
Opvangslocatie voor 200 Oekraïners

Dinsdag 
24 mei 2022

Sander trouwde met een onbekende voor het 
RTL-programma MAFS: ‘Ik ben gewoon mezelf 
gebleven en dat is het belangrijkst.’
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WEESP Zon-
dagavond 
moest de 
brandweer 
met spoed 
naar de E. du 
Perronstraat. 
Bij Simran’s 
Afhaalhuis 
was de vlam 
vanuit de pan 
in de afzui-
ginstallatie 
geslagen. De 
brand was snel 
weer onder 
controle. Rishi 
Sewkaransing 
van Simran’s 
Afhaalhuis 
vertelt; “De 
hoofdkeuken 
heeft veel 
roetschade, 
maar de men-
sen zijn pico 
bello in orde.”

Vlam in de pan op de E. du Perronstraat

WEESP In een leegstaand bedrijfspand 
op het Van Houten Industriepark 
wordt op korte termijn een nieuwe 
opvanglocatie voor vluchtelingen uit 
Oekraïne geopend. Het pand wordt op 
dit moment klaargemaakt om twee-
honderd Oekraïners voor de duur van 
een jaar opvang te bieden. Naar ver-
wachting wordt het pand eind juni 
opgeleverd.

Op dit moment verblijven er al een aan-
tal Oekraïense vluchtelingen op ver-

schillende plekken in Weesp. Eind juni 
komen er nog eens tweehonderd Oekra-
ieners naar Weesp, die hun intrek zullen 
nemen in een volledig bewoonbaar ge-
maakt bedrijfspand op het Van Houten 
Industriepark.

In de zoektocht door de gemeente Am-
sterdam naar locaties waar Oekraïense 
vluchtelingen voor langere termijn (van 
één tot drie jaar) terecht kunnen, kwam 
het Van Houten Industriepark in Weesp 
naar voren. Het initiatief komt van de 

Stichting Care4Good. Zij maken het 
pand geschikt voor de opvang van vluch-
telingen. Stichting de Regenbooggroep 
zal daarna de opvang van vluchtelingen 
op deze locatie verzorgen.

Het is de bedoeling dat Oekraïners die 
nu nog in een noodopvanglocatie in de 
gemeente Amsterdam verblijven eind 
juni hun intrek nemen in het pand op 
het Van Houten Industriepark.

 �Lees verder op pagina 3

Foto: WeesperNieuws

Inrijverbod 
vrachtwagens
WEESP Vrachtwagen langer dan 
tien meter mogen niet meer de 
binnenstad van Weesp inrijden. 
Dit omdat de weginrichting in 
de binnenstad van Weesp hier 
niet geschikt voor is. 

In het besluit is een wijziging 
gemaakt omdat in de praktijk is 
gebleken is dat een tweetal super-
markten problemen ondervon-
den met de toelevering van goe-
deren. De bebording zal worden 
verplaatst, zodat vrachtwagens 
de goederen kunnen leveren zon-
der het inrijverbod te overtreden.

Einde tijdperk
WEESP Ruim 17 jaar was de 
vaste kern van zaterdag 1 van 
FC Weesp bij elkaar, maar zater-
dag 28 mei valt het doek.
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Wonen   Weesp   deMakelaars.nl

Verkoper Reguliershof 40 vertelt:

 “Hele goede communicatie tussendoor. 
Ik beveel dit kantoor van harte aan!”

€ 335.000,- k.k.
SINNIGVELDERSTRAAT 581 TE WEESP BUURMEESTERSLAAN 6 TE MUIDERBERG SINNIGVELDERSTRAAT 623 TE WEESP

T  0294 - 41 71 18

WWW.NIENABER.NL

NIEUW IN DE VERKOOP € 389.000,- k.k.€ 495.000,- k.k.NIEUW IN DE VERKOOP € 300.000,- k.k.

•   Aantrekkelijk en ruim 
drie-kamer-appartement 
van 87 m²

•   Gelegen op de vijfde 
woonlaag

•   Voor en achter relatief vrij 
uitzicht

•   Zonnig balkon op het 
westen

•   Berging op de begane 
grond

•  Fantastische, instapklare 
hoekwoning van 94 m²

•  Gelegen op een perceel 
van 180 m², parkeerplaats 
op eigen grond

•  In 2019 flink 
gemoderniseerd

•  Aantrekkelijke achtertuin 
(noordwest) grenzend aan 
een heerlijke groenstrook 
met water

•  Praktisch ingedeelde 
middenwoning van 83 m² 
(excl. bijkeuken en berging)

•  Veel lichtinval
•  Fijne woonkamer met open 

keuken, bijkeuken, berging 
en drie slaapkamers

•  12 meter diepe achtertuin 
op het westen

•   Licht drie-kamer-HOEK-
appartement van 87 m²

•   Gelegen op de zesde (
bovenste) woonlaag

•   Voor en achter relatief vrij 
uitzicht

•   Zonnig balkon gelegen op 
het westen

•   Berging op de begane grond

NIEUW IN DE VERKOOPNIEUW IN DE VERKOOP € 300.000,- k.k.

KIKKENSTRAAT 27 TE WEESP 

Overweegt u uw woning te verkopen?
Wij komen vrijblijvend langs 

voor een waardebepaling!
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Het gemeentenieuws  
in uw mailbox?
Meld u aan voor de 
digitale nieuwsbrief.  
Ga naar:  
weesp.nl/nieuwsbrief.  

U ontvangt dan wekelijks 
meer informatie over 
actuele onderwerpen  
en besluitvorming van  
de gemeente Weesp.

Eerste vergadering 
bestuurscommissie
U wordt uitgenodigd voor de eerste vergadering van de 
bestuurscommissie stadsgebied Weesp, op donderdag 
31 maart 2022 om 20.00 uur.

De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het 
Weesper stadhuis en wordt live uitgezonden via 
weespernieuws.nl/live.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op 
bestuurscommissieweesp.notubiz.nl/dashboard.

Tijdens deze eerste vergadering komt een aantal 
formele zaken aan de orde. Zo wordt er een 
tijdelijk voorzitter benoemd en wordt de werkwijze 
van de bestuurscommissie stadsgebied Weesp 
(Reglement van Orde, mandatering aan het Dagelijks 
Bestuur) besproken. Tevens zullen de leden van de 
agendacommissie gekozen worden.

Inspreken? Meld u uiterlijk 8 uur vóór de vergadering 
aan bij de griffie door een mail te sturen naar 
bestuursondersteuning.sgw@amsterdam.nl met als 
onderwerp ‘Aanmelding inspreekrecht’. 

De bestuurscommissie Weesp is officieel geïnstalleerd. De gekozen leden van de  
bestuurscommissie Weesp adviseren het dagelijks bestuur van het stadsgebied Weesp  
en van de hele stad. 

De bestuurscommissie houdt zich bezig met zaken die de 
inwoners van Weesp en Driemond direct raken, zoals de 
inrichting van straten en pleinen, groen en parken, het 
inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. 
De leden van de bestuurscommissie Weesp kiezen uit hun 
midden een dagelijks bestuur van drie leden.

Dit zijn de leden van de bestuurscommissie voor het 
stadsgebied Weesp

Van links naar rechts (onderste rij):
Jan van der Does (GroenLinks), Tineke Booij-van Willigen 
(WSP), Katinka Hilders-van de Wetering (CDA), 
Cees Sluijk (CDA), Sjaak Oostenrijk (PvdA).
Middelste rij van links naar rechts:
Mathijs Petri (WSP), Rita van Geenen (WSP), 
Marten Snijder (VVD).
Bovenste rij van links naar rechts:
Melati Paät (GroenLinks) en Ron Anches (D66).

Bestuurscommissie Weesp officieel 
geïnstalleerd

Stadsgebied Weesp 
Bezoekadres: Stadsloket, 
Nieuwstraat 70a
Telefoon: 14 020
amsterdam.nl/contact/
stadsloket-weesp, amsterdam.
nl/weesp 
  twitter.com/Weesp  

(@Weesp)
  facebook.com/

stadsgebiedweesp
  linkedin.com/company/

stadsgebied-weesp 

Burgerzaken
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: van 
08.30 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag: 
(ook) van 14.00 tot 16.00 uur

Klant Contact Centrum
Zelfde openingstijden als 
Burgerzaken.
Telefoon (0294) 491 391  
(Bereikbaar van ma t/m vr. 
8.00 – 18.00 uur.)

Sociaal loket
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag: 8.30-11.00 uur
Woensdag op Papelaan 99 (als 
onderdeel van Weesper MOP): 
9.30-11.30 uur

Stichting MEE
Telefoon (020) 512 72 72
E-mail: informatie@mee-az.nl

Museum Weesp
Wo. t/m zo. 
13.30 - 17.00 uur
www.museumweesp.nl

Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen, 
locatie Weesp
Studiezaal in Stadskantoor 
Weesp: Gesloten  
Voor vragen: 
rhcvechtenvenen.nl of 
telefoon (0346) 259 425

Contactgegevens 

Vanaf 24 maart hoort Weesp, 
waar Driemond onderdeel 
van wordt, officieel bij:

Amsterdam
Week 13Gemeentenieuws Weesp

03  2022

Niet op de foto: Cor Bavinck. Hij was nog niet benoemd toen de foto werd gemaakt.

Bekendmakingen 
in de krant en digitaal

Wilt u de bekendmakingen online bekijken? Dat 
kan via: officielebekendmakingen.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van de vergunningen, 
bouwaanvragen of andere bekendmakingen in 
Weesp of in uw eigen buurt? Ga dan naar overheid.
nl/berichten-over-uw-buurt en abonneer u op de 
bekendmakingen in uw omgeving. Zo ontvangt u 
een melding bij nieuwe publicaties.  

Lukt het u niet om de bekendmakingen online in te 
zien, dan helpen wij u graag bij de balie van het 
stadsloket. 

Duurzaam

VACATURENieuws
Mei 2022

VacatureNieuws is een bijlage van de lokale nieuwsbladen van Enter Media

Werkgevers in jouw omgeving zoeken versterking

Kijk voor 
deze 
bijlage in 
de krant
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Vrijwilligersvacatures
WEESP Samen maken wij 
Weesp mooier. Elke week 
selecteert de Vrijwilligers-
centrale een aantal vrij-
willigersvacatures.

Ophalen voedselbankpak-
ket (spoed!)
Kun jij op donderdagmiddag 
om half 2 een voedselbank-
pakket ophalen voor ie-
mand die dat zelf niet kan? 
De voedselbankuitgifte is 
in de Grote Kerk. Het gaat 
om een pakket van 2 grote 
tassen, een auto is daarom 
handig.

Loop met Sonja de avond-
vierdaagse
Sonja (37 jaar) woont bij 
Philadelphia op de Achter-
gracht in Weesp. Ze heeft 
een licht verstandelijke be-
perking en houdt enorm 
van wandelen. Ze zou heel 
graag met de avondvier-
daagse mee willen doen dit 
jaar. En bij voorkeur zelfs 10 

kilometer. Maar dit kan al-
leen als ze een wandelmaat-
je heeft. Houd jij ook van 
wandelen en heb je zin en 
tijd om 4 avonden (31 mei 
t/m 3 juni) samen met haar 
de vierdaagse te lopen? 

Theater Wesopa
Als medewerker van het 
bouw- en klusteam help je 
mee om de theaterzaal in te 
richten voor verschillende 
voorstellingen en evene-
menten. Daarnaast zijn er 
verschillende onderhouds-
werkzaamheden in het ge-
bouw die ook gedaan moe-
ten worden. Ben je handig, 
kun je klussen en vind je 
het leuk om in een team te 
werken? De werkzaamhe-
den zijn vooral overdag en 
de dagen zijn wisselend.

De vrijwilligerscentrale 
is bereikbaar op info@vc-
weesp.nl of 06 – 82 60 59 87.

Colofon
WeesperNieuws is een uitgave van Enter Media. Verschijning wekelijks huis-aan-huis in 
Weesp en Driemond. Oplage 11.000. 

Uw persberichten, foto’s, uitslagen, nieuwstips etc. kunt u sturen aan: 
redactie@weespernieuws.nl. Tel (0294) 410333. 
Uitgever: Adri de Bruijn. Directie: Jolanda de Rijk. 
Eindredactie: Marieke van Veen. 
Redactie: Marinka Hilders, Lejla Hulsebos, Nikola van Krieken, Hans Peijs en Nora Schenk. 
Informatie over adverteren bij Claudia Brunink: verkoop@weespernieuws.nl, 
tel (0294) 410333.
Digitaal abonnement op www.weespernieuws.nl. 

Krant niet ontvangen? Meld dit s.v.p. via www.weespernieuws.nl/klacht of 0294-410333.
© Copyright: Op de teksten, de foto’s en het ontwerp van het WeesperNieuws rust 
copyright. Niets mag op welke wijze dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

Deze krant is gemaakt met Pubble en bij BDU Print gedrukt op papier van gerecycled 
materiaal.

Medewerkers ING aan de 
slag bij de buurtkamer
WEESP Even een dag niet 
naar kantoor, maar lami-
naat leggen en schilderen 
bij Buurtkamer de Kas-
tanje of bloemschikken en 
kegelen met bewoners van 
Hogewey. Vijftien bedrijfs-
juristen van ING uit Am-
sterdam-Zuidoost staken 
vorige week de handen uit 
de mouwen.

ING stelt haar medewerkers 
in staat om jaarlijks twee 
dagen te besteden aan vrij-
willigerswerk. Na een posi-
tieve ervaring vorig jaar bij 
HRIF, waar een aantal colle-
ga’s kleding en schoenen ge-
sorteerd hebben, wilde nu 
het hele team zich inzetten 
als vrijwilliger. Vanuit Vice 
Versa, onderdeel van Versa 
Vrijwilligerscentrale, ging 
een deel van de medewer-
kers aan de slag in Weesp. 
Een ander deel zette zich 
in bij Forteiland Pampus en 
het Vogelasiel in Naarden. 
Bij Buurtkamer de Kastanje 
konden de medewerkers 
kiezen uit laminaat leg-
gen en schilderen van het 
tuinhuis. Bij verpleeghuis 
Hogewey werd geholpen bij 
het bloemschikken en ke-
gelen. Ook trakteerde ING 
op een lekkere gebakje bij 
de koffie. Na afloop gaven 
zowel ING medewerkers als 
de betreffende organisaties 
aan dit een waardevolle er-
varing te vinden. “Je komt 
op een locatie en in contact 

met mensen die je anders 
niet snel ontmoet”, aldus 
een van de ING-medewer-
kers. “Misschien ga ik zelfs 
wel vrijwilligerswerk doen 
bij Hogewey. Ik vind het zo 
leuk om iets voor deze men-
sen te kunnen betekenen.”
ViceVersa stelt medewer-
kers van bedrijven in de 
regio in de gelegenheid iets 
extra’s voor de maatschap-
pij te betekenen door onder 
werktijd vrijwilligerswerk 
te doen. Medewerkers kun-
nen zich, eenmalig of te-
rugkerend, inzetten bij een 
maatschappelijke organisa-
tie namens het bedrijf waar 
zij werkzaam zijn. Versa 
Vrijwilligerscentrale kent 
vrijwel elke maatschappe-
lijke organisatie in de omge-
ving. Zij kunnen deze extra 
vrijwilligers heel goed ge-
bruiken. En voor de mede-
werkers biedt het een uniek 
kijkje in de keuken van een 
organisatie waar ze anders 
wellicht nooit mee in con-
tact zouden komen. Win-
win dus voor beide partijen.

Heb jij een bedrijf in deze 
regio en wil je ook iets met 
je medewerkers gaan doen? 
Of heb jij als vrijwilligers-
organisatie een leuke klus 
in de aanbieding? Neem ge-
rust contact op met Suzan-
ne Wierenga, coördinator 
Vrijwilligerscentrale, via 
swierenga@vcweesp.nl of 
06 – 82 60 59 87.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw 
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Zeer bedroefd namen wij kennis van het overlijden van 

Mien van de Gender-Hillebrand
Dankbaar denken we terug aan haar grote inzet en  

betrokkenheid bij onze Stichting Vrouwen van Weesp!  
Mien was de drijvende kracht achter ons.

In onze gedachten leeft Mien voort.
We zullen haar erg missen.

Wij wensen de nabestaanden heel veel kracht  
en sterkte bij dit grote verlies.

Namens Stichting Vrouwen van Weesp
Fahima Popal

Sprakeloos en aangeslagen zijn wij door het plotseling 

overlijden van onze student 

Cas den Haan

Cas volgde de opleiding Podium- en Evenemententechniek 

op MBO College Hilversum. Wij herinneren ons hem als 

een fijne, relaxte, ambitieuze en leergierige student. 

Wij wensen de familie en iedereen die hem kende 

veel kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Cas, we gaan je missen.

Je klasgenoten en docenten van team Media,

MBO College Hilversum

ROC van Amsterdam

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij 
ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, 

dat na een afnemende gezondheid is overleden 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Sjaan van der Laan – de Hollander
weduwe van Jaap van der Laan

* 3 juli 1935                            † 17 mei 2022

Wij bedanken Thuiszorg Vivium, 
Huisartsenpost Blaricum en Huisartspraktijk Bos

voor de goede zorgen.
 
         
         Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Fam. J. van der Laan
Verlengd Buitenveer 11
1381 NB Weesp

De begrafenisplechtigheid heeft vandaag
op woensdag 25 mei plaatsgevonden.

Online condoleanceregister:
Uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2022153

De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden.
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WEESP In zijn studio in Leeu-
wenveld word ik verwelkomd 
en krijg koffie aangeboden. San-
der vertelt dat zijn dochter hem 
weliswaar opgaf, maar hij zeker 
achter de deelname stond. Het 
proces van de kennismaking 
ging van start met een heel 
boekwerk aan vragenlijsten die 
hij moest invullen. “Van wat je 
doet en waar je van houdt tot 
wat je graag eet.” Op basis van 
de antwoorden zouden de ex-
perts uitzoeken of er mogelijke 
matches tussen de deelnemers 
zaten. Er hadden zich voor dit 
seizoen zo’n 1500 vrouwen aan-
gemeld en 500 mannen, waar 
Sander er één van was.

