegd, maar Van Bergeijk zit er nog steeds.

teiten wil ondernemen, precies zoals de gemeente dat wil, en daarvoor
wil hij samenwerken met Pieter Kors.
Directiekamer
Kors en Van Bergeijk kennen elkaar al jaren en toen Van Bergeijk Kors
vroeg of hij er iets voor voelde om in de voormalige directiekamer
van Mafait iets met horeca te starten, zag Kors dit meteen zitten. Kors:
“In de winter weet ik het nog niet, maar in de zomer is het een pracht
locatie. De directiekamer ligt pal aan de nieuwe boothelling en dat betekent dat je hier veel reuring hebt. Een snackbar waar je ook broodjes
kunt verkopen, is zeker haalbaar en zie ik zeker zitten”, zegt Kors.
In dit magazine laat acteur Frank Lammers weten dat Car Casting Holland belangrijk is voor de filmwereld en dat dit bedrijf heel goed past
op de plek waar het nu zit.
nr 1. | januari 2021 | B2B Weesp
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NIEUW in de verhuur!

Column

NIJVERHEIDSLAAN 28 - bedrijfsunits
Totaal 3 kleinschalige bedrijfsunits nabij
het NS station Weesp met een oppervlakte van resp. 140 m², 210 m² en 175 m².
Beschikbaar: medio 2021
Huurprijs: vanaf € 1.150,- per maand
excl BTW
NESLAND 3 - kantoorruimte
Totaal ca. 847 m² vvo prachtig gelegen
kantoorruimte op begr. en verd. Met vrij
uitzicht over de Vecht nabij het NS station
Weesp.
Beschikbaar: medio 2021
Huurprijs: € PM per m² per jaar excl BTW
BUITENVEER 25 - kantoorgebouw
Vrijstaand onder architectuur gebouwd
kantoorgebouw aan rand centrum.
Oppervlakte : Totaal ca. 592 m² vvo
Beschikbaar: per direct
Huurprijs: € 125 per m² per jaar excl
BTW

Reinier Mommaal

We zitten niet stil
Als eerste wil ik jullie namens het gehele IVW bestuur nog een gezond en
voorspoedig 2021 toewensen. Er is al heel veel over geschreven en we
zijn het er allemaal over eens dat we 2020 maar snel achter ons moeten
laten.
Voor het eerst in de IVW-geschiedenis zal er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie worden gehouden simpelweg omdat de maatregelen dit niet toestaan. In dit licht hebben we ook besloten om ook geen “Onderneming
van het Jaar” verkiezing te houden. We zijn eigenlijk allemaal een beetje

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

vanlonkhuizen.nl 0294 - 480 355

onderneming van het jaar. We hebben ons er in Weesp denk ik goed
doorheen gesleept alhoewel dat voor sommigen best een uitdaging is
geweest of nog is. We zijn er nog niet maar er is natuurlijk goede hoop
nu het vaccineren is gestart en we tegen de lente hopelijk weer enigszins
terug kunnen naar normaal.
Op het moment van het schrijven van deze column is ook het kabinet
gevallen (of gestruikeld) door de toeslagen-affaire, twee maanden voor
onze landelijke verkiezingen. Symbolisch of niet, het blijft een naar dossier waarin mensen niet gehoord werden en daardoor in de problemen
raakten. Gelukkig kan het demissionaire kabinet beslissing blijven nemen over alle corona gerelateerde zaken waaronder ook de steunpakketten voor ondernemers. IVW-lid JAN Accountants & Adviseurs geeft op
haar website duidelijke informatie over deze huidige steunmaatregelen
(www.jan.nl).
Wij hopen als bestuur dat we ergens in het 2e kwartaal weer bijeenkomsten kunnen gaan organiseren want we missen het contact en de
gezelligheid! Maar zoals al eerder gezegd, we zitten niet stil en zijn op de

Makelaardij

achtergrond nog steeds bezig met het behartigen van de belangen van
zakelijk Weesp!

Hypotheekadvies

Blijf gezond en doe nog even voorzichtig, we zijn er bijna!

Pensioenadvies

Groeten namens het IVW bestuur.

Verzekeringen

Reinier Mommaal
Voorzitter IVW

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

www.streefkerk.com

Bedrijvenvereniging Weesp
www.ivw-weesp.nl | info@ivw-weesp.nl

20 lodges bij Golfbaan Weesp
Golfbaan Weesp heeft uitbreidingsplannen. Er zijn plannen om 20 lodges
te maken. In feite worden het hotelkamers, waarbij het ontbijt moet worden
genuttigd in het restaurant.

Gerhard van Galen, mede-eigenaar van Golf-

Nieuw plan

baan Weesp, vertrouwt erop dat hij volgend

In februari hoopt hij het nieuwe plan te kun-

jaar van start kan gaan met de bouw van 20

nen indienen, waarna hij erop vertrouwt dat

bescheiden golflodges op de plek waar nu

het licht op groen gaat. De lodges worden

nog het drivingrangegebouw staat. Graag

van hout, passend bij de rest van de opstal-

had hij er 24 gerealiseerd, maar daarvoor

len. In januari volgend jaar hoopt hij te kun-

krijgt hij geen toestemming omdat dat niet

nen starten met de bouw, waarna de opleve-

past binnen het bestaande bouwvlak. Maar

ring voor de zomer daarop is gepland. Er is

met twintig is hij tevreden.

namelijk en relatief korte bouwtijd, omdat de
lodges voor een belangrijk deel in de fabriek

Lodges

worden ‘voorgebouwd.’