Sander werd uitgenodigd in Studio 
24 in Hilversum voor een selectie. 
“Je krijgt allemaal gesprekjes en 
je moet dingetjes doen.” Zo moest 
hij bijvoorbeeld een gewicht optil-
len. “Ik dacht eerst: waar doe ik 
dit voor, maar de experts kijken 
daar weer heel anders naar. Dat 
was wel heel grappig en leuk om 
mee te maken.” Aan de selectie 
gaat een heel onderliggend proces 
vooraf, zoals psychologische test 
en het opmeten van de verhou-
dingen in het gezicht. “Bij een he-

leboel dingen dacht ik: waarom? 
Maar daar kunnen ze allemaal 
weer dingen uithalen, zelfs uit 
het DNA.” Uiteindelijk bleven er 
zo’n 15 kandidaten over, die pas 
later te horen zouden krijgen of 
ze geselecteerd waren. 

“Ik werd gebeld met de vraag of ze 
bij mij op de bouw langs konden 

komen. Ze wilden wat beelden 
schieten over wat ik voor werk 
doe en hadden toestemming no-
dig.” Sander wist op dat moment 
nog niet dat hij toen te horen 
kreeg dat hij deelnemer zou wor-
den: “Carlo kwam erbij en toen 
was het bingo!”

 ! Lees verder op Extra

 ¢ Trouwen met een onbekende, Sander uit Weesp deed het. Foto: Julia Hensbergen

‘Ik ben gewoon mezelf 
gebleven en dat is belangrijkst’

Married at first sight

Door: Julia Hensbergen

Sander Hempenius 

(62) uit Weesp stapte 

voor het RTL-program-

ma ‘Married at first 

sight’ in het huwelijks-

bootje met een tot 

toen onbekende 

Word kranten- 
bezorger!
WEESP De hele dag bui-
ten, lekker in beweging, in 
no time een goede teint op 
je gezicht en daar ook nog 
voor betaald worden. Klinkt 
goed toch? Als krantenbezor-
ger heb je dit allemaal. En 
het goede nieuws is dat die 
prachtbaan van jou kan wor-
den, want het WeesperNieuws 
zoekt krantenbezorgers.

Als je alle voordelen op een rij 
zet is krantenbezorger mis-
schien wel de mooiste baan die 
er is. Zo hoef je je als bezorger 
nooit meer druk te maken of je 
genoeg stappen zet op een dag. 
Want je werkt niet alleen in de 
buitenlucht, maar bent ook nog 
eens goed in beweging. Een lek-
ker kleurtje op je gezicht én een 
killerbody kunnen zomaar het 
gevolg zijn. Bovendien heb je 
tijdens je werk alle tijd om naar 
een podcast, een luisterboek of 
fijne muziek te luisteren. En 
daar krijg je dus gewoon voor 
betaald, beter wordt het niet 
toch?

Zie jij zo’n geweldige baan als 
krantenbezorger wel zitten? 
Meld je aan via WeesperNieuws.
nl of neem contact op via 035-
6980793 / depot@enterversprei-
ding.nl.

   

Aanvraag lintje
WEESP Kent u iemand die 
volgens u een onderscheiding 
verdient? Dan kunt u voor 1 
juli bij de burgemeester een 
voorstel indienen.

Elk jaar vindt de lintjesregen 
plaats op de dag voor Konings-
dag. Het lintje is een konink-
lijke onderscheiding die wordt 
gegeven aan mensen die een 
bijzondere bijdrage leverden 
aan de maatschappij. De meeste 
mensen krijgen het lintje voor 
het vrijwilligerswerk dat ze 
hebben gedaan. Voor meer in-
formatie: amsterdam.nl/onder-
scheidingen.

   

Programma- 
akkoord
WEESP De bestuurscommis-
sie Weesp-Driemond werkt 
momenteel aan een program-
ma-akkoord dat de leidraad 
moet worden voor het beleid 
de komende jaren.

Er is een ambitieus stappen-
plan. Dinsdag 24 mei moet er 
een basisdocument zijn, waar-
na de weg wordt ingeslagen 
om er dinsdag 5 juli een klap 
op te geven. Allereerst worden 
de partijen in Weesp die ertoe 
doen gevraagd te participeren. 
Daarvoor komen drie avonden 
die worden gehouden in Drie-
mond, Hogewey en Aetsveld.

........................................................................................................................................................................................................

Opvang Oekraïners
WEESP Het pand op het Van 
Houten Industriepark heeft vol-
doende capaciteit om tweehon-
derd personen onderdak te bie-
den. Op termijn is het mogelijk 
dat er ook vluchtelingen uit an-
dere landen in het pand worden 
opgevangen.

Katinka Hilders-van de Wete-
ring (voorzitter dagelijks bestuur 
Weesp): “Fijn dat wij deze mensen 
een veilige opvangplek kunnen 
bieden. Ik hoop dat wij de saamho-
righeid die we kennen in Weesp en 
Driemond kunnen inzetten om er-
voor te zorgen dat de vluchtelingen 
zich welkom voelen.”

Opvang in gemeente Amsterdam
Naast de reguliere opvangplek-
ken voor vluchtelingen zijn er in 
de gemeente Amsterdam de afge-
lopen twee maanden 1.6610 op-
vangplekken voor vluchtelingen 
uit Oekraïne gerealiseerd. Van de 
beschikbare opvangplekken in 
Amsterdam zijn er op dit moment 
1.002 bezet. De vluchtelingen uit 
Oekraïne worden in de gemeente 
Amsterdam opgevangen op de vol-
gende locaties: het Savoy Hotel, het 
WOW-hotel, de boot Carissima, De 
Kleine Kapitein, Hart van Weesp, 
Vondel Garden, het Botel, Holiday 
Inn Express en een hotel aan de De 
Boelelaan.



Doen jullie 
mee?

rabo.nl/clubsupport

De inschrijving 
is geopend!

Rabo ClubSupport 
Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving
Hoe sterker de club, hoe sterker de samenleving. Daarom investeert Rabobank elk jaar een deel 
van de winst in tienduizenden clubs en verenigingen door het hele land. Geld dat bijvoorbeeld wordt 
gebruikt voor verduurzaming, talentontwikkeling of het werven van nieuwe, diverse leden. 
Heeft jouw club een maatschappelijk doel? En willen jullie hiervoor een mooie bijdrage ontvangen? 
Meld je dan voor 14 juni aan op rabobank.nl/clubsupport.

     DACIA-NIEUWENDIJK.NL

NÚ NAAR NIEUWENDIJK 
Stop met tanken van die dure benzine en stap over op elektrisch rijden. Beter voor het milieu en extra aantrekkelijk dankzij € 3.350 overheidssubsidie. 
Je hebt nog 7 dagen om te profiteren. De betaalbare en rijk uitgeruste Dacia Spring Comfort staat voor je klaar!

GEEN BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT BIJ GEBRUIK, MET UITZONDERING VAN SLIJTENDE ONDERDELEN. 1 Private Lease o.b.v. 60 maanden en 6.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, all-riskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend 
vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Verrekende subsidie gedurende 48 maanden, laatste jaar is maandbedrag € 69 hoger. 2 Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige subsidieaanvraag, meer informatie op rvo.nl/sepp. 3 Actieradius conform wltp, afhankelijk 
van diverse factoren zoals plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en belading. © 05-22

DACIA SPRING COMFORT

PRIVATE LEASE VANAF 

€ 230 /mnd(1)

• Inclusief € 3.350 overheidssubsidie (2)

• Tot 230 kilometer actieradius (3)

• 30x op voorraad, op=op

NOG MAAR ÉÉN 
WEEK SUBSIDIE OP 
DE ELEKTRISCHE 
DACIA SPRING!
SPRING ER SNEL IN

Aalsmeer
Amsterdam West

Amsterdam Zuidoost
Hillegom

Zaandam Amstelveen
Uithoorn

Verkoop, onderhoud & reparatie: Onderhoud & reparatie:

Wij 
maken een compleet 
en smakelijk ontbijt voor 

u klaar in onze gezellige 
Herberg De Kastelein  

€ 2,50 p.p.

Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883
vaarderhoogt.nl • vaarderhoogt.nl • webshop.vaarderhoogt.nl 

Oók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uurOók elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Zet de wekker extra vroeg op Hemelvaartsdag, snel uit bed en 
rechtstreeks naar  ‘t Vaarderhoogt. Iedereen die arriveert tussen 

07.00 en 08.00 uur krijgt bij de poort een aankomstbewijs, waarmee tot 07.00 en 08.00 uur krijgt bij de poort een aankomstbewijs, waarmee tot 
12.00 uur een hemelhoge en onbeperkte korting geldt van: 

Het maakt niet uit wát en hoevéél u meeneemt. 
Een ideale kans om de héle tuin nog eens extra 
bij te vullen. Of zoekt u het liever in materialen of 

andere producten ... het mag, het kan, doe het. 
Neemt u ook een ontbijtje, dan hoeft u geen haast 

te maken want met uw aankomstbewijs heeft u tijd 
tot 12.00 uur om af te rekenen.

20%op álles

 Lange Muiderweg 12 - 1382 LA Weesp - Telefoon 0294-412978
www.tuincentrumvanderwurff.nl - e-mail:info@tuincentrumvanderwurff.nl

HEMELVAARTSDAGSDAG OPEN
VAN 9.00 -  16.00 UUR

ZONDAG OPEN VAN 11.00 – 16.00 UUR

VOLOP EENJARIGE ZOMERBLOEIERS, 
KUIPPLANTEN,VASTE PLANTEN EN ALLES 

VOOR IN EN OM DE (MOES) TUIN

TUINCENTRUM 
H. VD WURFF



5
Dinsdag  
24 mei 2022

‘Boekverkoper 
van het Jaar’
WEESP Vrijdagavond is be-
kendgemaakt dat Angelique 
Salvaggio in de top 5 van de 
verkiezing ‘Boekverkoper van 
het Jaar’ is geplaatst. Uit deze 
genomineerde wordt door een 
vakjury een winnaar gekozen.

Afgelopen maand kon door ie-
dereen worden gestemd op de 
favoriete boekverkoper. Hieruit 
is een lijst van vijf namen geko-
men die nog in de race zitten 
voor de felbegeerde Albert Ho-
geveenbokaal. De genomineer-
den zijn:
Odette Brethouwer – De Don-
dersteen (Hengelo)
Joris Koek – Veenerick Boek en 
Kantoor (Roelofarendsveen)
Olaf Tigchelaar – Boekhandel 
Kramer & Van Doorn (Zeist)
Meriam Wehrens – Boekhandel 
Van Piere (Eindhoven)
Angelique Salvaggio – Boekhan-
del PeZZi PaZZi (Weesp).

Nu is het aan de vakjury om 
te beoordelen welke van deze 
vijf genomineerden de titel 
‘Boekverkoper van het Jaar 
2022-2023’ verdient. De win-
naar van de verkiezing mag de 
AH-bokaal in ontvangst nemen 
tijdens de BESTE BOEKEN LIVE 
op 29 augustus 2022.

   

Sponsorloop
WEESP In de week van 20 
juni bestaat de Van der Mue-
len-Vastwijkschool in Weesp 
65 jaar. Dit belooft een feest-
week vol leuke activiteiten en 
verwennerij voor de kinde-
ren te worden. Voorafgaand 
aan deze feestweek heeft de 
school een sponsorloop geor-
ganiseerd.

De school bestaat binnenkort 
65 jaar, en dat moet uiteraard 
gevierd worden. Om een deel 
van deze week te financieren, 
is er een sponsorloop gehouden. 
De kinderen hebben rondjes 
over het schoolplein gelopen, 
en sommige groepen hebben 
zelfs door de school gelopen. 
Een rondje voor de groepen één 
en twee was ongeveer honderd 
meter: zij hebben een ronde ge-
lopen over het grote plein. De 
groepen drie t/m acht liepen 
een ronde van ongeveer drie-
honderd meter. Er waren twee 
mogelijkheden om te sponso-
ren: een vast sponsorbedrag 
of een bedrag per rondje. Hoe 
meer rondes de kinderen dan 
in een bepaalde tijd liepen, hoe 
meer geld de kinderen hebben 
opgehaald.

Een deel van de opbrengst gaat 
dus naar de school zelf, maar 
het andere deel gaat naar een 
goed doel. Omdat in de feest-
week vanaf 20 juni het thema 
‘Natuur’ zal zijn, heeft het be-
stuur van de school gekozen 
voor het goede doel Wereld Na-
tuur Fonds.

Benefiet
WEESP Vorige week heeft 
Symfonieorkest De Philhar-
monie twee benefietconcer-
ten voor Oekraïne gegeven. 
Een daarvan was in de Gro-
te Kerk en de andere vond 
plaats in Amsterdam. Voor 
het concert waren vluchte-
lingen uit Oekraïne, verblij-
vend in Weesp, uitgenodigd.

Het concert was goed bezocht, 
maar het orkest heeft niet he-
lemaal zicht op hoeveel vluch-
telingen er aanwezig waren. 
Het orkest opende met de ou-
verture ‘Rising’ van de Oekra-
iense componist Aleksander 
Shymko. De muziek maakte 
bij een aantal bezoekers veel 
los: zij waren zichtbaar ge-
emotioneerd. Dirigent Stijn 
Berkouwer hield na afloop de 
partituur in de Oekraïense 
vlagkleuren omhoog. De op-
brengst van beide concerten 
is precies 1300 euro, waarvan 
het grootste deel gaat naar 
Giro 555. De onkosten van 
toegangskaartjes voor vluchte-
lingen uit Oekraïne zijn door 
middel van donaties gedekt.

   

Vijf miljoen 
restauratie
WEESP In 2022 is er opnieuw 
5 miljoen euro beschikbaar 
voor de restauratie van rijks-
monumenten in Noord-Hol-
land, zo laat de provincie 
weten. Denk hierbij aan ker-
ken, molens, boerderijen en 
buitenplaatsen. 

De subsidiegelden zijn bedoeld 
voor sobere en doelmatige res-
tauratie. De komende jaren 
richt de provincie zich met 
name op religieus en agra-
risch erfgoed, uitgebreid met 
buitenplaatsen en landgoe-
deren. Restauraties in com-
binatie met verduurzamings-
maatregelen komen eerder in 
aanmerking voor de subsidie. 
De monumenten dienen niet 
als woonhuis zijn gebouwd en 
moeten voor het publiek toe-
gankelijk zijn. 

De provincie Noord-Holland 
wil rijksmonumenten behou-
den en toegankelijk maken 
voor het publiek. De provin-
cie verdeelt de subsidiegelden 
die door Rijk en provincie 
beschikbaar worden gesteld. 
Veel eigenaren van monumen-
ten willen hun pand in goede 
conditie houden of willen het 
een nieuwe functie geven. De 
afgelopen jaren heeft de pro-
vincie met deze subsidie hon-
derden eigenaren geholpen 
om snel te kunnen starten met 
een restauratie. Per jaar wor-
den gemiddeld veertig restau-
raties gehonoreerd. Eigenaren 
van historische panden kun-
nen vanaf 30 mei tot en met 1 
augustus 2022, 17.00 uur een 
aanvraag indienen.

WEESP Ruim 17 jaar was de vas-
te kern van zaterdag 1 van FC 
Weesp bij elkaar, maar zaterdag 
28 mei valt het doek. De spelers 
gaan nog wel door, maar hoe is 
nog niet bekend.

FC Weesp wordt omgebouwd van 
zondag- naar zaterdagclub. Dat 
wil zeggen dat de spelers uit de 
selectie van zondag 1 die de club 
niet verlaten, worden overgehe-
veld naar de zaterdag. Daarmee 
gaat het team meteen ook hoger 
spelen, want het eerste zondag-
team speelt in de tweede klasse 
en dat wordt de klasse waarin de 
nieuwe zaterdag 1 ook zal uitko-
men, terwijl het huidige elftal in 
de vierde klasse zijn wedstrijden 
speelt.

Het is dus een goed moment om 
ermee te nokken, waarbij de eer-
lijkheid ook gebiedt te zeggen 
dat het afscheid sowieso naderde. 

De harde kern bestaat namelijk 
inmiddels uit begin veertigers 
en die merken dat het steeds las-
tiger wordt om op te boksen te-
gen spelers van begin twintig of 
zelfs jonger. Je houdt ze één keer 

bij, misschien twee keer, maar 
een hele wedstrijd zit dat er niet 
meer in, hoe fit ze ook zijn.

 ! Lees verder  
op Extra

Zaterdag 1 valt uiteen: einde van 
een tijdperk

Weesper glorie in IVW Ondernemerstheater
WEESP Bedrijfsvereniging IVW houdt elk jaar het IVW Ondernemerstheater. Corona gooide twee keer 
roet in het eten, maar donderdagavond was het weer zover, dit keer bij de opslaggigant AllSafe. Het was 
een avond vol met verhalen van ondernemers, die werden ondervraagd door ‘moderator’ André Ver-
heul. Bij elkaar zaten er vier ondernemers die bijna vijf eeuwen Weesper bedrijfsleven representeerden.

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

WEESP Het aantal mensen dat 
een sigaret opsteekt is de afge-
lopen jaren afgenomen. Toch 
overlijden jaarlijks nog steeds 
duizenden Nederlanders aan de 
gevolgen van roken.

De jaarlijkse Wereld Niet Roken 
Dag op 31 mei van de World Health 
Organization (WHO) vraagt aan-
dacht voor de gevaren van roken. 
“Dat is nog steeds hard nodig”, 
zegt hoogleraar Tabaksontmoedi-
ging Marc Willemsen.

 ! Lees verder  
op Extra

Maatregelen tegen roken effectief

 ¢ De gala-avonden waren altijd een enorm succes. Hier de avond in 2008. 

Foto: ANP  ¢ Actie tegen roken is nog steeds nodig.