Van Galen wil al langere tijd de dienstverlening van Golfbaan Weesp uitbreiden met een

Opschuiven

aantal lodges. “Of eigenlijk zijn het hotelka-

Om de bouw mogelijk te maken, moet de

mers van circa 23 vierkante meter”, legt hij

drivingrange een stukje opschuiven. Deze

uit. In de eerste opzet zouden het er 24 moe-

dient meteen zodanig te worden aangepast

ten worden: 16 op de plek van het gebouw

dat de ‘hardhitters’ hun ballen niet te ver weg

op de drivingrange en nog 8 daar haaks op.

kunnen slaan. “Er komen hogere palen met

Maar daarvoor krijgt hij geen toestemming

netten, zodat iedereen veilig kan golfen”,

van de provincie Noord-Holland omdat dit

licht hij toe.

kan leiden tot verstoring van het weidevoPROFIEL

gelgebied. Van Galen denkt dat dit wel mee-

Golfbaan Weesp

valt, maar nu hij de handen niet op elkaar

Basisweg 2, 1383 NC Weesp

krijgt voor het oorspronkelijke plan kiest hij

T 0294 269 057

eieren voor zijn geld en wordt dit aangepast.

I golfweesp.nl

Nu komen er 20 in twee lagen van 10.
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Niels van de Griend

schreven in het nieuwe UBO-register. Als je UBO bent, bent je ook verplicht de
vereiste informatie te geven en mee te werken aan de inschrijving in het register. Doe je dat niet, dan kun je zelfs achter de tralies plaatsnemen of een geldboete krijgen. In het UBO-register wordt van de UBO opgenomen de naam,
geboortejaar en maand, nationaliteit, woonstaat en welk soort en grootte van

De Ultimate Beneficial Owner

het belang. Wat enige jaren geleden in eerste instantie een wat ‘lollig’ onder-

Al reeds enige tijd moet door een rechtspersonen de zogenoemde UBO wor-

BV, krijgt opeens een heel ander karakter. Lollig is het allang niet meer en het

den vermeld. Sinds eind vorig jaar is er ook een heus UBO-register dat door

lijkt erop dat de kans dat je een UBO bent opeens wel heel erg groot is gewor-

de Kamer van Koophandel wordt aangehouden. Het doel is om inzichtelijk te

den. Met alle gevolgen van dien.De volgens vraag is natuurlijk wie het UBO-

maken wie bij rechtspersonen en andere juridische organisaties aan de touw-

register bijhoudt. Dat moet in eerste instantie de organisatie/rechtspersoon

tjes trekt. Aandeelhouders en bestuurders worden al enige tijd bij banken en

zelf doen. Net zoals het handelsregister zal dus ook het UBO-register moeten

notarissen geconfronteerd met de verplichte UBO-opgave. Maar gaandeweg

zijn ingevuld en worden bijgewerkt. Elke organisatie die verplicht UBO’s moet

is het begrip UBO verregaand uitgebreid. De UBO was in den beginne heel

aangeven in het register heeft tot eind maand 2022 de tijd dat te doen. Daarna

kort en algemeen gezegd de persoon die direct of indirect een belang van

zal de notaris die de betreffende organisatie als partij heeft in een akte, het

meer dan 25 procent in het kapitaal van bijvoorbeeld een BV houdt. Omdat de

UBO-register moeten raadplegen en ook melden aan het register als het regis-

aandelen in een BV vaak door meerdere holdings gehouden worden, moet je

ter niet juist is bijgewerkt. Om het register meteen een goede start te geven

dus per deelneming kijken wie er uiteindelijk aan de top zit. Waar het eerst met

zal bij de oprichting van nieuwe rechtspersonen direct ook het UBO-register

name ging om economisch belang is de grens van meer dan 25% ook gaan

door de notaris worden gevuld. Zonder informatie aan het UBO-register kan

gelden voor de daadwerkelijke zeggenschap en/of belang bij uitkering van

betreffende rechtspersoon namelijk niet worden ingeschreven in het handels-

de winst of vereffening bij ontbindingen. Maar het gaat nog veel verder, want

register. Beide registers worden beheerd door de Kamer van Koophandel. Dat

zelfs als je geen UBO bent in de eigenlijke zin, kun je UBO zijn! De wet kent na-

betekent dus dat ten aanzien van nieuwe rechtspersonen eigenlijk ook altijd

melijk de zogenoemde pseudo-UBO. Voorbeeld daarvan zijn de leden van het

het UBO-register is ‘gevuld’. Het lijkt een ver-van-mijn-bedshow, maar dat is

bestuur van een rechtspersoon. Hetzelfde geldt voor maten in een maatschap

geenszins het geval. Het is heel erg aanwezig en heel erg verplicht.

werp leek dat eigenlijk met name betrekking had op aandeelhouders in een

of vennoten in een VOF. Dat betekent, let op, dat dat dus in beginsel ook kan
gelden voor alle stichtingen en verenigingen! Ook voor een STAK en zelfs voor
een kerkgenootschap! Al deze pseudo-UBO’s moeten eveneens worden inge-

Niels van de Griend, notaris bij Notarisweesp
0294-413131 - Van Houtenlaan 14 - www.notarisweesp.nl
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Pover schilders
0294 - 41 24 72

|

|

Pampuslaan 104

info@poverschilders.nl

|
|

1382 JR Weesp
www.poverschilders.nl

|

1382 JR Weesp

|

www.poverschilders.nl

Broederliefde is DNA
van Dalmulder Infra
Broers Dalmulder betrekken groot pand aan de Zuiderzeelaan
Natuurlijk, Casper en Yuri Dalmulder zijn beiden DGA van Gebroeders Dalmulder
Infra. Maar zo zien ze er niet uit. Niks strak pak en stropdas, maar werkkleding. De
twee hebben heel wat in hun mars, want als je in 14 jaar een bedrijf uit de grond
stampt zoals zij hebben, dan doe je iets heel goed. En op voorhand een leuk weetje:
Dalmulder Infra heeft een belangrijk deel van de riolering in Weespersluis aangelegd.