Foto: Brian Elings



zorg                                    interview
‘Iedereen was behulpzaam, ik vond het leuk en gezellig’

Tekst: Miriam Vijge
Foto: Paul Tolenaar

“Ik heb de koffer net van zolder gehaald”, vertelt me-
vrouw Hannaart enthousiast over de aanstaande vakan-
tie, die Vivium Services deze zomer opnieuw aanbiedt. 
“Ik heb me behalve voor die week in Drenthe, ook aan-
gemeld voor dagtochten naar Brabant en de tulpenvel-
den.” Vanwege corona kon er de afgelopen twee jaren 
weinig, reizen werden uitgesteld of gingen niet door. “Ik 
moet weer leren reizen, ook omdat ik nog herstel van 
een blindedarmoperatie. Thuis red ik me prima, maar in 
een onbekende omgeving ben ik toch nog wat onzeker 
met lopen.” 

‘In een reisgezelschap heb  
je aanspraak als je wilt’
Deze reislustige ongetrouwde dame zag de halve we-
reld, van de Verenigde Staten en Peru tot Australia. En 
nu dus Vledder. Lachend: “Laat ik daar maar eens be-
ginnen met een meerdaagse reis. Hoewel ik geen hulp 
nodig heb, is het fijn dat er begeleiding is mocht het 
nodig zijn.” De prijs vond ze meevallen, ook omdat alle 
maaltijden zijn inbegrepen. Als lid van Vivium Services 
heeft ze ledenvoordeel. “Ik reis altijd in gezelschap”, 
legt mevrouw haar voorkeur voor groepsreizen uit. 
“Dan heb je aanspraak bij het ontbijt en diner. Je kunt 
het contact opzoeken, maar dat hoeft niet. En door de 
excursies zie je meer van de omgeving. Ik hoop een 
hunebed in het echt te zien.” 

En dat is gelukt, vertelt mevrouw na afloop van de 
reis. “De meeste hunebedden liggen trouwens meer 
oostwaarts”, ontdekte ze en vertelt over hoe goed 
chauffeur Harry de bus steeds wist te manoeuvreren 
over de soms kleine weggetjes. Ze geniet nog na: “De 
bloesem, magnolia en vele narcissen stonden volop in 
bloei. Het was erg leuk en gezellig”, blikt ze tevreden 
terug. “Maar ik kwam mezelf wel een beetje tegen, 

hoor. Ik heb toch een stapje terug moeten doen. Ik 
moest even wennen, ook aan het geroezemoes om me 
heen. Logisch, want in de coronaperiode was het thuis 
stil.” 

Het hotel lag midden in het dorp, dat ze daardoor ge-
makkelijk te voet kon verkennen. “Een drogisterij met 
van alles, een schoenenzaak en kledingzaak waren 
vlakbij. Ik heb er nog een leuke trui en mosterdgeel 
vest op de kop getikt.” Alleen sliep ze minder lekker, 
omdat het kussen en matras voor haar te zacht waren. 
Daarentegen heeft ze van de maaltijden genoten. “Ook 
de bediening was erg fijn. Ontbijt en lunch waren een 
buffet, het diner was een keuzemenu en werd opge-
diend. Het was prima verzorgd.” 

Ook in de avond was er vertier voor wie wilde en na 
de excursies nog puf had. Mevrouw vertelt enthousi-
ast over spreekwoorden- en gezegdenspelletjes, een 
sjoelavond met verschillende type sjoelbakken en 

natuurlijk een bingo. “De laatste avond waren er tassen 
vol prijzen van vrijwilligers voor iedereen, het was ge-
weldig.” Ook niets dan lof voor de verpleegkundige en 
drie begeleiders. “Ze hielpen ons alle twintig de bus in 
en uit, zonder of met rollator. Hoe groot die rollator ook 
is”, zag ze, “die kunnen allemaal mee.” 

Inmiddels staat de koffer nog te luchten en heeft ze de 
vakantiewas al gedraaid. Binnenkort staat de dag-
tocht naar de tulpenvelden op haar programma. Naar 
Brabant is ze al geweest. “Daar bezochten we een 
klompenmakerij, wat leuk was. Ook omdat ik daar iets 
van weet vanuit de klederdrachtgroep waarin ik zit.” 
Het marktbezoek in Oisterwijk later die middag beviel 
ook goed. “Maar dat zijn dagtochten. Dan hoef ik van 
tevoren niet te bedenken wat ik allemaal mee moet ne-
men, tegenwoordig ook aan medicijnen.” Ze betwijfelt 
of buitenlandse reizen er nog in zitten. “Dat ga ik nog 
even goed bedenken, maar achter de geraniums wil en 
ga ik niet zitten, hoor.” 

Toen mevrouw Henny Hannaart (74) uit Huizen het reisaanbod van Vivium Services in het magazine zag, kreeg ze me-
teen zin om eropuit te gaan. Ze boekte twee dagtochten en de meerdaagse reis met zorg naar het Drentse Vledder in 
samenwerking met partner Brinkzicht.  

Eemland dagtochten 
Op 29 juni kunt u mee op dagtocht Safari Veluwe, op 19 juli is er een dagtocht naar de hofstad Den Haag en het strand 
van Noordwijk, en op 9 augustus staat een dagtocht naar Texel in de agenda.
 
Verzorgd op reis naar Drenthe, Vledder
Van zaterdag 30 juli tot en met zaterdag 6 augustus kunt u mee op een fijne vakantie naar Hotel Brinkzicht in Vledder. 
Ook als u wat extra zorg nodig heeft of slecht ter been bent. Uw rolstoel, scootmobiel of rollator kan mee met de bus. De 
meereizende verpleegkundige en het leuke clubje vrijwilligers helpen u graag! 

Actie: word Vivium-lid en ontvang tot wel 70% extra voordeel
Vivium Services is er voor iedereen, jong of wat ouder, in de regio Gooi en Vechtstreek, Almere en Amsterdam. Met onze 
services aan huis en ons aanbod van gevarieerde activiteiten willen we bijdragen aan een fijn en comfortabel leven. Als 
u nu lid wordt van Vivium Services, ontvangt u van ons een code. Met die code krijgt u kortingen via de Vivium Services 
Voordeelwinkel. 

Contact
T. 035 6 924 495 (ma t/m vrijdag 8.30-17.00 uur)
E. leden@vivium.nl      www.viviumservices.nl 
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WEESP Het ondernemingskli-
maat in Weesp krijgt van onder-
nemers het rapportcijfer 6,4. Dat 
is 0,1 procent minder dan de 6,5 
die ondernemers in Amsterdam 
het ondernemersklimaat geven. 
Met het nieuwe participatiebe-
leid wordt ingezet om op dit ge-
bied verbeteringen te realiseren.

Dit blijkt uit onderzoek van de ge-
meente Amsterdam. Bereikbaar-
heid, leefbaarheid en veiligheid en 
kwaliteit van de openbare ruimte 

behoren voor ondernemers tot de 
zwaarstwegende aspecten bij het 
beoordelen van het ondernemings-
klimaat. De algehele dienstver-
lening in Amsterdam wordt met 
een rapportcijfer van een 6,7 in 
2021 ook beter beoordeeld dan in 
2019 (toen een 6,4). In Weesp ligt 
het gemiddelde cijfer voor de al-
gehele dienstverlening lager: een 
5,8. Vooral het vinden van de juiste 
weg/personen bij een vraag en de 
afhandeling van een aanvraag/
dienst is volgens Weesper onderne-

mers voor verbetering vatbaar.

Zowel Amsterdamse als Weesper 
ondernemers zien graag meer in-
zet op het gebied van de betaalbaar-
heid en beschikbaarheid van be-
drijfsruimtes, op cultureel gebied, 
duurzaam ondernemen, commu-
nicatie, financiële ondersteuning, 
lastenverlichting en/of aandacht 
voor zzp’ers. Minder inzet ziet men 
onder andere graag op het gebied 
van belastingen, bureaucratie, co-
ronaregels en handhaving.

Ondernemersklimaat 
Weesp krijgt een 6,4

 ¢ Ondernemersklimaat onderzoek van gemeente Amsterdam Foto: G.J. Schultz

Samenwerking laat te wensen over

Vrijwilligers S&B 2022: ‘Met een 
uurtje hulp zijn we al heel blij!’
WEESP Vanuit de organisatie 
van het Sluis- en Bruggenfeest 
komt een verlossend woord. 
“Het begint er meer en meer 
naar uit te zien dat we dit 
jaar het Sluis-en-bruggenfeest 
gaan vieren!”

Deze zomer staat het Sluis-en-
bruggenfeest in de planning 
voor 25 t/m 27 augustus. “De 
afgelopen 2 jaar heeft in ieders 
leven veel invloed gehad. 

We merken zelf hoe goed het 
doet om elkaar weer te mogen 
zien en ontmoeten. Het voelt 

dat ook het Sluis-en-bruggen-
feest kan gaan bijdragen aan 
deze positieve energie!”

Maar de organisatie heeft wel de 
hulp van de Weespers nodig en 
doet dan ook een oproep voor 
vrijwilligers. Met (minimaal) 
een uur hulp kun je al bijdra-
gen. Via een onlineformulier 
kun je aangeven op welke ma-
nier je kunt helpen. Samen mee-
helpen kan ook, dit kan op het 
formulier worden vermeld.

Voor vragen: neem contact op 
met Natalie, info@sbfeest.nl.

Weleens betutteling ervaren? Het overkomt ons steeds 
vaker. Al zijn we ons daar vaak niet direct van bewust. Be-
tuttelen is iemand als een onmondige behandelen... 

Kenden we vroeger de stormwaarschuwing en bij ijs een 
geel bord met zwarte letters ‘GEVAARLIJK IJS’. Tegenwoor-
dig gaan er weinig dagen voorbij zonder waarschuwing: 
voor groenalgen, smog, zonkracht, gladheid, sneeuw, 
hitte, pollen en ga maar door. We hoeven zelf bijna niet 
meer na te denken! Is dat geen betutteling?

Tegenwoordig ligt er niet meer zo vaak ijs op de Vecht. 
En als er dan eindelijk ijs ligt, komen er waarschuwingen 
van de KNMI. In mijn huisartspraktijk speelt regelmatig 
een filmpje op het tv-scherm in de wachtkamer van een 
man die door het ijs van de Vecht zakt. Je kunt hem, in het 
magische filmpje van een oplettende Weesper, over het 
golvende ijs zien lopen. Dat golven lijkt mij niet zo’n goed 
teken. Op het filmpje zie je de man aarzelen: zal ik verder 
gaan? Maar… Er staat geen geel bord met zwarte letters. 

De KNMI heeft niet gewaarschuwd. Hij overlegt niet met 
omstanders. Hij keert ook niet om. Hij gaat gewoon verder. 
Dat had hij dus beter niet kunnen doen. Even later zakt 
hij door het ijs, onder toeziend oog van veel mensen op 
de oever van de Vecht in een bocht van de Utrechtseweg. 
Gelukkig wordt hij door schaatsers uit het water gehaald. 
Luid applaus van het publiek op de oever volgt. Een paar 
winters daarvoor schaatste ik als enige over de Vecht en 
werd toegeroepen vanaf de kant: ‘Dat kan niet! Het is niet 
veilig!’ Het ijs in Nederland was namelijk volgens de KNMI 
onbetrouwbaar. Alsof de KNMI weet hoe sterk het ijs van 
de Vecht in Weesp is. Alsof een eigenwijze huisarts uit 
Weesp niet meer verstand van ijs op de Vecht heeft…

Misschien moeten we vaker doen wat de man op het ijs, 
van het filmpje, had moeten doen toen hij aarzelde: meer 
overleggen met omstanders, maar vooral meer zelf een 
beslissing nemen en bij twijfel niet verder gaan. Laat je 
niet betuttelen! 

Betutteling

‘We hoeven zelf bijna  
niet meer na te denken!’

Hans Burggraaff is huisarts, voorzitter van CDA Weesp en 
oud-voorzitter Oranjevereniging. Volgende week op deze 
plek: tekstschrijver Nora Schenk.

Inschrijving Rabo ClubSupport van start gegaan
WEESP De Rabobank roept ver-
enigingen uit Weesp op om zich 
aan te melden voor Rabo Club-
support. Tot half juni kunnen 
clubs hun project indienen. 

De bank legt uit: “Iedereen verdient 
een club! Een plek waar je elkaar 
ontmoet, elkaar sterker maakt en 
helemaal jezelf kunt zijn. Daarom 
ondersteunt de coöperatieve Rabo-
bank al jaren verenigingen door 
heel Nederland. Sinds maandag 16 
mei kunnen clubs door heel Neder-
land zich weer inschrijven om mee 
te doen aan de stemcampagne. Dit 
kan tot en met 14 juni. Daarna krij-
gen Rabobank leden de kans om te 
stemmen op hun favoriete club. 
Vorig jaar deden ruim 600 vereni-
gingen in deze regio mee.”

De Rabobank wil een bijdrage leve-
ren aan een duurzame en leefbare 
samenleving. Een gezond vereni-
gingsleven is hier volgens de bank 

een belangrijk onderdeel van. 
Daarom ondersteunt Rabobank 
clubs met kennis, netwerk en geld. 
Dit doen ze in samenwerking met 
het NOC*NSF, LKCA en verschil-
lende bonden. De bank investeert 
een deel van het coöperatief di-
vidend (een fonds om de regio te 
versterken) in de maatschappelijke 

doelen van verenigingen: “Bijvoor-
beeld het verduurzamen van het 
clubhuis, investeren in vervoer 
om kinderen te kunnen halen en 
brengen of het werven van extra 
vrijwilligers.” Zo helpen ze samen 
om het verenigingsleven van Ne-
derland gezond en toegankelijk te 
houden.

 ¢ De uitreiking van 2019 Foto: Rabobank



✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

06-20147467  
Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 1 juni!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 1 juni!

INRUILKORTING XL

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 895,-

VASTE LAGE ACTIEPRĲ S!

Easysit B80

Kom naar de showroom en
ervaar het ultieme zitcomfort

van Easysit stoelen en banken!
* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Wĳ  helpen u bĳ  het vinden 
van de juiste stoel of bank!
Of u nu op zoek bent naar een mooie stoel of moeite hebt met opstaan...

Heel veel maten en kleuren
direct uit voorraad leverbaar!

Meer dan 450 modellen op voorraad

Easysit D72

Easysit A90 Easysit DS703

Easysit D62

Easysit F45

Easysit D65

Easysit F35

Easysit DS695Easysit D64

Easysit A90



Samen met vrijwilligers 
In een paar weken tijd bouwt Care4Good op het Van 
Houten Industriepark een bedrijfspand om tot een fijne, 
huiselijke opvanglocatie voor 200 vluchtelingen uit de 
Oekraine. En daar kan de stichting alle hulp en steun bij 
gebruiken. Alleen kan Care4Good deze opvang niet 
realiseren zonder vrijwilligers. Woont of werkt u in Weesp 
of Driemond en wilt u iets doen voor de vluchtelingen uit 
Oekraine? Dan bent u van harte welkom om mee te 
helpen! Bewoners en ondernemers kunnen zich aanmelden 
als vrijwilliger via de website www.care4good.nl. 

Inleverdagen voor spullen
Heeft u spullen over die wij kunnen gebruiken voor de 
opvanglocatie? Dan ontvangt Care4Good die heel graag. 
Uiteraard in goede en schone staat en zonder grote 
beschadigingen. Er zijn vier inleverdagen op vrijdag 3 juni, 
zaterdag 4 juni, vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni waarop 

u de spullen zelf kunt afleveren bij de locatie op Van 
Houten Industriepark 25. Op de vrijdagen bent u van 9.00 
tot 14.00 uur welkom. Op de zaterdagen van 9.00 tot  

16.00 uur. Aanmelden van de spullen kan via de website  
www.care4good.nl.

Vragen 
Tijdens de inleverdagen op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni 
zijn ook medewerkers van o.a. de gemeente, 
zorgaanbieder de Regenbooggroep en stichting 
Care4Good aanwezig om uw eventuele vragen te 
beantwoorden. Wilt u deze eerder stellen? Dan kun u een 
e-mail sturen naar: opvangoekraine@amsterdam.nl of 
bellen met 14020. 

 
Overige informatie over de 
opvang van vluchtelingen uit 
Oekraine is te vinden op  
www.amsterdam.nl/oekraine.

Inleverdagen voor spullen opvanglocatie Van Houtenindustriepark 
De gemeente heeft dinsdag 17 mei ingestemd met een initiatief van stichting Care4Good om een bedrijfspand op het Van Houten Industriepark 25 
geschikt te maken als opvanglocatie. Op de locatie kunnen 200 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen voor de duur van 1 jaar. Het gaat 
om de opvang van voornamelijk vrouwen met kinderen. Wilt u iets doen voor deze vluchtelingen? Dan bent u van harte welkom om mee te helpen. 

Contactgegevens 

Amsterdam
Week 21Gemeentenieuws Weesp

05  2022

Het gemeentenieuws  
in uw mailbox?
Meld u aan voor de 
digitale nieuwsbrief.  
Ga naar: amsterdam.nl/
nieuwsbrief

U ontvangt dan wekelijks 
meer informatie over 
actuele onderwerpen  
en besluitvorming van  
de stadsgebied Weesp.

Stadsgebied Weesp 
Bezoekadres: Stadsloket, 
Nieuwstraat 70a
Telefoon: 14 020
amsterdam.nl/contact
 
  twitter.com/Weesp  

(@Weesp)
  facebook.com/

stadsgebiedweesp
  linkedin.com/company/

stadsgebied-weesp 

Burgerzaken
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: van 
08.30 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag: 
(ook) van 14.00 tot 16.00 uur

Klant Contact Centrum
Zelfde openingstijden als 
Burgerzaken.
Telefoon (0294) 491 391  
(Bereikbaar van ma. 
t/m vr. 8.00 – 18.00 uur.)

Sociaal loket
Maandag, dinsdag, donderdag  
en vrijdag: 8.30-11.00 uur
Woensdag op Papelaan 99 (als 
onderdeel van Weesper MOP): 
9.30-11.30 uur

Stichting MEE
Telefoon (020) 512 72 72
E-mail: informatie@mee-az.nl

Museum Weesp
Wo. t/m zo. 
13.30 - 17.00 uur
www.museumweesp.nl

Regionaal Historisch 
Centrum Vecht en Venen, 
locatie Weesp
Studiezaal in Stadskantoor 
Weesp: gesloten  
Voor vragen: 
rhcvechtenvenen.nl of 
telefoon (0346) 259 425

Weesperleden gezocht voor de Amsterdamse Adviesraden

Amsterdam kent verschillende Adviesraden, waaronder 
een Jeugdplatform en een Adviesraad voor de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In deze raden 
nemen betrokken inwoners van de gemeente 
Amsterdam zitting. Door hun inzet hebben zij invloed op 
beleid. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan 
betrokken bestuurders. En zo maken zij de stad mooier 
voor hun achterban. 

Versterking
Alle raden kunnen op korte termijn versterking gebruiken. 
Weespers worden met nadruk uitgenodigd om aan te 
sluiten! De adviesraden gaan nu immers ook over Weesp. 
En ook voor Weespers is het belangrijk dat er een steeds 

beter niveau van voorzieningen is en dat de 
woonomgeving toegankelijk is en blijft.

WMO-adviesraad 
De WMO-adviesraad gaat onder andere over aanvullend 
openbaar vervoer, huiselijk geweld, dakloosheid en 
thuiszorg. Als u aan de WMO-adviesraad wilt deelnemen, 
hoeft u niet beroepsmatig betrokken te zijn bij de zorg of 
bij de WMO. Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent en 
dat u enige ervaring heeft. Bijvoorbeeld doordat een 
vriend of familielid gebruikmaakt van de voorzieningen.  
U mag niet werkzaam zijn bij 1 van de partijen die 
Amsterdam gecontracteerd heeft om zorg te leveren. 
Dat is om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Wilt u meer weten over de WMO-adviesraad, kijk dan 
eens op de website: www.wmo-adviesraad.nl. Daar kunt u 
zich ook aanmelden (onder het kopje Vacatures).

Het Jeugdplatform
Belangrijke thema’s binnen het Jeugdplatform zijn 
passend onderwijs, jeugdhulp, een goede 
informatievoorziening en diversiteit. Het Jeugdplatform 
zoekt niet alleen leden voor de adviesraad, maar ook 
geïnteresseerden die activiteiten of themabijeenkomsten 
willen organiseren. 

Wilt u meer weten over het Jeugdplatform of wilt u zich 
aanmelden, kijk dan op: www.jeugdplatformamsterdam.nl 

Oproep

Ook nieuwe stoplichten op kruispunt Amstellandlaan - Plataanlaan - Casparuslaan 

Op vrijdag 27 mei zijn de werkzaamheden aan de 
stoplichten op het kruispunt van de C.J. van Houtenlaan en 
het Van Houten Industriepark klaar. Daarna is op maandag 
30 mei ook het kruispunt Amstellandlaan - Plataanlaan - 
Casparuslaan aan de beurt.

Werkzaamheden
Alle stoplichten op het kruispunt Amstellandlaan - 
Plataanlaan - Casparuslaan zijn verouderd. Daarom worden 
deze stoplichten en bijbehorende installaties compleet 
vervangen. De werkzaamheden starten op maandag 30 
mei en duren tot en met vrijdag 10 juni. Dit werk kan 
geluids- en verkeershinder veroorzaken.

Verkeersmaatregelen
Voor automobilisten, fietsers, de bus- en hulpdiensten blijft 
het kruispunt beperkt toegankelijk. Voetgangers worden 

omgeleid. Tijdens de uitvoering gelden er 
verkeersmaatregelen en staan verkeersregelaars ter plekke. 
Het verkeer wordt aangeraden het kruispunt zoveel 
mogelijk te vermijden.

Contact 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan 
contact op met Hans Smitshoek door een e-mail te sturen 
naar h.smitshoek@amsterdam.nl of door te bellen met  
06 2212 9848. Als de werkzaamheden langer duren, dan 
wordt dit vermeld op amsterdam.nl/weesp.

Actueel



Informatie voor alle inwoners van het Gooi en omstreken 

Podcast over huilbaby’s
Kinderarts Carole Lasham vertelt in 
Tergooi Podcast over huilende baby’s 
en huilbaby’s.

Twintig procent van alle ouders zoekt 
hulp omdat hun baby huilt. Kinderarts 
Carole Lasham weet alles over baby’s 
die huilen en baby’s die overmatig 

huilen. Ze schreef zelfs een boek waarin 
ze uitlegt hoe je een huilende baby in 
vijf simpele stappen stil kan krijgen. In 
deze aflevering van de Tergooi Podcast 
vertelt ze er alles over: ‘Ik noem een 
huilbaby liever een baby met een 
regulatieprobleem’.

Hand- en 
voetkoeling bij 
chemotherapie

Tergooi MC heeft als eerste ziekenhuis 
in Nederland vijf Hilotherm Chemocare 
CIPN apparaten op de dagbehandeling 
Oncologie in gebruik genomen. De 
apparaten zijn beschikbaar voor 

patiënten die een chemokuur ondergaan 
met als bijwerking polyneuropathie en/
of nagelverkleuring. Door het koelen van 
handen en voeten treedt deze bijwerking 
bij veel patiënten minder op. 

Check je huid
Dermatoloog dr. Rutger van der Waal: 
‘Ga verstandig om met de zon en check 
je huid’.

Een beetje zonlicht zorgt voor een goed 
gevoel en sterke botten. Toch kan teveel 
zonblootstelling op termijn ook leiden 
tot het ontstaan van huidkanker, vertelt 

dermatoloog dr. Rutger van der Waal. 
In deze video vertelt hij waar je op moet 
letten als je de zon ingaat. Ook geeft hij 
uitleg over het zelf checken van je huid 
om zo verdachte huidafwijkingen op te 
sporen.

https://www.tergooi.nl/check-je-huid/

Contactgegevens 

T 088 753 1 753 
www.tergooi.nl

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de Tergooi nieuwsbrief 
via www.tergooi.nl/nieuwsbrief

De 7 kenmerken van chronische 
darmziekte IBD
IBD is de afkorting van Inflammatoire 
Bowel Disease. Het is de 
verzamelnaam voor de chronische 
darmontstekingsziekte colitis ulcerosa 
en de ziekte van Crohn. IBD is een veel 
voorkomende ziekte: één op de 200 
mensen krijgt er vroeg of laat mee 
te maken. Het is daarom goed om 
deze klachten te kennen en ze op te 
merken. 

De klachten kunnen duiden op IBD, maar 
ook op iets anders. Afhankelijk van de 
ernst van de aandoening kun je te maken 
krijgen met de volgende symptomen en 
klachten:
1.  Diarree (milde klachten tot soms 10, 

20 keer per dag en vaak ook ‘s nachts)
2. Bloed en slijm bij de ontlasting
3.  Milde buikpijn tot heftige 

buikkrampen met aandrang
4.  Pijnlijke anus en rectaal (bij de anus) 

bloedverlies
5.  Vermoeidheid (een van de meest 

gehoorde klachten)
6. Verlies van eetlust
7. Algehele malaise

Meer informatie
Kijk vanaf donderdag 19 mei ook op 
www.tergooi.nl/7-kenmerken-van-ibd/  
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Bedrijfsvereniging IVW houdt elk jaar 

wat het IVW Ondernemerstheater wordt 

Het Maatjesproject, Handjehelpen, Vier 

het Leven, Versa Welzijn, Vrijwilligers-

centrale Weesp en zo kunnen we nog 

even doorgaan. En zijn ontzettend veel 

Weesp telt telkens meer straatnamen, 

allemaal met een eigen betekenis en 

geschiedenis. Straten waar je misschien 

al honderd keer doorheen hebt gelopen, 

Door niet-Weespers wordt er vaak over 

Weesp gesproken alsof het een dorp is. 

Maar morgen op vrijdag 20 mei heeft 

Weesp toch echt al 667 jaar stadsrechten. 

667 jaar stadsrechten 

Waarde van de stadsrechten

Straatnamen van Weesp

Jozef Israëlsstraat

Maak een melding

Processierupsen probleem
Meld je aan via WeesperNieuws.nl

Lees deze artikelen en  
meer online op Extra

Zaterdagportret Catherine Keyl

Catherine Keyl is een sterke vrouw die geen blad voor de mond neemt. Ze heeft 

een carrière waar je ‘U’ tegen zegt, maar is ook een toegankelijk, eigenzinnig en 

vriendelijk mens met een rijke geschiedenis. Ze gaat haar eigen weg en is voor veel 

vrouwen een voorbeeld. Genoeg reden voor een zaterdagportret.

Innerlijke stem

Netwerk Vrijwillige Hulp Weesp

Vrijwilligersorganisaties
Weesper glorie voorgeschoteld

IVW Ondernemerstheater

Wil jij een gezonde en vitale leefstyle, 
wat kilo’s kwijt en je conditie verbeteren?

Gratis proefles 
tegen inlevering van deze kaart. 
Geldig tot eind juli!

Wil je meer weten neem gerust en vrijblijvend contact op met Marloes Kratz op 
telefoonnummer 06-36469936 of kijk 
voor meer informatie op onze website

www.forbettershape.nl

PETIT CLOS WEESP
Nieuwstraat 62a   1381 BD Weesp. 
Tel: 0294 26 92 57 weesp@petitclos.nl

10% KORTING
op een � es wijn naar keuze, 
tot 6 � essen van dezelfde soort.

Deze aanbieding is niet geldig op andere aanbiedingen 
en gedistilleerd.

Geldig t/m 31 mei 2022. 
Tegen inlevering van deze kaart.

Geldig t/m 31 mei 2022

Tegen inlevering van deze kaart

Kortingscode: WSP50XT

Het leukste uitje dat altijd 

kan in Weesp!

Bestel nu de Utrechtse Vecht 

autopuzzeltocht, de Fort Uitermeer 

speurtocht of de Weesper Stad wandel-

puzzeltocht met 50% korting!

Bestellen kan via www.puzzeluitje.nl.

Het leukste uitje dat altijd 

kan in Weesp!

Bestel nu de Utrechtse Vecht 

autopuzzeltocht, de Fort Uitermeer 

speurtocht of één van de mysteriespellen 

met 50% korting!

Bestellen kan via www.puzzeluitje.nl.

Nieuwstad 32 Weesp 0294 413 529 www.minevitus.nl

De hele maand mei schenken wij de gasten gratis
een glaasje bubbels als aperitief 
en verloten we wekelijks een diner voor twee onder hen, die in die week geweest zijn.

Geldig t/m 31 mei 2022
Tegen inlevering 

van deze kaartMMiinneevviittuuss

Extra voordeel voor leden
Deze exclusieve voordeelacties zijn speciaal ingekocht voor onze leden. 
Ook gebruik maken van dit voordeel? WeesperNieuws.nl/extra



jaar

Gratis 

activiteiten 

van mei tot 

oktober 

2022

Groengebied-amstelland.nl/jubileum/activiteiten
Meer informatie:

Vier met ons mee! 
• Natuurexcursies 
• Nieuwe wandeltochten (met gratis routeboekjes) 
• Jubileumfi etstocht langs natuur en historie 
• Fotowedstrijden met mooie prijzen

40
Groengebied Amstelland

Ontdek de groene pareltjes tussen 
Amsterdam Zuid-Oost, Ouder-Amstel, 
Amstelveen en Diemen

Groengebied AmstellandGroengebied AmstellandGroengebied AmstellandGroengebied AmstellandGroengebied Amstelland

Prettig wonen, 
midden in het leven, 
met alle zorg dichtbij?
Dat is Zorgeloos wonen bij Vivium in Bussum, Laren en Weesp.
U bent van harte welkom op woensdag 1 juni van 
10.00 tot 13.00 uur.
Voor het programma en aanmelden kijkt u op 
www.vivium.nl/opendag

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u een gratis 
goodiebag, op = op!

Graag tot ziens! 

-
Vivium helpt u verder

Bel naar 035 6 924 924
Of kijk op www.vivium.nl/opendag

Open dag 

1 juni 

10.00-13.00 uur



1324 mei 2022
Dinsdag 

LOKAAL

Woensdag 25 mei

PlusBus Weesp
9.30 uur | U wordt thuis
opgehaald
Naar Hattem met daarna een 
lunch. Dan naar het Nederlands 
Bakkerij Museum. Info: maandag 
en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur. 0294-410639.

Ouder Kind Café Weesp
10.00 uur | Bibliotheek Weesp 
Voor (aanstaande) moeders en va-
ders van jonge kinderen. Woens-
dagochtend om de week van 10.00 
– 11.30 uur. 

Ochtendwandeling
10.00 uur | Sporthal Aetsveld 
De wandeling duurt ongeveer één 
uur. Deelname is gratis. Info: btu-
enter@versawelzijn.nl.

Stadswandeling Weesp
11.00 uur | Grote Kerk 
Laat u tijdens deze wandeling ver-
rassen door het mooie historische 
centrum van Weesp. Van mooie 
gevels, het neoclassicistische stad-
huis en de Laurentiuskerk tot het 
17de-eeuwse torenfort. 

donderdag 26 mei

Film: ‘C’mon c’mon’
20.00 uur | Theater City of Wesopa 
Wanneer Johnny zijn 9-jarige 
neefje onder zijn vleugels neemt 

tijdens een roadtrip van Los An-
geles naar New York en New Or-
leans, ontpopt Johnny zich tot 
een ware surrogaatvader, met alle 
angsten en verwondering die met 
het vaderschap gepaard gaan.

Vrijdag 27 mei

Stadswandeling Weesp
11.00 uur | Grote Kerk 
Laat u tijdens deze wandeling ver-
rassen door het mooie historische 
centrum van Weesp. Van mooie 
gevels, het neoclassicistische stad-
huis en de Laurentiuskerk tot het 
17de-eeuwse torenfort. 

Inloop Weesp Duurzaam
19.00 uur | Bibliotheek Weesp 
Gratis informatie op de wekelijkse 
inloopavond over diverse thema’s 
op het gebied van duurzaamheid. 
Wilt u energie besparen of uw 
huis (beter) isoleren? Onze ener-
giecoaches kunnen u informeren, 
ook over collectieve zonnepane-
len. www.weespduurzaam.nl.

The Elias String Quartet
20.00 uur | Van Houtenkerk 
Het Elias speelt een heel gevari-
eerd programma: Haydn en een 
modern stuk: ‘Reed Stanzas’ van 
Sally Beamish, speciaal geschre-
ven voor de Schotse violist van het 
Elias, Donald Grant. Na de pauze 
volgt een mooie late Beethoven: 
Strijkkwartet Opus 132.

Freek de Jonge
20.30 uur | Theater City of Wesopa 
Goden Helden Slachtoffers & Na-
bestaanden: Wat kan het publiek 
verwachten? Die vraag wordt 
voor mij steeds moeilijker te be-
antwoorden. Enerzijds omdat ik 
denk: als ze dat nou nog niet we-
ten… Anderzijds omdat ik het zelf 
nog niet precies weet.

Zaterdag 28 mei

JeroensClan ‘Tere zieltjes’
20.30 uur | Theater City of Wesopa 
Brabantse jongens met een grote 
bek: Jip de Poorter, Matthias Tuns 
en Bram Kroon komen met ‘Tere 
zieltjes’. Een programma vol snel-
le scènes, rauwe liedjes en scherpe 
grappen. 

Zondag 29 mei

Jazzconcert 
15.30 uur | Plofhuis 7 
Jazzconcertzangeres Sietske Ro-
scam Abbing, pianist Dirk Bal-
thaus, bassist Camiel Jansen en 
drummer Efraim Schulz-Wac-
kerbarth. Toegangsprijs € 12,50. 
Kaartverkoop: kaartverkoop@
plofhuis7.nl of online.

maandag 30 mei

Inloop Seniorweb
10.00 uur | Bibliotheek Weesp 

 U kunt vragen stellen over laptop, 
desktop, telefoon of tablet. Wij 
zijn open van 10.00 tot 12.00 uur. 

Kom naar de ruilwinkel!
11.00 uur | Trainspotting 
Duurzaam kleding ruilen of ha-
len? Dat kan iedere dinsdagmid-
dag van 13.00 – 16.00 uur. Wil je 
jouw overtollige kleding inbren-
gen? Dat kan iedere maandagoch-
tend tussen 10.00 en 12.00 uur.

Koersballen,
14.00 uur | OAZ-gebouw 
Op de maandagmiddag spelen wij 
gezellig koersbal. Nieuwe leden 
zijn altijd welkom. Info: Anke He-
ijnis, 06-30937067.

dinsdag 31 mei

PlusBus Weesp
10.30 uur | U wordt thuis
opgehaald
Rondrit Schermer en Beeldentuin 
Nic Jonk, Grootschermer. Lun-
chen in De Rijp met zijn prachtige 
houten huizen. Verder langs Graft 
en andere dorpjes naar beelden-
tuin Nic Jonk. Info: maandag en 
vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
0294-410639.

Inloopspreekuur uitvaartzorg
12.30 uur | City of Wesopa 
Elke dinsdag welkom voor al uw 
vragen over uitvaartzorg, eigen-
tijds afscheid, uitvaartkosten of 

een uitvaartpolischeck. Ook info 
over dementievriendelijke uit-
vaartzorg. Kom kennismaken! 
inmemoriamuitvaarten.nl, 06 – 
23309339,  monique@imuitvaar-
ten.nl.

Spreekuur rechtswinkel
19.30 uur | Gebouw Papelaan 99 
Neem uw papieren mee betref-
fende uw zaak, zodat wij u een zo 
goed mogelijk advies kunnen ge-
ven. Wij vragen een bijdrage van 
€ 2,-.

Woensdag 1 juni

Pilates voor starters 
9.15 uur | Pilates in Movement
Uitproberen wat pilates voor jou 
kan betekenen? Nu ultieme kans 
met deze nieuwe les op ons roos-
ter voor de ideale work-out. Werk 
vanuit je eigen mogelijkheden 
aan souplesse, kracht en balans 
(core-stability). Info: 06-24776535 
of www.pilatesinmovement.nl.

Donderdag 2 juni
10.00 uur | U wordt thuis
opgehaald
Keijlijn toeristentrein – Amers-
foort. Prachtige rit met het toe-
ristentreintje De Keijlijn door 
Amersfoort. Lunch: Buuf (kloos-
ter Mariënhof), waar we bij mooi 
weer in de tuin kunnen lunchen. 
Info: maandag en vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur. 0294-41063.