Eigenlijk is het de twee broers een beetje

Ondernemersfamilie

overkomen dat Gebr. Dalmulder Infra

Casper (42) en Yuri (41) Dalmulder komen uit

PROFIEL

(grond-, weg- en waterbouw) in de bouwwe-

een echte ondernemersfamilie. Wie googelt

Gebroeders Dalmulder Infra

reld in betrekkelijk korte tijd een geweldige

op ‘Dalmulder’, ‘bedrijf’ en ‘Weesp’, komt niet

Petersburg 21,

reputatie heeft opgebouwd. Het balletje is

eerst uit bij Dalmulder Infra, maar bij de sla-

1393 PS Nigtevecht

gaan rollen, zoals dat heet. En in de goede

gerstak van de familie waar zij ook deel van

T 0294 251 416

richting, met als voorlopig hoogtepunt dat

uitmaken. Dat is heel wat anders dan het

I Dalmulderinfra.nl

de twee onlangs een enorme bedrijfshal

grondwerk waar Yuri en Casper in zitten, maar

met kantoren kochten aan de Zuiderzeelaan.

voor hen is de keus volstrekt logisch. De twee

Daarover zo meer.
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drijf, maar 14 jaar geleden besloten ze voor zich te beginnen. Ze startten
met een huurkraan en een gekochte knijper. “Yuri op de kraan en ik
aan de schep”, zegt Casper in jargon. Hun werk viel al snel op in ‘het
wereldje’ en zeker niet alleen bij de kleinere aannemers in ons land. Zo
was de Koninklijke BAM Groep een van de eerste klanten. Casper: “Bij
de BAM wisten ze hoe wij werken en dat viel in goede aarde. In deze

‘Opdrachtgevers vinden
het fijn als alles in één
hand is’

wereld is het ook ons kent ons. Op het moment dat we begonnen,
werden we meteen gebeld voor een paar klussen. Vooral werk aan de
grote buizen.”

zoden aan de dijk zou zetten. “De reden dat we zijn overgestapt op medewerkers in dienst is de zekerheid dat je altijd over die mensen kunt

De grote buizen

beschikken en het feit dat de overheid van de ‘schijnzelfstandigen’ af

De grote buizen? Dat vraagt uitleg. Het is in deze wereld een begrip

wilde. We hadden een vaste club zzp’ers waarvan er uiteindelijk een aantal

en staat voor alle rioleringen en waterleidingen die de grond in gaan,

in vaste dienst zijn gekomen.”

bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwijk. “We deden en doen nu nog veel
grote buizen, onder andere in Weespersluis. Daar zijn we in 2012 be-

Geen punt aan de horizon

gonnen met de aanleg van het riool en met uitzondering van het laat-

Maar van een bewuste groeistrategie is geen sprake. Yuri legt uit: “We heb-

ste deel hebben wij dat aangelegd.”

ben geen punt aan de horizon van dan en dan willen we daar zijn. Kwaliteit
van het werk staat voorop en van daaruit groeien we vanzelf.” Casper: “Het

Onder de grond

is wel zo dat er vrijwel geen bedrijf in Nederland is, zoals wij, dat dikke bui-

Veel van het werk binnen deze bedrijfstak belandt uiteindelijk onder

zen kan spiegellassen en dat ook de juiste kranen heeft om de leidingen er

de grond. Als leek vraag je je dan al snel af hoe je je onderscheidt en

strak in te leggen. Opdrachtgevers vinden het fijn als alles in één hand is en

ook hoe je, zoals Yuri uitlegt, netjes kan werken, want dat is een van

dat er één aanspreekpunt is voor een klus. Wij bieden dat.”

hun kwaliteiten? “Zo denken de meesten die deze wereld niet kennen.
Maar wanneer een riool eenmaal is aangelegd, wordt met een speciale

Energietransitie

camera alles gemeten en gecontroleerd. Daarbij kun je onder andere

Op dit moment worden in Nederland heel wat wijken aangelegd en ook

denken aan het afschot en of de verbindingen goed zijn gemaakt. Als

elders worden riolen vervangen en ander grondwerk verricht. Dat loopt

wordt geconstateerd dat je dat in je vingers hebt, en dat hebben wij,

wel door en dus blijft er altijd werk. Daarnaast zijn er, zegt Casper, momen-

dan val je op.”

teel veel kansen in de energietransitie. “Daar moet je je onder andere bij
voorstellen dat het huidige elektriciteitsnet voor de vraag naar energie

Spiegellassen

veel te klein is. Er moeten zwaardere kabels bij vanwege de grote en aan-

De Dalmulders bieden echter meer dan alleen goed werk. Zo beschik-

houdende vraag naar energie, maar ook voor de terugwinning van energie

ken ze als een van de weinige bedrijven in Nederland over apparatuur

door zonnepanelen en windmolens.”

waarmee leidingen met een diameter tot 80 cm kunnen worden gelast
(spiegellassen heet dat) en ze hebben geïnvesteerd in apparatuur

Zuiderzeelaan

waarmee buizen met een diameter van 120 centimeter kunnen worden

Mede om die reden kochten ze onlangs een bedrijfspand aan de Zuider-

gelast. “Ook daarmee onderscheiden wij ons in deze markt”, zegt Yuri.

zeelaan. Het betreft het voormalige onderkomen van pakketbezorger
B2C met een vloeroppervlakte van 1600 vierkante meter en aan kantoren

Niet meer alleen buiten

nog eens 600 vierkante meter. Dat stond sinds augustus te huur, maar ze

Het voeren van een bedrijf betekent ook dat Yuri en Casper niet alleen

opteerden voor koop en dat is het geworden. Casper: “Dit was een bui-

meer buiten zijn. Ze moeten nu ook calculeren, de administratie bij-

tenkans. We wilden eigenlijk een groter buitenterrein, maar we wilden het

houden en noem verder de papieren rompslomp maar op. Valt dat niet

niet daarop laten springen We hebben het nodig voor alle gereedschap en

tegen? Nee dus. “Soms zitten we weken binnen, maar ook dat vinden

hooguit een paar kranen. De bedoeling is dat onze kranen niet hier, maar

we leuk werk om te doen”, zegt Yuri. “Maar we staan ook nog steeds

ergens in Nederland zijn. Maar als ze hier wel zijn, staan ze keurig droog.