WEESP Restaurant Minevitus 
bestaat 25 jaar. Het restaurant 
heeft een bewogen tijd achter 
de rug, maar er is genoeg reden 
tot feestvieren vanwege het ju-
bileum.

Minevitus Veltman en zijn vrouw 
Angelique openden in het voor-
jaar van 1977 het gelijknamige 
restaurant Minevitus aan de 
Nieuwstad. Niet veel later sloot 
zoon Minevitus jr. ‘Vity’ zich aan 
bij het familiebedrijf. In 2001 
werd het restaurant opgenomen 
in restaurantgids de Lekker500 
met een lovende recensie. Niet 
veel later kwam het restaurant 
ook in de Rode Gids van Michelin 
met een beoordeling van ‘twee 
bestekjes’. Gasten kwamen uit 
alle omstreken: de bekendheid 
reikt ver buiten Weesp. 

Bewogen verleden en doorstart
Het restaurant maakte behoorlijk 
wat mee in zijn bestaan. Zo leidde 
de overname met de daarbij ho-
rende naamswijziging ertoe dat 

de vermeldingen in de restaurant-
gidsen werden geschrapt. Ook 
speelden de coronamaatregelen 
een grote rol, omdat het restau-
rant meerdere weken gesloten is 
geweest. Een faillissement bleek 
helaas onoverkoombaar, maar 
door een crowdfunding van (oud-)
werknemers en een doorstart op 
naam van dochter Margot kon 
het restaurant het hoofd boven 
water houden.

Restaurant Minevitus by Vity 
Veltman heropende op woensdag 
9 juni 2021 de deuren. Hierbij 
werd het rijke verleden niet uit 
het oog verloren, maar wel een 
frisse start gemaakt. Het restau-
rant is nog steeds te herkennen 
aan de Franse keuken met een 
moderne twist.

Feest
De familie Veltman is nog lang 
niet klaar met het restaurant en 
zoon Vity blijft enthousiast be-
zig met koken. Het gezin hoopt 
nog lang van Minevitus te kun-

nen genieten: “Gastvrijheid en 
lekker koken blijven onze toe-
komst. We gaan daarom nog 
steeds dagelijks op zoek naar 
mooie en exclusieve ingrediën-
ten en nieuwe ideeën.” Ze laten 

weten dat het jubileum goed zal 
worden gevierd.

Mei is de feestmaand van het res-
taurant. Wekelijks wordt er aan 
een van de gasten van die week 

een gratis diner voor twee weg-
gegeven. Daarnaast komt er bin-
nenkort een bekende topkok gast-
koken in het restaurant. Weespers 
zijn de komende tijd van harte uit-
genodigd om mee te feesten.

Minevitus 25 jaar: ‘Gastvrijheid en 
lekker koken blijft onze toekomst’

Foto: Femke Berkhout

Rijk verleden en een frisse start



Cliëntenraad van Tergooi MC
zoekt twee nieuwe leden
De cliëntenraad van Tergooi MC is een onafhankelijke raad bestaande uit 
zeven leden en een voorzitter. Wij richten ons op het algemene belang van 
patiënten en bezoekers van Tergooi MC. De cliëntenraad is via het wettelijk 
kader van de Wmcz bevoegd om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd 
en ongevraagd advies te geven aan de raad van bestuur. De cliëntenraad 
wordt nauw betrokken bij diverse werkgroepen en projecten binnen Tergooi 
MC; hierdoor zijn wij in staat het patiënteffect en de patiëntgerichte zorg te 
volgen. Wanneer wij denken dat er voor de patiënt iets verbeterd kan 
worden, maken wij ons er hard voor dat dit ook gebeurt.

Er staan veel nieuwe ontwikkelingen voor Tergooi MC en de cliëntenraad op 
de agenda zoals de nieuwbouw in Hilversum en het project Zorg Dichterbij. 
Wij gebruiken het patiëntenplatform Tapster als een van de middelen om 
met de patiënten en bezoekers in contact te staan.

Vanwege afloop van de termijn van twee leden, zoekt de cliëntenraad 
versterking. 

Profielschets
• Positieve, kritische en constructieve houding;
• Bijzondere interesse in de gezondheidszorg;
• Affiniteit met het behartigen van (cliënt)belangen in de vorm van 

medezeggenschap;
• Kunnen doorgronden van rapportages van het ziekenhuis;
• Goede schriftelijke, sociale en communicatieve vaardigheden;
• Woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek;
• Beschikbaar16-20 uur per maand (bij voorkeur ook overdag). 

De cliëntenraad van Tergooi MC biedt u
• De mogelijkheid bij te dragen aan cliëntgericht werken in Tergooi MC;
• Een boeiende (vrijwilligers)functie die u in aanraking brengt met actuele 

vraagstukken in de zorg;
• Een prettige samenwerking met enthousiaste en gedreven andere leden;
• Een bescheiden onkostenvergoeding.

De cliëntenraad vergadert 1x per maand en heeft 1x per kwartaal regulier 
overleg met de raad van bestuur. Daarnaast heeft elk lid een of meerdere 
aandachtsgebieden waarvoor ook regelmatige afstemming met contacten 
binnen het ziekenhuis wenselijk is. 
 
Meer weten? 
Meer informatie over de cliëntenraad van Tergooi MC vindt u op  
www.tergooi.nl/clientenraad. Daar staat ook het jaarplan met de missie, 
taakopvatting en aandachtsgebieden van de cliëntenraad.  
Voor aanvullende informatie over de vacature kunt u contact opnemen met 
Tonk Charbon (06 53 14 85 35) of Josephine van der Vossen (06 55 39 03 35).

Is het iets voor u? Dan ontvangen wij graag voor 8 juni uw motivatie + CV via 
de mail: clientenraad@tergooi.nl

Op 14 en 20 juni in de avond zullen verkennende gesprekken met 
geïnteresseerde kandidaten en de selectiecommissie worden gevoerd.

Tergooi zorgt vooruit.
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BEZORGERS
VOOR DEZE KRANT

• voor 13 jaar of ouder

• prima bijverdienste

•  je doet elke woensdag je krantenwijk

•  de kranten worden bij je thuis bezorgd

Word bezorger van de maand 
en verdien een BONUS!

Meld je nu aan!
depot@enterverspreiding.nl 
(035) 6980793 / (06) 23317167

Ben jij het coördinerend talent met hart voor de financiële administratie 
en ben jij gedreven om de financiële administratie verder door te ontwikkelen? 

Dan zoeken wij jou! 

Senior financieel medewerker
 28 uur per week 

Als senior financieel medewerker heb jij overzicht over de financiële processen 
binnen de organisatie. Met jouw helikopterview weet jij de juiste mensen met 
elkaar te verbinden en bedenk je innovatieve oplossingen voor financieel-
administratieve processen en boekhoudkundige vraagstukken. Jij zorgt 
dat financiële rapportages op orde zijn. Daarnaast ben je de functioneel 
applicatiebeheerder van het nieuw te implementeren financieel systeem. 

Wat neem je mee?
Je hebt HBO werk- en denkniveau en kennis van financiële administratie, 
financieel beheer, rapportage en analyse. Bij voorkeur heb je kennis van 
wet- en regelgeving van gemeentelijke financiën en BBV. Je hebt tenminste 
3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 

Wat bieden wij?
Bij deze functie hoort, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring, een salaris 
van max. € 4.208,00 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast 
bieden wij een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Je start met 
een tijdelijk dienstverband van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

Informatie en solliciteren?
www.werkenvoorgooivechteem.nl

tegen kanker!Samen zwemmen

Zaterdag 
3 september 

2022
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MOTORFIETSEN te koop
GEVRAAGD alle merken en 
bouwjaren. Defect of lang stil-
gestaan geen bezwaar. Direct 
gehaald, betaald en gevrijwaard. 
Bel of app 06-25418595
   

De ambachtelijke  
binnenschilder.  

Met 23 jaar ervaring voor al uw 
binnenschilderwerk

Gespecialiseerd in wanden
plafonds houtwerk

Tevens zeer goede aantoonbare
referenties

Bel voor meer info
Frans Scheepbouwer

06-11767622
www.fransschilderwerken.nl

AUTOBEDRIJF KARBO
Wees wijs! Wij bieden u de
hoogste prijs voor uw loop-,

sloop-, schade- of bestelauto 
Defect of Zonder apk geen

probleem, RDW vrijwaringsbe-
wijs binnen 1 minuut geregeld.

EIGEN OPHAALDIENST
S' AVONDS OF WEEKENDS

GEEN BEZWAAR 
BEL NU 06-10029637
B.G.G 035-6989696 

Autobedrijf Karbo
Zanderijweg 21       Bussum

Oud ijzer, metalen, accus, & 
woningontruiming & sloopwerk. 
Ook gevr. Antiek, Chinees porse-
lein en Indonesische items.
06-29350115.
   

WONINGONTRUIMING.          Van 
Zolder tot Kelder Bezemschoon 
Opleveren. Óók Spoed. Laagste 
Prijs Garantie! Vrijblijvende 
Prijsopgave. Bel Voor Meer info 
035 – 77 22 838
   

Verzamelaar zoekt goede postze-
gel/munten verzamelingen, ook 
uit erfenis/nalatenschap. Bel naar 
0610886893
   

IFIXIT.nl
Computer onderhoud en reparatie
Ruim 20 jaar ervaring en wij wer-
ken vanuit Weesp. 
info@ifixit.nl  Tel: 06 20 266 263
   

ONDERGOED EN NACHTKLEDING 
100% katoen de merken Beeren, 
Twentini, Giovanni, Conta etc.Op 
de markt in Laren en Huizen. MAR-
JON VAN DER WAL 06-51356739
   Autoservice Beco koopt uw 

loop-sloop-schadeauto.

Wij geven minimaal €250,- en is 
binnen 24u opgehaald + vrijwa-
ring aan huis. voor meer informatie 
bel 072-5719110 of 06-55327298.

 
   

HL Records

LP verzameling verkopen?                                              
Graag nemen we deze van u over 
tegen een eerlijke prijs. We kunnen 
de LP’s bij u ophalen. Contact via 
tel: 06-22303544
   Gezocht LP’s/singles pop/rock/

soul/jazz/reggae

0653197138
   

Voor een ondernemende, bourgondische, positieve vrouw (65, 1,65) 
zoek ik een man. Ze houdt van tennissen, zeilen, golfen, wandelen, le-
zen, kunst, theater, terrasje pakken. Ben jij humorvolle, eerlijke man, die 
zich kwetsbaar kan opstellen, om zichzelf kan lachen, zelfspot heeft en 
breed ontwikkeld is en van spontane acties houdt? Voor info: Matchma-
ker Els els@40PlusRelatie.nl 035-8887976
   

Je garderobe passend maken bij 
wie jij bent, en wat je wilt uitstra-
len, zodat jij je iedere dag goed 
voelt in je kleding. Meer info: 
www.personal-styling-nienke.nl of 
06-17290006
   

TANDPROTHETISCHE
PRAKTIJK WEESP

Theo Nuyens
Kunstgebitten en reparaties

klaar terwijl u wacht
(ind. mogelijk)

E. du Perronstraat 38
1382 SZ Weesp

Tel.: 0294-418722 
   

Horizontaal: 1 lastig vraagstuk 6 weerjaarboek 12 plan 13 eens 14 met dank 16 profeet 
18 putemmer 19 insect 20 ijzerhoudende grond 22 kleine ruimte 24 schaakterm 25 sneu 
27  insect 29  deksel 30  rooms-katholiek 31  opstootje 33  een weinig 35  met name 
37 bejaard 38 teken 39 projectieplaatje 40 voegwoord 41 pl. in Gelderland 42 muurholte 
44  normaal profiel 45  duinvallei 47  cliënt 50  voorzetsel 52  vordering 54  vlaktemaat 
56 handwarmer 58 soortelijk gewicht 59 venster 61 reisje 64 achter 65 natie 66 pl. in 
Limburg 68 brandstof 69 Europeaan.

Verticaal: 1 proefopname 2 Chinese munt 3 pl. in Gelderland 4 zuivelproduct 5 maand 
7 haarkrul 8 lef 9 houding 10 deel v.d. bijbel 11 zoek 15 bekwaam 17 tennisterm 18 Engels 
bier 19  sport 21  Romanum Imperium 23  linie 24  mijns inziens 26  public relations 
27  etensrest 28  vrolijk en bekoorlijk 29  luitenant 30  strafwerktuig 32  ratelpopulier 
34  profeet 36  drinkbakje 41  oude lengtemaat 43  Sovjet-Unie 46  boom 48  jong dier 
49  keurig 51  in memoriam 52  riv. in Spanje 53  uitgestrekt 55  indianentent 57  eerlijk 
59  wiel 60  gravin van Holland 62  mannelijk dier 63  hoofddeksel 65  lage rivierstand 
67 Nederlandse Spoorwegen.

Kruiswoordpuzzel

Sudoku

Oplossingen vorige editie



Kijk ook op onze site

Nieuwstad 26 • 1381 CC Weesp • 0294-484441 • www.kdg.nu

NIEUW + DIRECT VERKOCHT

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW NIEUW

Vraagprijs € 499.500,= k.k. 

Kievitshof 20 te Weesp
Op één van de beste locaties van de kindvriendelijke wijk Aetsveld aan doodlopend hofje 
met speelplaats gelegen � jne eengezinswoning met parkeergelegenheid op eigen terrein.

Deze woning heeft een woonoppervlak van ca. 122 m², is gelegen op een percceel eigen grond 
van 147 m² en dient volledig te worden gemoderniseerd.

Vraagprijs € 1.250.000,= k.k. 

Dammerweg 944 te Weesp
Prachtige watervilla te koop (villa Maro) met een woonoppervlak van 191 m² 

(conform de NEN 2580 norm) op slechts 20 minuten autorijden van Amsterdam.
Aan deze watervilla hoeft u niets maar dan ook echt helemaal niets meer te doen 

en deze kan geheel verhuisklaar aan u worden opgeleverd. Kortom: een buitenkans!

Vraagprijs € 325.000,= k.k. 

Sportparklaan 307 te Weesp
Op de tweede woonlaag gelegen ruim bemeten en uitstekend verzorgd driekamer 

(voorheen vierkamer) hoekappartement van ca. 67 m² geheel voorzien van dubbele beglazing
 in kunststof kozijnen en voorzien van zonnig balkon op het zuidwesten,

 berging in de onderbouw en centrale blokverwarming.

Vraagprijs € 369.500,= k.k. 

Nieuwstraat 52 te Weesp
In het hart van het gezellige en historische centrum van pittoresk Weesp 

gelegen driekamer maisonnette, met een woonoppervlak van 78 m², voorzien van 
een prachtig uitzicht op de grote kerk. Dit object is niet voorzien van een buitenruimte.

De servicekosten bedragen € 66,00 per maand.

Vraagprijs € 250.000,= k.k. 

Nieuwstraat 98 te Weesp
Starters opgelet! Uniek object en zeker de kleinste stadswoning van het pittoreske 

en historische stadscentrum van Weesp, met een woonoppervlak van ca. 30 m², 
voorzien van een slaapkamer. Dit object is niet voorzien van een buitenruimte.

Vraagprijs € 325.000,= k.k. 

Jan Campertplein 28 te Weesp
Op de tweede woonlaag gelegen ruim bemeten en verzorgd driekamer 

(voorheen vierkamer) appartement van ca. 67 m² geheel voorzien van dubbele beglazing 
in kunststof kozijnen en voorzien van zonnig balkon welke is gesitueerd op het zuidoosten, 

berging in de onderbouw en eigen centrale verwarming.
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Werkgevers in jouw omgeving zoeken versterking



Leer jij scholieren waar het 
écht om gaat?
De wereld is groter dan de klas en wijsheid haal je niet alleen uit een boek.
Daarom zoeken wij docenten die meer willen dan alleen kennis overdragen.
Zodat leerlingen hun eigen talenten ontdekken. Met oog voor elkaar, de toekomst 
en de wereld om ons heen. Want daar gaat het écht om.

Spreekt dit je aan? Kom dan werken bij Alberdingk Thijm Scholen!
We zijn op zoek naar gepassioneerde collega’s voor onder meer:

• de Jozef Lokinschool in Ankeveen
• de Wilge in Hilversum
• de Paulusschool in Hilversum
• de Bernardusschool in Blaricum
• de KinderCampus in Hilversum

Veel meer geven 
dan alleen les

Kijk voor informatie over 
Alberdingk Thijm Scholen
en onze vacatures voor PO én 
VO op werkenbijatscholen.nl
of scan de QR-code.



De examens zijn achter de rug, het wach-
ten op de uitslag is begonnen en wat 
kunnen jongeren in de tussentijd doen? 
Een vakantiebaantje zoeken. Geld bij el-
kaar verdienen zodat ze hun koffer kun-
nen pakken en op vakantie gaan. Hoe 
moeten ze dat aanpakken? Waar gaan ze 
werken?

Het belangrijkste is dat jongeren een 
baantje zoeken dat bij ze past. Wie van 
nature geen Miep Kraak is, kan beter niet 
solliciteren bij de Thuiszorg waar men-
sen worden geholpen in de huishouding. 
Jongeren moeten dus eerst onderzoeken 
waar hun talenten liggen en wat ze leuk 
vinden.

Veel jongeren kiezen voor een baan in de 
horeca; er zijn ook avonturiers die hun 
rugzak pakken en naar Frankrijk verdwij-
nen om druiven te plukken. Een bijbaan 
in het buitenland klinkt velen als muziek 
in de oren maar het is zaak om uit te zoe-

ken hoe het zit. Want: wat is het salaris 
en wordt het vliegticket vergoed? Is er 
onderdak geregeld en worden bonussen 
toebedeeld? Ook niet onbelangrijk is het 
om te weten of de taal goed moet worden 
beheerst en of het geen probleem is En-
gels te spreken in Frankrijk. De meeste 
Fransen blijven graag communiceren in 
hun eigen taal.