heel graag buiten, absoluut. Het is vooral die combinatie die dit leuk

Dat is het behoud van je spullen.” Yuri: “Waarom Weesp? Hier liggen onze

maakt”, vult Casper aan, waarbij ieder ook zijn eigen rol heeft. Yuri: “Ca-

roots, maar vooral vanwege de centrale ligging in het land en goede aan-

spers specialiteit is lassen en mijn specialiteit is rioolwerk. Die rolverde-

en afvoerwegen. Dit is perfect.”

ling is organisch ontstaan.”
Aanpakken
Het bedrijf groeide snel, gewoon ‘door aan te pakken’, zoals Casper het
omschrijft. Er kwamen steeds meer kranen, ander materiaal en nieuw
gereedschap, maar de twee bleven de eerste jaren gewoon zzp’er. Als
ze meer mensen nodig hadden dan huurden ze ‘inleners’ in. Een belangrijke mijlpaal op weg naar personeel was een klus in AmsterdamZuidoost die liep van 2008 tot 2010. Ze maakten toen steevast gebruik
van inleners, maar langzamerhand werd duidelijk dat personeel ook
nr 1. | januari 2021 | B2B Weesp 11

Verwijten vliegen over en weer

Kinderopvang
is al jaren een
hoofdpijndossier
De laatste paar jaar, eigenlijk sinds Weespersluis is gestart, is er gebrek aan opvangplekken voor kinderen. Dat wekt de nodige wrevel. Aan het einde van het jaar zegde
de actiegroep ‘de kleine Weespers’ het vertrouwen op in de gemeente. Een mooi moment om in een paar delen een balans op te maken.

Deel 1

KMN Kind & Co naar buiten met het heuglijke

Geen vertrouwen in de gemeente

nieuws dat de definitieve locatie in Weesper-

“Onze conclusie na ruim 2 jaar actievoeren is

sluis was goedgekeurd door de gemeente-

dat Gemeente Weesp en KMN Kind & Co als

raad. Dit akkoord werd door Kind & Co gekop-

grootste aanbieder niet in staat zijn om oplos-

peld aan de investering die ze konden maken

singen te realiseren of te faciliteren.”

in een tijdelijke voorziening. (...) Kind & Co is

Veel duidelijker kon de actiegroep ‘de kleine

het afgelopen half jaar verschillende keren be-

Weespers’ het aan het einde van het jaar niet

naderd met vragen over de voortgang. Helaas

stellen: het vertrouwen in de gemeente waar

was daarover niets ‘on-the-record’ te delen.’

het betreft het faciliteren van kinderopvang

Ook menen de actiegroep en verschillende

is volledig weg. “Vanaf 2018 hebben we alle

ouders dat Kind & Co worden ‘voorgetrokken’

stappen gezet die je kunt verwachten binnen

in Weesp.

het besluittraject van de gemeente en ik denk
dat we binnen Weesp wel een beetje uitge-

Yvonne van Schaik, Regiomanager a.i. van

speeld zijn”, licht Alex van der Baan namens

Kind & Co, reageert onder andere als volgt:

de actiegroep toe. “We kunnen alleen maar

“Kind & Co doet haar uiterste best om kin-

concluderen dat er nul komma nul urgentie is

deropvang in Weesp te faciliteren. Dit kost

bij de gemeente voor dit onderwerp.” Inmid-

helaas veel tijd, zeker in een nieuwbouwwijk.

dels heeft de actiegroep zich gericht tot de

Er moeten procedures doorlopen worden en

Amsterdamse gemeenteraad omdat daar de

bestemmingsplannen worden uitgegeven.

winst kan worden gehaald en vooralsnog

Het liefst zouden we alle kinderen die opvang

lijkt die poging in goede aarde te vallen in de

nodig hebben opvang aanbieden, maar zo

hoofdstad.

werkt het helaas niet. In Weesp staan we voor
twee uitdagingen: het vinden van een plek
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Deel 2

voor opvang en het vinden van voldoende

Kind & Co doet haar best

medewerkers. En deze twee zijn niet zomaar

De actiegroep richt de pijlen ook op KMN

gevonden.”

Kind & Co. De contacten lopen stroef, om

“We kunnen wel meedelen dat we vanaf 8

niet te zeggen niet, getuige onder andere dit

maart starten met buitenschoolse opvang

citaat op de website: “Afgelopen zomer kwam

in Brede School Weespersluis. Wij zijn tevens

bezig met het realiseren van een kinderdagverblijf in de nabijheid van de Brede School.
Hiervoor zijn bijna alle procedures doorlopen
en zodra deze zijn goedgekeurd, kijken we
ook meteen naar tijdelijke huisvesting. Mar
dat doen we pas als we zeker zijn dat alles is
goedgekeurd. We willen het ouders namelijk
niet aan doen dat de tijdelijk opvang niet
omgezet kan worden naar vaste opvang en de
opvang dus wegvalt.”

Deel 3
Woest Zuid staat de popelen om in Weesp
te beginnen
De naschoolse opvang Woest Zuid wil nog
liever vandaag dan morgen van start met
naschoolse opvang in Weesp. Woest Zuid is
geen gewone naschoolse opvang, maar heeft
tot doel kinderen in beweging te brengen

Deel 5

Deel 6

(alle medewerkers hebben een sportopleiding

Gemeente trekt niemand voor

Otje is verbaasd, of eigenlijk boos, op

afgerond) met veel succes in achttien vestigin-

We hebben de gemeente gevraagd om een

reactie gemeente

gen in Amsterdam. Floris Dijkslag van Woest

reactie. We hebben onder andere gevraagd

En over deze reactie verbazen Sevgi Tonkas en

Zuid heeft een oogje laten vallen op het

of de gemeente zich erin herkent dat ouders

Femke van der Meer, directeuren van kinder-

clubhuis van We HaVe aan de ‘s Gravelandse-

menen dat Kind & Co een voorkeurspositie

opvang Otje, zich dan weer. Of eigenlijk zijn

weg dat binnenkort vrijkomt en het wil graag

heeft maar niet levert en ook hebben we ge-

ze gewoon boos. “De gemeente stelt dat ze

meedoen bij de uitbreidingsplannen van de

vraagd waarom Woest Zuid de gedachte had

in gesprek zouden zijn met meerdere organi-

Weesper Tennis Club (WTC). Beide komen

dat het met het clubhuis van We HaVe goed

saties. Maar niet met ons. Wij hebben dat wel

echter vooralsnog niet van de grond. De WTC

zou komen (zie het artikel vorige week), maar

verzocht, maar vanuit de gemeente is er nooit

komt nog niet echt verder met de verdere

waarom er een kink in de kabel is gekomen.

gehoor aan gegeven. Bij onze uitbreiding was

uitwerking omdat het op een soort ‘go’ van

De gemeente laat onder ander dit weten:

onze enige contactpersoon een toezichthou-

de wethouder wacht en de plannen voor het

der van de gemeente.”

clubhuis gingen in de goede richting, totdat er

“We voeren regelmatig gesprekken met kin-

ernstige vertraging in kwam. “Als we morgen

deropvangpartners en proberen binnen de

“Wij hebben het hele traject van de uitbrei-

zouden horen dat zowel de locatie bij de WTC

mogelijkheden die er zijn de realisatie van

ding die we in 2020 hebben gerealiseerd

kan doorgaan en we ook zouden kunnen be-

kinderopvangplekken te stimuleren en orga-

geheel zelfstandig afgelegd, zonder response

ginnen bij Don Bosco, dan gaan we ze allebei

niseren. Wij hebben kinderopvangorganisaties

vanuit de gemeente. We hadden zeker ver-

invullen. En als we de mogelijkheid krijgen

ook gevraagd de wachtlijsten met ons te de-

wacht dat er contact zou zijn tussen de wet-

om aan de slag te gaan in de nieuwe school

len zodat wij precies weten hoeveel kinderen

houder en ons, zeker gezien de druk die er is

en sporthal in Weespersluis die in maart wordt

er op de wachtlijst staan om zo meer inzicht

op de kinderopvang in Weesp, maar er is in

opgeleverd, dan willen we ook dat doen. Aan

krijgen in de omvang van het probleem.”

geen enkel opzicht meegedacht. Sterker nog,

ons ligt het niet”, zegt Dijkslag.

“Het is ons bekend dat BSO Woest Zuid ge-

vanuit het gemeentehuis was er totale stilte

bruik wil maken van het clubhuis waar tot 1

en de gemeente is ook zeer slecht, om niet te

Deel 4

maart We HaVe in gevestigd is. Er is nog geen

zeggen niet, bereikbaar. Dat is zeker teleurstel-

Koningskinderen gaat van start

definitief besluit genomen over de invulling

lend.”

Toch komt er lucht met een nieuwe speler op

van dit pand.”
Ze vinden het allemaal erg jammer, temeer

de markt. Koningskinderen opent namelijk
medio 2022 een nieuwe vestiging openen op

En verder:

daar ze goed contact met de gemeente be-

Zorglandgoed Hoogerlust, op de grens van

“Organisatie Kind & Co heeft wat ons betreft

langrijk vinden omdat Otje graag wil meeden-

Muiden en Weesp, bij het grote ei langs de

zeker geen voorkeurspositie. We zijn voor een

ken over de oplossing van het probleem. “Wij

Korte Muiderweg. HIer komt een hoogwaar-

gelijk speelveld. Daarnaast is het zo dat kin-

hebben niet het doel om te groeien, maar als

dig, duurzaam en ruim opgezet kinderdag-

deropvangorganisaties samenwerkingsafspra-

een uitbreiding bij ons kan bijdragen aan de

verblijf voor ouders van zowel Weespersluis in

ken maken over de BSO met scholen. Gaat het

oplossing van het probleem, dan zijn wij zeker

Weesp als De Krijgsman in Muiden. Het gaat

allemaal traag? Het mag van ons zeker sneller.

bereid daarover mee te denken. Maar bij een

om en kinderdagverblijf voor in totaal 132 kin-

Wij proberen daarom ook echt binnen de mo-

uitbreiding lopen wij grote financiële risico’s

deren in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

gelijkheden die er zijn aan te jagen.”

en die gaan we niet aan als we geen hulp krijgen en niet weten waar we aan toe zijn.”
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Oud

Nieuwstad 100: de basis
van Anker jenever
Samen met molen Het Anker, twee
pakhuizen en twee stokerijen vormde
Nieuwstad 100 een enorm jenevercomplex in het Weesp van begin 19e eeuw.

1799 gebouwd als mouterij en was het ooit

gunstige regelgeving ten opzichte van deze

onderdeel van de grote jeneverdistilleerderij

drank kwam de economie én hun eigen zaken

Het Anker.

ten goede. De Franse families waren naast
welvarend ook verweven met elkaar. Daniël

West-Europese adel

Thuret, koper van Nieuwstad 100, stapte in het

Maar de geschiedenis van Nieuwstad 100 gaat

Eind 17e eeuw heet Weesp een groep Franse

huwelijksbootje met Johanna d’Arrest, dochter

verder terug dan 1799. Op 30 januari 1759

protestantse vluchtelingen welkom. Onder

van regerend burgemeester Abraham d’Arrest.

koopt de heer Johan Daniël Thuret de mouterij

hen families van West-Europese adel zoals

Deze burgemeester liet in diezelfde tijd het

aan Nieuwstad 100 voor 200 gulden. Het is dus

d’Arrest en Thuret, de familie van Daniël Thu-

gemeentehuis (1772-1776) bouwen, betaald

goed mogelijk dat het pand herontwikkeld is

ret. Hun macht en aanzien groeide snel en

uit de accijns van de bier- en jeneverstokerijen.

opgeleverd. Hoe dan ook prijkt er nog steeds

binnen korte tijd namen zij menig mouterij

Hijzelf was ook befaamd om zijn distilleerde-

een gevelsteen boven het raam waarin het

succesvol over. Maar ook hun deelname aan

rijen in Weesp. Men kwam veel bij elkaar over

jaartal 1799 staat. Volgens de overlevering die

het stadsbestuur bleef niet uit. Die twee ble-

de vloer en naast trouwen werd er dus ook

we nu kennen, is Nieuwstad 100 tussen 1798-

ken overigens erg goed samen te gaan; een

goed gedronken.