Ook wordt in het buitenland gevraagd 
naar jongeren met werkervaring; de 
meeste banen zijn geschikt voor jongeren 
vanaf achttien jaar. Allemaal zaken waar-
mee rekening dient te worden gehouden. 
Wie niet avontuurlijk is ingesteld en 
graag dicht bij huis blijft, maakt goede 
kans direct aan de slag te kunnen. Neder-
landse restaurants en cafés staan te sprin-
gen om goed en enthousiast personeel. 
Door de corona moesten veel horecame-
dewerkers noodgedwongen hun baan 
opzeggen en een andere job zoeken. Nu 
alles weer open is, kampen veel horeca-

eigenaars met een tekort aan personeel 
en steeds vaker zie je dat restaurants een 
of twee dagen per week zijn gesloten door 
dat tekort.
Veel winkels, denk aan kleding-, schoe-
nen- en boekenwinkels, kunnen gedu-
rende de zomer wel wat extra handjes 
gebruiken omdat het vaste personeel op 
vakantie is. De kans dat jongeren in hun 
buurt aan de slag kunnen is dus groot. 
Lukt het niet op eigen kracht iets te vin-
den? Uitzendbureaus kunnen uitkomst 
bieden. Vaak staat het banenaanbod ver-
meld op hun site.

Het doen van vakantiewerk brengt jon-
geren veel. Niet alleen een salaris dat ze 
aan iets leuks kunnen besteden, maar 
ook een berg ervaring. Het vergroot de 
sociale skills van jongeren en ze leren 
verantwoordelijkheid te nemen. En wat is 
er nou mooier om als directeur van een 
groot bedrijf te kunnen zeggen dat je ooit 
onder aan de ladder bent begonnen.

Vakantiewerk brengen jongeren 
meer dan een extra zakcentje

Foto:  Pavel Danilyuk 

Vorige week in het nieuws: 133 banen op 
100 mensen. Dat is nogal wat. Dat hore-
cagelegenheden hun zaak een of twee 
dagen per week noodgedwongen moeten 
sluiten omdat er geen personeel is, daar-
van kijken we allang niet meer op.

Ook in de Gooi en Vechtstreek staan be-
drijven, winkels en organisaties te sprin-
gen om personeel. We spraken uiteenlo-
pende werkgevers die met hun handen 
in het haar zitten: prachtige banen in de 
aanbieding, maar niet de juiste mensen 
kunnen vinden. 

We hopen met VacatureNieuws de hel-
pende hand te kunnen bieden en werk-

zoekenden te attenderen op een van de 
vele vacatures in de regio. Er is voor ieder 
wat wils: de Thuiszorg speurt naar en-
thousiaste medewerkers die het leuk vin-
den mensen te helpen in de huishouding. 
Door huishoudelijke klussen uit handen 
te nemen, kunnen ouderen zo lang moge-
lijk in hun vertrouwde omgeving blijven 
wonen. 

Een aantal Gooise scholen zoekt bevlogen 
leerkrachten die graag het verschil wil-
len maken. Verschillende vacatures staan 
open bij de Gooise scholenkoepel Alber-
dingk Thijm Scholen waar je als docent op 
je eigen wijze kunt lesgeven en jezelf kunt 
blijven ontwikkelen. Werk je liever met 

jongere kinderen? Kijk dan naar een van 
de vele banen in de kinderopvang. DONS 
en Stichting Kinderopvang Bussum, Naar-
den en Muiden verwelkomen nieuwe col-
lega’s met open armen. 

Tenslotte is de smakelijkste baan is te vin-
den in Diemen bij Stam Chocolaterie; het 
familiebedrijf is op zoek naar iemand in 
de productie. Iemand die de ene dag pinda-
rotsjes maakt en de andere dag met bittere 
chocolade aan de slag gaat. Deze vacatures 
en nog veel meer ander nieuws zijn te le-
zen in deze uitgave.

 Veel leesplezier!

Veel werk in VacatureNieuws

 ¢ Veel jongeren gaan tijdens de zomervakantie tijdelijk aan de slag in de horeca.
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COLOFON
Wilt u ook met uw vacature in de 
volgende uitgave van VacatureNieuws?
Neem dan contact op met Enter Media 
via 0294-410333 of stuur een e-mail 
naar verkoop@entermedia.nl.
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Op zoek naar een baan? Goede kans 
dat je netwerk misschien wel wat weet. 
Steeds vaker worden vacatures bij be-
drijven ingevuld door mensen die zijn 
aangedragen door medewerkers. Nieu-
we collega’s worden dus gevonden in 
het netwerk van medewerkers. Ook 
vind je nog altijd veel vacatures in huis-
aan-huisbladen en kranten: voor werk-
gevers een goed medium om personeel 
te werven.

Tegenwoordig informeren werkgevers 
eerst bij hun medewerkers als ze op zoek 
zijn naar personeel. Niet zelden komen 
geschikte kandidaten uit het netwerk 
van van medewerkers. Slim van werk-
gevers om het zo te doen, want de kans 
dat medewerkers iemand voorstellen die 
niet voldoet is klein. Als ze iemand uit 
hun netwerk aandragen, zijn ze zeker 
van hun zaak. Netwerken dus! 

Netwerken is niet meer dan regelmatig 
een praatje maken met mensen en het 
contact onderhouden. Dat kan langs het 
hockeyveld, tijdens een verjaardag of op 
het werk. Ook op een platform als Linke-
dIn kan flink worden genetwerkt. Door 
connecties te maken met anderen en 
te informeren en te vragen, is de kans 
op het vinden van de gedroomde baan 
groot. Belangrijk is duidelijk te zijn in 
wat gezocht wordt. Zorg voor een goed 
en duidelijk cv en plaats die online. Rea-
geer op anderen, laat reacties achter. Op 
die manier zien anderen waarnaar wordt 
gezocht.

Twitter
Steeds vaker worden social media inge-
zet voor het vinden van een baan. Naast 
LinkedIn zijn Twitter en Facebook mooie 
platforms voor het vinden van een nieu-
we job. Net als de vacturepagina’s in 
kranten is het bereik ervan groot. Het 
aandragen van ideeën of de gegevens 
van een contactpersoon geven is vaak 
al genoeg om de baan van je dromen te 
vinden.

Vind via 
netwerk  
een baan



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Wie kiest voor werken in het onderwijs, 
kiest voor een pittige baan. Juist dan is 
het belangrijk dat een school als werk-
gever meer biedt dan alleen die baan. 
Iets waar de Gooise scholenkoepel Al-
berdingk Thijm Scholen – zeker in deze 
krappe arbeidsmarkt – dan ook serieus 
werk van maakt.

Vakdocenten die aan de slag gaan op een 
van de Alberdingk Thijm Scholen kunnen 
rekenen op goede begeleiding vanaf het 
begin, inspirerende studiedagen en ont-
moetingen met collega’s op het jaarlijks 
terugkerende zomerfeest.

Creatieve technologie
Ook kunnen zij gebruikmaken van de 
mogelijkheden voor sport en ontspan-
ning en state of the art ICT-voorzieningen 
op de eigen school en kunnen zij hun 
hart ophalen in de Techspace. Dit is een 
ruimte waarin leerlingen en docenten 
van de AT-scholen kunnen kennismaken 
met de nieuwste mogelijkheden op het 
terrein van creatieve technologie. Voor 
basisschoolleerkrachten en docenten in 
het voortgezet onderwijs op een van de 
Alberdingk Thijm Scholen zijn deze fijne 
bijkomstigheden niet meer dan vanzelf-
sprekend. Ook de drie pijlers waarop het 
onderwijs is gebaseerd, deden hen vaak 

kiezen voor Alberdingk Thijm Scholen: 
Community for Life, Creative Technology  en 
International Mindedness. Niet voor niets 
in het Engels. Want voor alle scholen is, 
naast oog hebben voor elkaar en (toekom-
stige) technologische ontwikkelingen, 
juist ook de wereld om leerlingen heen 
belangrijk. Want die wereld is groter dan 
de klas en je wordt niet alleen slim door 
te leren uit een boek. Om die reden zoekt 
Alberdingk Thijm Scholen leerkrachten 
die leerlingen helpen hun talenten te ont-
dekken en te ontwikkelen. Daarbij krij-
gen leerkrachten veel vrijheid voor eigen 
initiatieven.

Ruimte voor eigen ideeën
Zo ervaart ook Koen van Praag, voorheen 
leerkracht op een andere basisschool en 
nu directeur van de Wilgetoren in Hilver-
sum: “Als je goede ideeën hebt die het on-
derwijs voor de kinderen beter of leuker 
maken, dan is daar alle ruimte voor. Het 
gaat niet alleen om het overbrengen van 
de lesstof aan leerlingen, mijn collega’s en 
ik kunnen ook een bepaalde beleving toe-
voegen. Je kunt hier echt op je eigen wijze 
lesgeven en jezelf blijven ontwikkelen. En 
daar gaat het óók om.”

Kijk voor vacatures bij Alberdingk Thijm Scholen 
op werkenbijatscholen.nl.

‘Op eigen wijze lesgeven en jezelf ontwikkelen’

Foto: AT Scholen

Martine Stoker (59) en Nicole van Loon 
(55) waagden in 2019 de stap om als 
zij-instromer te starten in de zorg bij 
Vivium en hadden na twee jaar hun 
diploma op zak. ‘”Hoe geweldig is dat? 
We hebben onze kansen gepakt”, aldus 
de dames.

“En weet je wat opvallend is? Ik ben niet 
eens zo’n zorgtype”, lacht Martine uit 
Huizen, die een financieel-administra-
tieve achtergrond heeft. “De zorg heeft 
mensen nodig en ik wilde proberen of het 
wat voor me was.” En dus waagde ze de 
sprong en begon als ‘helpende’. “ik vond 
het steeds leuker en wilde meer. Alleen 
zag ik het niet zitten om met mijn werk-
ervaring drie jaar naar school te gaan.” 
De mogelijkheden bij Vivium Academy 
boden uitkomst: leren in de praktijk op je 
eigen tempo, zonder studieschuld, maar 
met baangarantie.

Nicole had een baan in kinderopvang en 

maakte ook een carrièreswitch. “Het fijne 
vond ik dat ik bij Vivium Academy niet 
tussen de jonkies zat. Ik kreeg meteen 
salaris en deed veel praktijkervaring op.” 
De computer was haar grootste uitdaging. 
“Al die applicaties op die computer, ik 
kreeg er wat van. Maar nu ben ik blij dat 
ik die vaardigheden heb.”

Het rouleren bij deze opleiding ervaren 
ze allebei als groot voordeel. “Je komt in 
aanraking met allerlei typen zorgverle-
ning”, legt Nicole uit. Daardoor ontdekte 
ze hoe uiteenlopend de zorg binnen Vivi-
um is. “En,” knipoogt ze, “je bent nooit te 
oud om te leren.”

Open dag woensdag 8 juni
Wie wil overstappen of doorgroeien in 
de zorg, kan woensdag 8 juni terecht op 
de open middag. Van 15.30 tot 17.30 uur 
wordt de open middag gehouden in Vi-
vium De Zandzee in Bussum. Aanmelden 
en info via viviumacademy.nl/opendag.

Vivium leidt zelf op

Toen Sander tijdens een klus van een lad-
der viel, zag hij zijn carrière in duigen 
vallen. “Ik was een zzp’er en had een flo-
rerend klusbedrijf.” Sander zat met zijn 
handen in het haar: wat moest hij nu? “Ik 
was 56 jaar, deels arbeidsongeschikt en ik 
wist niet hoe ik verder moest. Een kennis 
wees me op het Leerwerkloket Gooi en 
Vechtstreek.” 

Sander maakte een afspraak met een 
loopbaanadviseur van het Leerwerkloket 
Gooi en Vechtstreek. “Het Leerwerkloket 
ondersteunt mensen bij hun loopbaan. 
Samen met deze adviseur keek ik waar 
ik stond en waar ik naartoe wilde. Ik had 
altijd een klusbedrijf gehad en dacht dat 
ik niets anders kon. Samen ontdekten we 
dat er zeker nog mogelijkheden waren.” 
Sander gaat nu aan de slag als energie-
adviseur, een baan waarin hij zijn bouw-
kundige kennis kan combineren met het 
geven van advies.

Het Leerwerkloket helpt mensen om 
(weer) inzicht te krijgen in hun loopbaan-
kansen en onderzoekt welke vervolgstap 
er gezet kan worden. “Dat geldt ook voor 
mensen die niet meer lekker in hun baan 
zitten. Ook zij kunnen voor loopbaanad-
vies naar het Leerwerkloket. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en het helpt je echt 
op weg. Ik raad het iedereen aan.”

Kansen bij Leerwerkloket

 ¢ Kelly Stam (rechts) en Lenneke.

 ¢ Martine en Nicole gingen naar Vivium Academy en haalden hun diploma.

 ¢ Koen van Praag werkt met plezier op als directeur op de Wilgetoren.
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Smakelijke baan bij Stam
De lekkerste baan die heeft Chocolaterie 
Stam in de aanbieding. “Ik doe dit werk 
al van jongs af aan en het verveelt nooit,” 
zegt Kelly Stam, eigenaresse van de cho-
colaterie. Trots is ze op het familiebedrijf 
met vijf vestigingen. Voor de productie in 
Diemen wordt gezocht naar een collega.

“Ja, het is handig als iemand al weet hoe 
je moet omgaan met een spuitzak, maar 
noodzakelijk is het niet. Belangrijker is dat 
je enthousiast bent en het vak wil leren.” 
De taak van de nieuwe collega, die gerust 
een herintreder mag zijn, die het team van 
vijf dames in Diemen komt versterken, is 
chocola maken. Kelly: “Elke dag is weer 
anders: de ene dag maak je pindarotsjes, 
de andere dag werk je met bittere choco-
lade.” De moeder van Kelly’s opa startte 
lang geleden het familiebedrijf en haar opa 
en oma verhuisden naar Diemen om daar 
Stam Chocolaterie te starten. “Daarna na-
men mijn ouders het over en nu sta ik met 

nog steeds veel plezier aan het roer.” Wat 
moet de nieuwe collega in zijn of haar mars 
hebben? “Collegialiteit en eerlijkheid heb-
ben we hoog in het vaandel staan. Soms, 
zoals met Kerst, Sinterklaas en Pasen, moet 
er hard worden aangepakt, maar dat doen 
we met z’n allen. Wij bieden je de lekkerste 
baan van de wereld,” besluit Kelly lachend.
Info: 020-6901905

Foto: Stam

Foto: Paul Tolenaar  ¢ Het Leerwerkloket vergroot kansen op de 
arbeidsmarkt. Foto: eigen foto



Wat is jouw volgende stap in je loopbaan?
Advies nodig of vragen over scholing?

Meld je aan voor een gratis adviesgesprek 
over je ontwikkelmogelijkheden via:
gooienvechtstreek.leerwerkloket.nl

www.vitaalthuiszorg.nl

Vakantiekrachten
gezocht!
Vitaal Thuiszorg zoekt naar vakantiekrachten
voor huishoudelijke hulp in Weesp, Muiden, 
Muiderberg, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren 
Hilversum, Bussum, Naarden en Wijdemeren.

Ben jij tussen de 17 en 20 jaar oud, betrokken, leergierig en vind jij 

persoonlijke zorg belangrijk? Dan hebben wij elkaar gevonden!

Wat bieden wij jou?
• Je hebt veel vrijheid in je werk.

• Je kunt je werktijden flexibel  

indelen (en dus uitslapen). 

• Je kunt ook op zaterdag- 

ochtend werken.

• Je doet zinvol werk. 

• Hoog salaris.  

• Je krijgt persoonlijke scholing.

Solliciteren

Bel of mail gerust voor meer informatie:

035 - 820 05 01 of westinfo@vitaalthuiszorg.nl.

WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR EEN LEUKE 

COLLEGA!
Wij zijn voor onze heerlijke chocolaterie op zoek naar een 
gezellige en leergierige collega, die niet bang is om zijn/haar 
handjes uit de mouwen te steken!

In eerste instantie bieden wij 30 uur aan, maar wanneer je 
zelfstandig kunt werken, is er zeker mogelijkheid tot uren-
uitbreiding.

Wie ben jij?
-  Je bent op niet al te lange termijn beschikbaar en op zoek 

naar een langdurige samenwerking
-  Je hebt een actieve houding en niet bang om ideeën te uiten
-  Je bent leergierig en collegialiteit staat bij ons hoog in het 

vaandel
-  Het is een pré als je kunt garneren, creatief bent en een 

spuitzak weet te hanteren, dus een banketbakkers-, chocolade 
of koksopleiding zou fi jn zijn. Maar uiteraard is enthousiasme 
een drijvende factor om het spuiten aangeleerd te krijgen!

Heb je vragen over deze vacature of denk je juist de geschikte 
kandidaat te zijn? Informeer op onderstaand emailadres of 
solliciteer direct en stuur ons jouw CV en motivatie door.

Wie weet tot snel!
Chocolaterie Stam
Contactpersoon: Kelly Stam
verkoop@stam-chocolade.nl
020-6901905

Wie zijn wij: De Gaasper Camping Amsterdam,  
de grootste internationale stadscamping van Amsterdam.  

Je vindt ons in Amsterdam Zuidoost en we zijn goed bereikbaar  
met auto, OV en fiets.

Wij zoeken medewerkers vanaf 15 jaar voor ontvangst-, receptie-, 
supermarkt en horeca werkzaamheden in wisselende diensten

Heb je interesse of wil je meer informatie? 

Mail dan snel naar Klaas Lycklama: info@gaaspercamping.nl   

Kom jij ons team deze zomer versterken? 
Ben je op zoek naar een leuke en uitdagende 

(bij-)baan? Vind je het leuk om in een 
internationale setting te werken?

Dan zoeken wij jou! 

Project Manager - Client Service Manager
Wij zoeken een Client Service Manager die voor 
24-40 uur in de week de coördinatie van onze 
nationale en deels internationale projecten voor 
zijn/haar rekening wilt nemen. 
Als Client Service Manager ben je verantwoordelijk 
voor het voorbereiden, realiseren, plannen en 
coördineren coördineren van mystery shopping onderzoeken.
Vloeiend Nederlands en Engels in woord en 
geschrift is dan ook een must.

Ben jij die enthousiaste organisatieheld?
Dan is deze leuke baan misschien voor jou! 
Kijk voor meer informatie op 
hsbrands.eu/nl/vacatures. 