14 B2B Weesp | nr 1. | januari 2021

Nieuw

UW BEDRIJF OOK HIER?

Redelijk wat eigenaren

Van Houten

Het pakhuis Nieuwstad 100 heeft redelijk wat

In 1869 is de mouterij even in handen van

eigenaren gehad. In 1799 werd Nieuwstad 100

Hendrik Johannes Gudde, om vervolgens in

Mogelijk heeft ook uw bedrijf een

verkocht aan de vermogende Amsterdamse

1870 gekocht te worden door C.F. van Houten.

geschiedenis in Weesp. Wellicht een

kooplieden en broers Schimmel. Jan Schim-

Dat betekent voor Nieuwstad 100 een defi-

roemruchte, maar ook een historie die

mel had in de jaren ervoor de Weesper jenever

nitief einde als mouterij. Tot aan 1931 zal Van

niet meteen tot de verbeelding spreekt

al tot geliefd product gemaakt in de Carib-

Houten Cacao er zijn kantoor, opslag en expe-

maar die leuk is om te delen met ande-

bean tijdens zijn jaren als ambtenaar van de

ditie hebben. Rond 1906 zien de medewerkers

ren, vinden wij leuk. Wij staan daar zeker

West-Indische Compagnie. Hij staat dan ook

van Van Houten aan de overkant van de Oude

voor open.

aan de basis van de gloriejaren van jenever-

Gracht de Van Houtenkerk gebouwd worden.

stokerij Het Anker en Nieuwstad 100. Tegen-

Even een mailtje met één of meerdere

woordig wordt naar dit oude recept de Anker

Nadien zijn er verschillende huurders in

foto’s van de situatie vroeger en die van

jenever weer gemaakt en verkocht.

Nieuwstad 100 geweest, waaronder, zo blijkt

nu (maar die laatste kunnen wij ook

uit de foto, wijnhandel Huib van Leeuwen

maken, geen probleem) en het liefst een

Generaal

(hierover is niets terug te vinden in de an-

opzet van de tekst zoals u die wilt en wij

In 1840 wordt Henry Bohlen (1810-1862), zoon

nalen) en ook lange tijd de Nederlandse Orde

zorgen dat ook uw bedrijf laat zien dat

van Bohl Bohlen en Anna Schimmel, aan het

van Uitvinders (NOVU), die hier een verdie-

het diepe wortels heeft in de samenle-

roer gezet van Nieuwstad 100. Henry houdt

ping huurde. Momenteel biedt Nieuwstad 100

ving van Weesp.

echter meer van veldslagen en in 1847 ver-

onderdak aan een aantal zogeheten loftwo-

trekt hij naar het Amerikaanse leger waar hij

ningen. Nieuwstad 100 is een gemeentelijk

het tot generaal schopt.

monument.

Mailen kan naar Hans@entermedia.nl.
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Acteur Frank Lammers ijvert ervoor dat Car Casting Holland mag blijven waar het zit

‘Car Casting Holland
is onmisbaar voor
filmwereld’
Voor Henno van Bergeijk, eigenaar van Car Casting Holland, wordt het de komende
maand erop of eronder. Hij heeft het idee dat de politiek in beweging komt en hoopt
dat het in de goede richting is. Inmiddels laat acteur Frank Lammers weten waarom
het zo belangrijk is dat Car Casting Holland in Weesp blijft.

Een jaar of vier. Zo lang wordt er al aan de

Trots

poten gezaagd van Car Casting Holland en dat

Henno is trots op zijn bedrijf, maar de ge-

is Henno van Bergeijk niet in de koude kleren

meente heeft er minder mee. Die zegde afge-

gaan zitten. Al twee keer is het huurcontract

lopen 25 mei voor de tweede keer de huur-

van het pand waarin hij al tien jaar zit opge-

overeenkomst op, nu per 31 augustus 2020.

zegd en beide keren is het vooralsnog met

Deze huurovereenkomst is in 2011 aangegaan

een sisser afgelopen. Maar het doet wat met

en is, nadat deze op 31 augustus 2014 verliep,

hem. “Ik heb nog zo veel plannen, maar kom

vervolgens elk jaar verlengd.

eigenlijk amper toe aan echt ondernemen,
want dit vreet aan me.”

Niet in de weg
De reden dat de huurovereenkomst elk jaar

Voertuigen voor films

werd verlengd, was dat er geen concrete plan-

Eerst even waar het over gaat. Car Casting Hol-

nen met het pand waren. Maar in december

land levert vanuit het pand Nijverheidslaan 14

2018 legde de gemeenteraad de visie voor

(oudere Weespers kennen het als de voorma-

de Nijverheidslaan vast en sindsdien zit Car

lige garage van Hans Mafait) allerlei voertui-

Casting Holland in de weg. In een zogeheten

gen, met name auto’s en motoren, voor films,

raadsinformatiebrief (RIB) die op 7 juli vorig

tv-series en documentaires. Voorbeelden te

jaar aan de gemeenteraad is gestuurd, schrijft

over. De Opel Manta in New Kids Nitro, politie-

het college van B en W: ‘Voor de bedrijven

auto’s in de Heineken Ontvoering, de Jaguar in

is het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen

PROFIEL

Komt een vrouw bij de dokter, de roze Hummer

langs de Nijverheidslaan niet belemmerend

Car Casting Holland

in Moordvrouw: ze zijn allemaal geleverd door

werken, maar een duurzame economische

Nijverheidslaan 14 1382 KB

Henno. Ook komen de Subaru in de kerstcom-

invulling vormen, passend bij het overwegend

carcastingholland.nl

mercial van Jumbo en de VW Golf 1 cabrio in

nautische karakter.’

06-53 500 326

de McDonald’s commercial uit zijn stal en in

Over Nijverheidslaan 14 heeft het college

tv-series als Flikken, Penoza en Baantjer rijdt de

van B en W vastgesteld dat het ‘op de markt

politie in een auto van Car Casting Holland.

wordt gebracht voor openbare, vrije verkoop’,
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waarbij Van Bergeijk als zittende huurder

bedrijf heeft een duurzaam karakter want be-

werk niet doen en kan geen enkele acteur zijn

géén voorkeurspositie krijgt. Dat steekt hem,

staat al 26 jaar en draait goed en mijn bedrijf

werk doen. Bovendien is wat hier allemaal

temeer daar hij zijn goede wil toont om eruit

is goed passend en niet beperkend voor de

staat museumwaardig.”

te komen en ook omdat hij een plan heeft

naast- en achterliggende bedrijven.”

“Bovendien vind ik het juist in deze tijd niet
goed dat er zo met ondernemers wordt om-

neergelegd om samen met Grip on Water –
Nautical assistent for filmindustry (specialist in

Frank Lammers

gesprongen. Henno heeft nu al vier jaar de

stunts en camerawerk op het water) voor een

Deze brief wordt op 26 januari als ingezonden

dreiging boven zijn hoofd dat hij weg moet

nautische invulling te zorgen.

stuk behandeld in de commissie SOB. “De poli-

en dat daardoor het bedrijf mogelijk naar de

tiek moet zich nu uitspreken of het pand naar

gallemiezen gaat. Daarnaast is dit geen bedrijf

Niets veranderd

de hoogste bieder gaat of dat ze mij als huur-

dat je even oppakt en ergens anders plaatst.

Dan zou je denken dat Van Bergeijk inmiddels

der het voorrecht bieden om al eerste een bod

Car Casting Holland past hier zo verschrikkelijk

wel weg is, maar niets is minder waar. In de

te doen”, zegt Henno.

goed.”

tussentijd is er in het pand helemaal niets ver-

Hij wacht nu af hoe de hazen gaan lopen. 26

anderd. Hooguit zijn er nieuwe voertuigen bij

januari wordt voor hem D-day: het wordt erop

Ook de feiten spreken wat Lammers betreft in

gekomen, maar Van Bergeijk maakt geen aan-

of eronder. En daarbij kan hij wel wat hulp

het voordeel van Van Bergeijk. “Dit is een in-

stalten om zijn biezen te pakken. Los van het

gebruiken. Van Bergeijk vindt het langzamer-

dustrieterrein, Car Casting Holland heeft deze

feit dat hij geen idee heeft waar hij terecht zou

hand tijd worden dat anderen het belang van

ruimte nodig en zo veel van dit soort panden

kunnen, is er namelijk enig licht aan het einde

zijn bedrijf voor de Nederlandse filmindustrie

zijn er niet, Henno is bereid om mee te bewe-

van de tunnel, in die zin dat de politiek lijkt te

onderstrepen. Zoals acteur Frank Lammers,

gen in de ideeën van de gemeente en heeft

bewegen. “Twee maanden geleden heb ik een

bekend van een groot aantal films, tv-series

mooie plannen en, maar dat is mijn interpre-

brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin

en commercials. Hij onderstreept het belang

tatie, vanuit een soort speculatieve invalshoek

ik kort uiteenzet dat ik het pand wil kopen en

van Car Casting Holland én geeft aan dat wat

moet dit bedrijf weg terwijl er helemaal geen

dat ik voldoe aan alle kaders die zijn gesteld,

er gebeurt wat hem betreft echt niet kan. “Ik

concreet plan is.”

want ik heb een nautisch plan gemaakt waar-

ben actief in de Nederlandse filmwereld en

Het zijn precies de argumenten die Van Berge-

mee mijn bedrijfsvoering aan de eis van ‘nau-

bedrijven als Car Casting Holland hebben we

ijk zelf ook heeft en waarvan hij hoopt dat die

tisch karakter’ kan voldoen, de beeldkwaliteit

nodig om goede films te kunnen maken. Als

in het pulletje vallen bij de gemeenteraad.

van mijn bedrijf voldoet aan de eisen, mijn

Henno zijn werk niet kan doen, kan ik mijn
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Een roerige start

minimaal € 3.000 vaste lasten dienen te zijn per kwartaal.
De tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en

2020 ligt achter ons. Een jaar dat bij zal blijven en ook

betreft maximaal € 90.000 per kwartaal. Voor de aanvraag

2021 starten we met uitdagingen. We blijven langer in

is eHerkenning nodig. Deze aanvraag heeft een door-

een harde lockdown, met alle gevolgen van dien. Als

looptijd waar rekening mee gehouden dient te worden.

of dat niet genoeg is hebben we dankzij de Britten ook

Koen Horseling

nog de brexit. Overigens is mijn doel niet om een som-

Loket corona-overbruggingslening (COL)

ber beeld te schetsen. Er is begonnen met vaccinatie.

Er is opnieuw geld beschikbaar gesteld zodat mkb’ers een

Daarmee is het hopelijk nog een kwestie van een lange

beroep kunnen doen op de Corona-Overbruggingslening

adem voordat we terug kunnen naar een meer normale

(COL). Deze regeling is speciaal voor start-ups, scale-ups

samenleving. In de tussentijd zijn er weer brede steun-

en innovatieve bedrijven. Budget is € 300 miljoen. Nieuw

maatregelen toegezegd. Het is goed om hiervan een ac-

is dat lenen ook mogelijk is indien er reeds bij een derde

tueel overzicht te schetsen, alsook kort stil te staan bij de

financiering loopt. Aanvraag gaat online en is mogelijk

mogelijke gevolgen van de brexit. Hopelijk valt de lange

tot 17 mei 2021.

adem hiermee van zo veel mogelijk zuurstof te voorzien.