HS Brands Europe
Energiestraat 5F 1411AN  Naarden
www.hsbrands.eu - info@hsbrands.eu
0294 - 45 45 11



Bij Florente basisscholen, de jonge groei-
ende stichting van twaalf basisscholen, is 
nog plek voor enthousiaste leerkrachten. 
Niet alleen zijn er reguliere vacatures, 
maar ook wordt gezocht naar professio-
nals die de invalpool willen versterken.

De twaalf scholen die werken onder de Flo-
rente-paraplu zijn gevestigd in moderne 
en mooie schoolgebouwen. Omdat de be-
langrijkste factor in het leren van kinde-
ren leerkrachten zijn, stelt het bestuur de 
leerkracht altijd centraal. Op deze manier 
kunnen leerkrachten blijven leren om het 
zo elke keer weer een stap beter te kunnen 

doen. Want, zo stelt Florente, competente 
talenten voor de klas geven competente ta-
lenten in de klas.

Op de scholen in Diemen, Driemond, Dui-
vendrecht, Muiderberg en Weesp is ‘Leren 
voor het leven’ het motto. Zowel leerkrach-
ten als leerlingen zijn blijvend in ontwik-
keling om zich elke dag verder te ont-
wikkelen. Het is de ambitie van Florente 
basisscholen om competente talenten voor 
de klas te hebben, zodat competente talen-
ten in de klas zich kunnen ontwikkelen. 
Wie op een van de scholen van Florente 
werkt, kan dan ook rekenen op intensieve 

begeleiding. Bovendien zijn er verschillen-
de opties voor scholing. 

Vol vertrouwen
Haast overbodig te zeggen, maar bij alle 
scholen staat het zien en kennen van het 
kind centraal. Leerkrachten kennen de 
kinderen, weten wat ze nodig hebben en 
weten hoe ze daarbij kunnen helpen. Be-
langrijk vindt Florente basisscholen dat 
kinderen bewust worden gemaakt van hun 
kwaliteiten en talenten en verder worden 
geholpen bij de ontwikkeling daarvan. Zo 
gaan kinderen vol zelfvertrouwen hun 
toekomst tegemoet. Alle scholen werken 
vanuit de Florente koers, maar behouden 

daarin hun eigenheid. Deze diversiteit is 
terug te zien bij de scholen in de identi-
teit, de grootte, het onderwijsconcept, de 
gebouwen en natuurlijk de medewerkers. 
Leerkrachten en andere medewerkers van 
Florente basisscholen ontmoeten elkaar 
niet alleen in netwerken, maar ook tijdens 
de kennismiddagen, Florente cafés, de 
nieuwjaarsbijeenkomst en op de tweejaar-
lijkse studiedag met de hele stichting.

Florente heeft plek voor enthousiaste,  
gedreven leerkrachten in zowel regu-
liere vacatures als in de invalpool. Kijk 
voor meer informatie en de vacatures op  
www.florentebasisscholen.nl. 

Leerkrachten van Florente kennen de kinderen 
en weten als geen ander wat ze nodig hebben  

Foto: eigen foto’s

Meer dan ooit is de kinderopvang op zoek 
naar nieuwe, enthousiaste en leuke col-
lega’s. En dat werken in de kinderopvang 
meer is dan alleen maar ‘op kinderen pas-
sen’ weten de medewerkers van Stichting 
Kinderopvang Bussum Naarden Muiden 
Muiderberg (SKBNM) als geen ander. 

“Wat we willen is mensen niet alleen zien 
te overtuigen hoe ontzettend leuk het is 
om in de kinderopvang te werken, maar 
ook hoe betekenisvol en belangrijk dit 
werk is”, zegt een medewerker van SKB-
NM. “Want in de kinderopvang draag je 
bij aan de ontwikkeling van een kind, je 
ondersteunt ouders en bent een partner in 
de opvoeding. Echt een baan van beteke-
nis dus.”

Kind op één
Wanneer je werk hebt dat ertoe doet, wil 
je natuurlijk ook dat je werkgever ertoe 
doet. “Nou, dan zit je goed bij SKBNM, want 
wij zijn een maatschappelijke organisa-
tie zonder winstoogmerk. Bij ons staat het 
kind op één. En dat geldt voor álle kinderen. 
Wij zijn de enige kinderopvang in Gooise 
Meren die voor- en vroegschoolse educatie 
biedt om alle kinderen een gelijke start op 
de basisschool te geven. En de enige die bui-
tenschoolse opvang voor het speciaal basis-
onderwijs biedt. SKBNM werkt heel nauw 
samen met scholen en jeugdzorginstanties 
en sponsors een groot deel van de jeugd-
sportverenigingen. Daardoor zijn de lijntjes 
kort en kan makkelijk worden bijgestuurd.”

Vrijheid en eigen inbreng
Dat SKBNM zich breed inzet voor kinde-

ren en investeert in kinderen en medewer-
kers, draagt bij aan een heel prettige werk-
omgeving. “Bij SKBNM draait het allemaal 
om ontwikkeling. Die van het kind staat 
voorop en daarmee ook die van ons. Dat 
we het niet doen om winst te maken, merk 
je aan alles”, zegt een collega. Ook zeg-

gen collega’s het fijn te vinden dat er veel 
vrijheid en ruimte is voor eigen inbreng 
bij SKBNM. En natuurlijk is het werk ge-
woon leuk om te doen. Dat heeft vooral te 
maken met het contact dat medewerkers 
met de kinderen hebben, de afwisseling 
van het werk (geen dag is hetzelfde) en 

de samenwerking met collega’s en ouders.  
Wie op zoek is naar een leuke baan in de 
kinderopvang kan contact opnemen met 
Stichting Kinderopvang Bussum Naar-
den Muiden Muiderberg. Bel of app naar  
06-59812860 of stuur een mailtje naar  
solliciteren@skbnm.nl.

Werk dat er toe doet en nog leuk is ook

 ¢  SKBNM zet zich breed in voor kinderen.

 ¢ Ben jij een Florente match en wil jij je talenten inzetten voor de scholen? Los dan de rebus op 
en vind een baan.

VACATURE Nieuws  |   

Foto: Floor Mommers



DIT GA JE DOEN
Als Recruitment Consultant bij vijzelaar.com ben je méér dan alleen Recruiter! Vanaf dag 
1 krijg je bij ons enorm veel verantwoordelijkheid én vrijheid. Je zoekt de juiste talenten 
voor onze opdrachtgevers, werkt nauw samen met onze Consultants en zorgt ervoor dat 
vacatures worden ingevuld! Onze opdrachtgevers zijn toonaangevende nationale en 
internationale organisaties binnen de profit sector, zoals Dille & Kamille, KLM, Media.
Monks en Greetz.

In de rol van Recruitment Consultant kom je te werken in een hecht team, bestaande uit 
11 collega’s. Je hebt een zelfstandige en verantwoordelijke rol. Daarnaast hechten we 
absoluut veel waarde aan samenwerken. Samen zijn we continu op zoek naar de juiste 
match tussen kandidaat en opdrachtgever! Wij hebben hier geen individuele targets die 
je moet halen, maar werken gedurende het jaar naar ons gezamenlijke target toe!

DIT ZIJN JOUW WERKZAAMHEDEN
• (Zelfstandig) uitvoeren van het gehele recruitment proces; van het inventariseren van 

een vacature bij de klant, het (her)schrijven van vacatureteksten, het benaderen van 
kandidaten via LinkedIn, voorstellen van talenten aan de opdrachtgever (in overleg met 
Consultant) tot aan de salarisonderhandeling

• Je hebt daarbij dagelijks contact met onze kandidaten én onze opdrachtgevers, waar 
nodig neem jij een adviserende rol in

• Opbouwen van een talentpool van de beste talenten
• Verder professionaliseren van het eigen recruitment proces

DIT KRIJG JE
• Een leuke, informele werkomgeving en een hecht en gezellig team, met leuke collega’s 

en een goede werksfeer
• Een salaris van €30.000 - €50.000 op fulltime basis, afhankelijk van opleiding en 

eerder opgedane werkervaring
• 25 vakantiedagen, premievrij pensioen en een goede bonusregeling (groepstarget)
• Een uitdagende én verantwoordelijke functie waarbij je veel leert op het gebied van 

recruitment, vanaf dag 1 krijg jij al veel verantwoordelijkheid en vrijheid
• Heerlijk vers gemalen koffie en een geheel verzorgde lunch met zoveel keuzemogelijk-

heden dat je spontaan keuzestress krijgt
• Leuke uitjes en borrels, waaronder het jaarlijkse legendarische weekendje weg naar het 

buitenland

DIT BRENG JE MEE
• Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding
• 0 - 5 jaar ervaring. Wij staan zowel open voor iemand die net zijn/haar carrière start, 

als iemand die al enige ervaring in Recruitment heeft opgedaan
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal
• Je voelt je goed in een verantwoordelijke baan met veel ruimte voor eigen inbreng!
• Je hebt gevoel voor humor en houdt van borrelen op ons mooie terras
• Je hebt het eerste weekend van oktober vrijgehouden om met ons mee te gaan naar het 

buitenland!

WAAR GA JE WERKEN?
Je komt te werken bij ons gezellige en succesvolle werving en selectiebureau. Wij zijn 
gevestigd in een prachtig monumentaal pand in Bussum, schuin tegenover het station. Op 
kantoor in Bussum werken we in totaal met 11 mensen: Naast onze Directeur (René Beu-
kema) werken wij met 3 Recruitment Consultants (Robien, Shelly en Pius), 3 Consultants 
(Caroline, Derk & Dirk) en 1 Student Recruiter (Liselotte). Ook hebben wij nog 35 mensen 
in dienst die wij detacheren, de Financial Consultants. Bij ons op kantoor hoef je echt niet 
gekleed in pak, wij lopen hier gewoon in sneakers en jeans.
Wij hechten veel waarde aan gezellige activiteiten, ons jaarlijkse weekendje weg met 
al onze collega’s is dan ook legendarisch! Daarnaast lunchen wij elke dag gezamenlijk 
op kantoor (stipt om 12 uur) en drinken we op de vrijdag een borrel in onze tuin. Binnen 
Vijzelaar werken wij niet met individuele targets. Aan het begin van het jaar wordt er een 
collectief target neergezet en hier werken wij gedurende het jaar dan ook samen naar 
toe, zodat er aan het einde van het jaar een mooie bonus kan worden uitgedeeld. Samen-
werken is dan ook erg belangrijk voor ons!

BEN JIJ WIE WIJ ZOEKEN?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil je graag ons team komen versterken?  
Neem dan snel een kijkje op onze website (www.vijzelaar.com)! Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met Shelly van Beekhoven via recruitment@vijzelaar.com of  
035 692 5530. Wij maken graag kennis met je!

RECRUITMENT CONSULTANT BIJ VIJZELAAR.COM
Ga jij graag op zoek naar de beste talenten voor onze mooie opdrachtgevers zoals KLM, Greetz of de Otrium?  

Zoek je een verantwoordelijke recruitment rol met veel vrijheid waar je niet bezig bent met het behalen van  
individuele targets maar samen met de groep een doel nastreeft? Lees dan snel verder!

Stuur je CV naar:
hr@rexil-agro.com

085-0250200
Flevolaan 50, 1382 JZ Weesp

www.rexil-agro.com

ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

ReXil Agro B.V. is gevestigd in Weesp en ontwikkelt en verkoopt 
innovatieve, e�ectieve en milieuvriendelijke biostimulaten en technologieën voor 
de land-, tuinbouw, horticultuur en veeteelt. ReXil Agro is nu in transitie naar de 
volgende fase. Dit vraagt om verdere aanscherping van de strategie ten aanzien 
van productontwikkeling, marketing, supply chain, distributie, organisatie en 
processen. Daarom zijn we op zoek naar versterking van ons team.

Als allround �nancieel professional ben je verantwoordelijk voor:
• de facturatie, crediteurenadministratie en het debiteurenbeheer;
• ondersteuning van het MT, inplannen van calls, verzorgen van lunch;
• het uitvoeren van diverse o�cemanagement taken;
• het ontvangen van gasten;
• het afhandelen van telefoonverkeer en correspondentie;
• de archivering en het onderhouden van bestanden/gegevens;
• facilitaire zaken zoals het aanvullen van de kantoorbenodigdheden.

Jouw kwaliteiten:
• MBO+ werk- en denkniveau;
• ervaring in vergelijkbare functies;
• uitstekende communicatieve vaardigheden. NL + ENG in woord /geschrift.

Wij bieden jou:
• een afwisselende baan voor 24 uur tot 32 uur;
• werktijden �exibel in te delen;
• een marktconforme beloning;
• veel ruimte voor eigen inbreng, ideeën en ontwikkeling;
• 26 vakantiedagen (o.b.v. fulltime);
• teamuitjes.

Interesse?
Ben je enthousiast? Dan maken we graag kennis. 

TA N D H E E L K U N D E   |   P R E V E N T I E   | V E R B E T E R I N G

Tandheelkundig 
Centrum Weesp
is voor al meer dan 50 jaar 
een gevestigde naam
 in Weesp. 

Clienten kunnen bij ons 
betrokken team terecht 
voor veilige en deskundige 
mondzorg, ondersteund 
door de meest moderne 
technieken. 

Geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV met motivatie waarom je denkt dat 
jij de juiste persoon bent voor ons team. E-mail svp 
naar backoffice@tandheelkundigcentrumweesp.nl
Meer informatie? Ga naar www.thcweesp.nl

Mondhygiënist
Een goede mondhygiëne is zeer belangrijk voor de algemene gezondheid. Daarom 
zoeken wij een toegewijde mondhygiënist die klantgericht en professioneel het vak 
kan uitoefenen. Met onze moderne materialen en apparatuur bieden wij alle nodige 
ondersteuning zodat jij jouw werk als mondhygiënist optimaal kan uitvoeren. 

Tandartsassistent(e)/Preventie assistent(e)
Een preventie-/tandarts assistent is onmisbaar in de zorg voor stralende tanden en 
kiezen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en doortastende tandarts- of preventie 
assistent die multi-inzetbaar is; zowel aan de stoel als aan de balie. In deze veelzijdige 
functie werk je elke dag samen in een betrokken team aan een mooi en gezonde mond 
voor onze patiënten.

De vereisten:
· Je hebt ervaring in het vak;
· Je kunt zelfstandig en klantgericht te werk gaan;
· Je bent enthousiast en werkt goed samen in teamverband.

Ook als student tandheelkunde, of stagiaire tandartsassistent(e) geven wij jou graag 
een kans om bij ons een start te maken aan je carrière. Wij bieden een plezierige 
werkomgeving waar je kan groeien en ontwikkelen. 



WIJ ZOEKEN

NIEUWE COLLEGA'S!

Bekijk hier alle vacatures en solliciteer!

Met meer dan 500 medewerkers verzorgen wij
op 24 locaties in Gooi en Vechtstreek
uitdagend basisonderwijs. Dit doen wij samen
met enthousiasme. Spreekt jou dit aan?

Voor het komende schooljaar zijn de teams van
verschillende scholen op zoek naar nieuwe
collega's.



Spreekt de zelfstandigheid en afwisseling van werken in de wijk je 
aan? Of juist de bijzondere band die je opbouwt bij mensen met 
dementie of in de somatische zorg? Misschien ga je voor de 
uitdaging van geriatrische revalidatiezorg? Of wil je flexibel werken? 

Wij zoeken nieuwe collega’s bij Vivium!
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid
• Gezelligheid met leukste collega’s van #teamvivium
• Verzorgende-IG? Direct een vast contract!
• Volop ontwikkelingsmogelijkheden via onze Vivium Academy
• Ook flexibel werken met regie op je eigen rooster is mogelijk
• Goede voorwaarden en vele Vivium Voordelen

Enthousiast? Bel onze recruiters via (035) 6 924 039, mail naar
werkenbij@vivium.nl of kijk op werkenbijvivium.nl. Tot snel!

Doe jij je 
werk met lef
en liefde?
-
www.werkenbijvivium.nl

Join the 

team! 

#teamvivium

Wij zijn namelijk per direct op zoek naar gemotiveerde, vriendelijke en enthousiaste 
medewerkers voor diverse afdelingen in ons tuincentrum. In onze winkel kunnen 
klanten uit ’t Gooi en omstreken terecht voor vakkundig advies over ons uitgebreide 
assortiment tuin- en woonbenodigdheden. 

ALTIJD AL GROENE VINGERS GEHAD EN ZOU U 
GRAAG BIJ TUINCENTRUM REBEL WILLEN WERKEN? 

Dan is dit uw kans! 

In ons moderne tuincentrum volgen wij 
de laatste trends op de voet en wij zijn 
dan ook druk bezig met duurzaamheid 
en klimaatbewust tuinieren. Onze mede-
werkers hebben kennis van zaken, werken 
iedere dag hard om ons tuincentrum 
er piekfijn uit te laten zien en doen dit 
ook met veel plezier. Alhoewel iedere 
collega zijn of haar eigen verantwoorde-
lijkheid heeft en zelfstandig werkt, zijn 
wij een hecht team dat altijd voor elkaar 
klaarstaat. Uiteraard is er ook ruimte voor 
ontspanning; onze personeelsvereniging 
probeert regelmatig leuke activiteiten 
voor het hele team te organiseren! 

Wilt u ook graag werken in een hecht en 
vakkundig familiebedrijf in het prachtige 
Gooi? Solliciteer dan snel op één van deze 
vacatures en wie weet zien we u snel! 

Dr. Lelylaan 2, Huizen  T  035 - 52 50 221T  035 - 52 50 221T
TUINCENTRUMREBEL.NL/VACATURES

ADVERTORIAL

Tuincentrum Rebel is het grootste zelfstandige en toonaangevende tuin centrum van 
’t Gooi, gelegen tussen het groen aan de rand van Huizen. Ons tuincentrum is ruim 
15000 m2 groot en beschikt over een team van ruim 35 enthousiaste medewerkers. 
Wij bieden onze klanten een compleet assortiment tuincentrum artikelen aan en 
dat alles geëtaleerd en gestyled in een sfeer die je niet zo snel ergens anders 
tegenkomt. Niet voor niets noemen wij onszelf ‘De sfeermaker van ‘t Gooi’! 