Brexit
Uitstel van betaling voor loonheffingen, BTW,
IB, VPB

Met ingang van 1 januari 2021 is er sprake van invoer

Bijzonder uitstel is opgeschroefd naar 1 april 2021. Aan-

douaneperspectief heeft dit gevolgen. Zo heb je een Brits

vraag van het bijzonder uitstel kan nog in het eerste

EORI-nummer nodig. Daarnaast geldt vanaf 1 juli 2021

kwartaal 2021.

dat producten die naar de VK gaan fysiek gecontroleerd

en uitvoer van goederen tussen de EU en het VK. Vanuit

worden. Zorg dat documenten in orde zijn om vertraging

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

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

te voorkomen. Tot slot heeft de brexit diverse gevolgen

Tot en met 29 januari 2021 kan er TVL worden aange-

voor de BTW. Het overstijgt deze column om hier een uit-

vraagd. Is er sprake van een omzetverlies van 30% of

eenzetting van te geven.

meer over het 4e kwartaal 2020 dan kom je hiervoor mogelijk in aanmerking. Een van de voorwaarden is dat er

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

Wees bewust, bereid voor en blijf vooral ademhalen!

met één
druk op de
knop.

Truvion Healthcare Logistics zoekt

Truvion Healthcare Logistics zoekt

Oproepkrachten (M/V)

Oproepkrachten (M/V)

Bij Truvion Healthcare Logistics (THL) zijn we op zoek naar oproepkrachten die flexibel oproepbaar
zijn voor werkzaamheden in ons magazijn. THL is een familie bedrijf en gespecialiseerd in de
opslag en distributie van farma- en healthcare producten. Ons magazijn is GDP gecertificeerd en
bevindt zich in Weesp.

Bij Truvion Healthcare Logistics (THL) zijn we op zoek
naar
oproepkrachten
dieverzenden
flexibel
zijnofvoor
De
werkzaamheden
bestaan uit orderpicken,
van oproepbaar
goederen en het verpakken
ompakken van diverse producten en promotiematerialen.
werkzaamheden in ons magazijn. THL is een familie
Wij zijn op zoek naar een collega die accuraat en stressbestendig is. Als je een diploma heftruck en
bedrijf en gespecialiseerd in de opslag en distributie
reach truck hebt is dit een pré. Schoolverlaters zijn van harte welkom om te solliciteren.
van farma- en healthcare producten. Ons magazijn is
Als je belangstelling hebt, stuur je een sollicitatiebrief en CV naar hr@truvionhealthcare.com.
Voor
meergecertificeerd
informatie over THL zie www.truvionhealthcare.com.
GDP
en bevindt zich in Weesp.
De werkzaamheden bestaan uit orderpicken,
verzenden van goederen en het verpakken of ompakken van diverse producten en promotiematerialen.

Wij zijn op zoek naar een collega die accuraat en
stressbestendig is. Als je een diploma heftruck en reach
truck hebt is dit een pré. Schoolverlaters zijn van harte
welkom om te solliciteren.
Als je belangstelling hebt, stuur je een sollicitatiebrief
en CV naar hr@truvionhealthcare.com. Voor meer
informatie over THL zie www.truvionhealthcare.com.

Nieuwe leden bij de IVW
Het nieuwe jaar is begonnen. Allen hopen wij op een beter jaar, maar
de start is nog niet al te best. Desondanks is het bestuur van de IVW verheugd dat onze leden het belang van een ondernemersvereniging inzien
en wij in de afgelopen periode weer een aantal nieuwe leden konden begroeten. Wij kunnen onze taken immers niet (blijven) uitvoeren zonder
onze leden.
Wij zijn dan ook verheugd de volgende ondernemers te verwelkom als
nieuw lid van de IVW:
Myosotis Uitvaartverzorging | Bob van Boekel en Charles Benschop
staan al 23 jaar met hun team klaar om mensen te ondersteunen, adviseren en ontlasten in de periode tussen overlijden en uitvaart.
Kosprosign | Garcia Beijer (directeur) en haar team ondersteunen bij
het realiseren van een optimale merkpresentatie. Het beschikt over een
eigen print-, signing- en productie-afdeling.
Airworks | Het mooie bedrijf van Matthew Whitehead maakt fantastische en verbazingwekkende, grootschalige rekwisieten voor festivals,
theaters, concerten, parades en dance-events.
Begin 2021 zijn deze aspirant-leden een regulier lidmaatschap aangegaan.
Madoo (E-Business Solutions V.O.F.) uit Weesp. Amanda Timmer houdt
zich als eigenaar bezig met webdesign, w.o. het bouwen van websites en
webshops.
ActivFinance - Quido Schaafsma zet als intermediair zijn netwerk, expertise en ondernemerschap in om ondernemers te helpen bij het vinden
van de best passende bedrijfsfinanciering.
ProWorks Reclamegroep – Raymond Vonk biedt ondersteuning op alle
gebieden rondom communicatie. Van reclame-advies en -ontwerp tot de
realisatie en montage.
De Vecht Projecten – Richard Birkhoff is als expert het adres voor maatwerkinterieur voor horeca, winkels en particulieren.
Wij hopen in 2021 veel nieuwe (aspirant-)leden te kunnen verwelkomen.
Op dit moment wordt onze website aangepast en is nog niet alle informatie compleet. Bij vragen over het (aspirant-)lidmaatschap is Monique
Veldhuijzen uw aanspreekpunt:
info@ivw-weesp.nl
06-54961220.

Bedrijvenvereniging voor Weesp, Muiden en omstreken.

S e cre ta ria at
Monique Veldhuijzen - Stationsplein 30 - 1382 AD Weesp
info@ivw-weesp.nl - www.ivw-weesp.nl
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Wim Bos Transport B.V.
Rijnkade 13-14

+31 (0) 294 - 415 412
1382 GS Weesp

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