Kom werken bij Tuincentrum Rebel

Om een nog betere service te kunnen verlenen aan onze klanten zijn 
wij per direct op zoek naar drie medewerk(st)ers:

VERKOOP BUITENPLANTENAFDELING
FULLTIME

VERKOOP TUINPLANTENKAS
PARTTIME

MAGAZIJN 
FULLTIME

Enthousiast? Klantvriendelijk? En een gezellige collega? Ga snel naar 

WWW.TUINCENTRUMREBEL.NL/VACATURES

DR. LELYLAAN 2 • HUIZEN • T 035 - 52 50 221 • TUINCENTRUMREBEL.NL
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.



Vereniging voor Protestants Christelijk 
basisonderwijs Ichthus in Huizen bestaat 
uit vijf scholen met ruim duizend leerlin-
gen en honderdtwintig personeelsleden.

“Ichthus is het Griekse woord voor vis. 
Die is herkenbaar aanwezig in het logo 
van de vereniging. Het logo is aangevuld 
met een school vissen in verschillende 
kleuren”, legt een woordvoerder van Ver-
eniging voor Protestants Christelijk basis-
onderwijs Ichthus het logo uit. “Zij staan 
symbool voor onderlinge verbondenheid 
en laten zien dat wij een schoolvereni-
ging zijn waar kinderen richting en ruim-
te krijgen om samen het leven te leren. 
De veelkleurigheid laat zien dat iedere 
school, maar ook ieder kind, binnen het 
geheel zijn eigen plaats inneemt.”

In beweging
Deze veelkleurige school vissen is continu 
in beweging en dat geldt ook voor de scho-
len: steeds in ontwikkeling en op zoek 
naar nieuwe uitdagingen. “Wij willen een 
lerende organisatie zijn.”

De scholen werken met een eigen pedago-
gisch en/of onderwijsconcept. Gezamen-
lijk wordt gewerkt aan kwalitatief goed 
onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden. 

“Ichthus biedt een fijne en dynamische 
werkplek met enthousiaste collega’s die 
actief bouwen aan de toekomst van de 
leerlingen en zichzelf. Er is ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling. Dat wordt ge-
daan door coaching, trainingen en oplei-
dingen binnen onze Ichthusacademie en 
daarbuiten. Voor onze vereniging hebben 
we een gezamenlijk personeelsbeleid en 
zetten we in op met en van elkaar leren.”

De basis
“Bij Ichthus vinden wij het belangrijk dat 
we bij de kinderen de basis leggen voor 
hun leven. Naast aandacht voor cogni-
tieve, sociale en emotionele ontwikke-
ling willen wij de kinderen leren wat het 
betekent om een persoonlijke relatie te 
hebben met Jezus Christus. Uitgangspunt 
is wat God ons leert in de Bijbel. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat iemand be-
wust kiest voor het protestants-christelijk 
onderwijs en vanuit een persoonlijke 
overtuiging enthousiast inhoud wil geven 
aan de identiteit van de school.”

Wie geïnteresseerd is kan gerust eens 
langskomen voor een gesprek. Op de in-
ternetsite www.ichthushuizen.nl/werken-
bij-ichthus kunnen belangstellenden de 
vacatures bekijken.

Ichthus: We zoeken vissen die willen meezwemmen

Foto: eigen foto

Wat dacht je ervan: zelf bepalen op welke 
dagen en uren je werkt, een glimlach to-
veren op gezichten door mensen te hel-
pen die zelf hun huishouden niet meer 
kunnen doen en daar ook nog eens een 
goed gevoel aan overhouden. Dat klinkt 
niet slecht toch?

Vakantiewerk doen bij Vitaal Thuiszorg is 
een prachtige manier om een deel van de 
zomervakantie te besteden. Want naast 
dankbare klanten en flexibele werktijden 
is het salaris ook niet verkeerd.
“De vaste medewerkers van Vitaal Thuis-
zorg verdienen echt een pluim voor het 
prachtige werk dat zij het hele jaar, dag 
in dag uit, doen”, aldus een woordvoerder 
van Vitaal. “Zij maken iedere week het ver-
schil door mensen te helpen met hun huis-
houden of door ze dagelijks te ondersteu-
nen bij hun persoonlijke verzorging en 
verpleging. Dat is mooi werk om te doen 
en wordt zeer gewaardeerd door onze cli-
enten.”

Door de tomeloze, professionele inzet van 
de Vitaal-medewerkers, kunnen cliënten 
op een fijne manier zo zelfstandig moge-
lijk blijven wonen in hun vertrouwde om-
geving. “Maar ja, wij gunnen onze vaste 
medewerkers natuurlijk ook hun welver-
diende vakantie, alleen kunnen onze cli-
enten niet zo lang zonder hulp. Vandaar 
dat we op zoek zijn naar een aantal en-
thousiaste vakantiekrachten.”

Gedacht wordt aan scholieren die graag 
wat geld willen bijverdienen met het hel-
pen van mensen in het huishouden die dat 
zelf niet meer zo goed kunnen. “Sommige 
vakantiekrachten vinden het werk bij Vi-
taal Thuiszorg zo leuk om te doen dat ze 
na de vakantieperiode ons team willen 
blijven versterken. Dat is toch een mooi 
compliment.”

Meer weten over werken bij Vitaal Thuis-
zorg? Kijk dan op www.werkenbijvitaalt-
huiszorg.nl voor meer informatie.
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Vakantiewerk bij Vitaal

Ben jij de vis die met onze 
school mee wil zwemmen?

www.ichthushuizen.nl/werken-bij-ichthus

www.vanderbrugghenschool.nl

www.parelhuizen.nl

www.arkhuizen.nl

www.rehobothhuizen.nl

www.beatrixschoolhuizen.nl

Wij bieden een fijne en dynamische 

werkplek met enthousiaste collega’s die 

actief bouwen aan de toekomst van de 

leerlingen en zichzelf.

Wij zijn Wij zijn 
    op zoek     op zoek 
      naar jou!
      naar jou!

 ¢ DONS wil dat kinderen in vrijheid opgroeien en creatief kunnen zijn.

 ¢ Vitaal Thuizorg is op zoek naar vakantiekrachten.

 ¢ Ichthus biedt een fijne en dynamische werkplek. 

VACATURE Nieuws  |   

DONS prikkelt fantasie
De Bussumse Montessorischool (BMS) is 
de vijfde locatie van DONS en vangt sinds 
2015 enkel kinderen op van BMS. “We 
maken gebruik van de ruimtes binnen de 
school, zoals het DONS-lokaal en de speel-
zaal. Naast buitenschoolse opvang geeft 
DONS ook lessen onder schooltijd”, aldus 
een medewerkster.

DONS begon in 2009 op de Dongeschool 
als een opvangorganisatie met theater 
en onderwijs als speerpunten. Met twee 
gedreven en enthousiaste oprichters met 
idealistische ideeën en wilde plannen én 
een handvol kinderen. Inmiddels heeft 
de kinderopvangorganisatie zes vestigin-
gen. “DONS wil dat kinderen in vrijheid 
opgroeien, creatief kunnen zijn en dat 
hun fantasie wordt geprikkeld. We doen 
dat door naschoolse opvang te bieden 
met (kunstvak)docenten uit verschillende 

disciplines, zoals dans, muziek, theater, 
beeldende vorming en beweging.” DONS is 
niet zomaar een kinderopvang. Zodra de 
laatste schoolbel is gegaan, toveren de me-
dewerkers van DONS de school om tot een 
bijzondere plek waar kinderen van 4 tot 12 
jaar zich kunnen verliezen in hun fantasie, 
energie en expressie. Onder begeleiding van 
een bevlogen team van kunstvakdocenten 
kunnen kinderen bij DONS vrij ravotten en 
spelen, maar ook meedoen aan allerlei leu-
ke en leerzame activiteiten rondom theater, 
muziek, beeldende vorming, dans en sport.

Kinderen van de Bussumse Montessori-
school nemen deel aan de buitenschoolse en 
tussenschoolse activiteiten van DONS. Op de 
meeste dagen zijn er vijf groepen actief en 
in totaal heeft DONS 5 een team van elf me-
dewerkers die de activiteiten begeleiden bin-
nen een themablok van steeds negen weken. 

Kinderen werken toe naar een eindpresenta-
tie voor alle DONS-kinderen en hun ouders. Meer info: www.donsopvang.nl.

Foto: DONS

Foto: Vitaal



HilverZorg denkt in 
mogelijkheden
Bevlogen als we zijn, zoeken we bij HilverZorg altijd samen naar oplossingen. We durven het soms nét 

even anders te doen. Je kunt bij ons groeien, doorgroeien en specialiseren. Omdat wij willen ontwikkelen 

én omdat de buitenwereld dat van ons vraagt. Wie jij bent, met jouw kracht, bepaalt hoe we aan de slag 

gaan. Samen voor onze bewoners, cliënten, vrijwilligers en voor onze collega’s!

Groeien en ontwikkelen, 
het kan bij HilverZorg zo 
ontdekte ook Tanja
Al lang geleden heb ik de opleiding Helpende niveau 2+ gedaan. Ik wilde wel graag doorleren 
voor Verzorgende IG, maar het kwam er lange tijd gewoon niet van. Tot ik hoorde van de 
plannen om in woonzorgcentrum De Egelantier een Leerhuis te maken. Dat leek mij wel wat. 
Het was even wennen in het begin, want ik werkte al 15 jaar in de Zonnehoeve. Maar ik 
besefte dat ik de stap naar De Egelantier moest maken om de opleiding te kunnen doen. En 
wat ben ik blij dat ik die stap heb gezet!

Sinds ik de opleiding doe, zie ik heel veel mogelijkheden. Daarom weet ik zeker dat ik binnen 
HilverZorg wil blijven werken. Het liefst met psychogeriatrische bewoners. Of ik in de wijk 
blijf - waar ik nu stage loop - of in het verpleeghuis, weet ik nog niet. Maar ik kijk uit naar wat 
ik allemaal nog ga leren bij HilverZorg. 

Wie kunnen er zo bij 
ons aan de slag?

Helpende
Diploma MBO Zorg en Welzijn 

niveau 2 | 24 uur | Vast contract

Helpende plus 

Verzorgende IG 

Helpende

Verpleegkundige

Hartendrager

Diploma MBO Zorg en Welzijn niveau 2 
24 uur 

Diploma MBO Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 
met certi�caat Helpende Plus 
24 uur 

Diploma MBO niveau 3 
24-32 uur �exibele diensten 

Diploma Verpleegkundige niveau 4 
24-32 uur 

Een hart voor de ouderenzorg 
12-32 uur 

(niveau 2+)

(niveau 3)

(niveau 4)

(niveau 1 t/m 4)

Wil je weten wat nog 
meer kan of contact 
met onze recruiter? 

HilverZorg
Jezelf blijven.

Al lang geleden heb ik de opleiding Helpende niveau 2+ gedaan. Ik wilde wel graag doorleren 
voor Verzorgende IG, maar het kwam er lange tijd gewoon niet van. Tot ik hoorde van de 
plannen om in woonzorgcentrum De Egelantier een Leerhuis te maken. Dat leek mij wel wat. 
Het was even wennen in het begin, want ik werkte al 15 jaar in de Zonnehoeve. Maar ik 
besefte dat ik de stap naar De Egelantier moest maken om de opleiding te kunnen doen. En 

Sinds ik de opleiding doe, zie ik heel veel mogelijkheden. Daarom weet ik zeker dat ik binnen 
HilverZorg wil blijven werken. Het liefst met psychogeriatrische bewoners. Of ik in de wijk 
blijf - waar ik nu stage loop - of in het verpleeghuis, weet ik nog niet. Maar ik kijk uit naar wat 

Bekijk al onze vacatures:

Of bel onze recruiter: 
     06 51175296



De ontwikkelingen in het onderwijs vlie-
gen je om de oren. Hybride onderwijs, 
burgerschap en digitale geletterdheid 
zijn termen die de afgelopen jaren een 
stevige fundering hebben gekregen.

“Mooi om te zien dat vernieuwingen bin-
nen onze stichting worden omarmd en 
er met veel enthousiasme gekeken wordt 
naar de implementatie hiervan op de di-
verse scholen”, aldus Stephanie Schlaman, 
leerkracht en intern begeleider op de Ko-
ningin Emmaschool. “Talent Primair is 
een stichting die niet bang is om vernieu-
wend te denken en dat is iets dat niet over-
al gestimuleerd wordt.”

Leerkracht met ambitie
Stephanie werkt sinds enkele jaren bin-
nen Stichting Talent Primair. Ze startte als 
leerkracht met ambitie. “Vroeger was je 
leerkracht en had je weinig ontwikkelmo-
gelijkheden. Bij ons op school en binnen 
de stichting merk ik dat juist ontwikke-
ling gestimuleerd wordt. Zo heb ik onlangs 
de kans gekregen om mij te scholen tot in-
tern begeleider.”

Stichting Talent Primair werkt met De 
Academie’, waarin via een digitale portal 
scholing op een leuke aantrekkelijke ma-

nier wordt gepresenteerd. Al het onderwij-
zend en ondersteunend personeel heeft 
hierbij de mogelijkheid om te kijken wat 
past bij zijn/haar ontwikkeling. “We zien 
dat steeds meer leerkrachten scholing vol-
gen. Het faciliteren van deze trainingen en 
opleidingen dragen bij aan een lerend kli-
maat dat we graag vanuit Talent Primair 
willen stimuleren en bevorderen”, aldus 
Fije Hooglandt, bestuurder Talent Primair.

Kennis overbrengen
Om ervoor te zorgen dat opgedane kennis 
ook weer in de organisatie terechtkomt, 
zijn er door Talent Primair diverse netwer-
ken opgericht. “In een netwerk spreek je 
collega’s over een bepaald thema dat op dit 
moment in de organisatie speelt. Je brengt 
je enthousiasme en kennis over dit thema 
over op anderen en tilt hiermee iets echt 
naar een hoger level. Voor mij zeer leer-
zaam om op deze manier mijn blik te ver-
breden en mijn talent op bepaalde vlakken 
in te zetten. Mijn kwaliteiten worden bij 
Talent Primair echt gezien. En dat is super-
prettig en werkt motiverend”, besluit Step-
hanie Schlaman.

Meer weten over Stichting Talent Primair? 
Kijk dan op www.talentprimair.nl.

Stichting Talent Primair durft vernieuwend te denken

Foto: Talent Primair

Vijzelaar, zo noemt het Bussumse wer-
ving & selectie en detacheringsbureau 
vijzelaar.com de Financial Consultant die 
in vaste dienst is. Vijzelaars worden vak-
kundig en zorgvuldig gedetacheerd naar 
opdrachtgevers voor wie ze op tijdelijke 
basis aan de slag gaan.

“Vanuit ons prachtige kantoor in Bussum 
helpen wij onze klanten met het vinden van 
de beste financials. Op kantoor werken we 
met elf mensen en soms met meer, omdat 
er regelmatig een aantal van de ruim 35 Fi-
nancial Consultants langskomt om een dag 
bij ons te werken”, aldus een woordvoerder. 
De sfeer op kantoor aan de Lindelaan 10 in 
Bussum is informeel en regelmatig stapt er 
iemand binnen voor een praatje. “Naast dat 
we hard werken om onze doelen te halen, 
hebben we het vooral ook erg gezellig met 
elkaar. Iedere middag lunchen we samen, 
elke vrijdag houden we een borrel en we 
gaan regelmatig met elkaar op stap, zoals 

tijdens ons, absoluut legendarische, jaar-
lijkse weekend naar het buitenland. We 
streven bij vijzelaar.com naar een perfecte 
balans tussen werk en plezier. Dat vinden 
we belangrijk.”

Perfect match
vijzerlaar.com onderscheidt zich van an-
dere detacheringsbureaus door de waarde 
die wordt gehecht aan samenwerken. “Zo 
werken wij niet met individuele targets, 
maar zetten we samen de doelen die we 
willen halen. Dit zorgt er ook voor dat wij 
een persoonlijke aanpak kunnen hanteren 
richting onze klanten en kandidaten en op 
zoek kunnen gaan naar matches die écht 
passen.” 

De groeiende organisatie is momenteel op 
zoek naar een (junior) Recruitment Consul-
tant om het team te versterken en nog suc-
cesvoller te maken. Kijk voor meer informa-
tie op vijzelaar.com.
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Versterk vijzelaar.com!

Door het gereedschapskistje van de na-
tuur te gebruiken geven we weer wat te-
rug aan Moeder Aarde, aldus ReXil Agro 
uit Weesp.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben op che-
micaliën gebaseerde landbouwpraktijken 
(meststoffen, pesticiden) de gewasopbreng-
sten aanzienlijk verhoogd. Dit willekeurige 
gebruik van landbouwchemicaliën heeft 
echter aanzienlijk bijgedragen tot de mili-
euvervuiling en daardoor negatieve invloed 
gehad op de gezondheid van mens en dier. 
ReXil-Agro is op zoek gegaan naar milieu-
vriendelijke, veilige en effectieve alterna-
tieven. Een belangrijke bijdrage aan deze 
oplossing is de combinatie van veilige, in-
novatieve en efficiënte technologieën met 
synergetische effecten.
ReXil Agro heeft een productlijn ontwik-
keld op basis van de toepassing van (gesta-
biliseerd) kiezelzuur wat resulteert in een 
hogere kwaliteit van gewassen en hogere 

opbrengsten per hectare. “Onze productlijn 
is een kosteneffectief, milieuvriendelijk en 
veilig product voor boeren, dieren, de bo-
dem en consumenten. Gebruikmakend van 
de nieuwste technologie en strategie stre-
ven we naar meer efficiëntie en productivi-
teit en omarmen we duurzaamheid”, aldus 
een woordvoerder.

Respect voor de natuur

 ¢ Goed zorgen voor de mond betekent zor-
gen voor een gezond lijf. 

 ¢ vijzelaar.com zoekt een (junior) Recruitment Consultant.

 ¢ Stephanie: ‘Mijn kwaliteiten worden bij Talent Primair echt gezien.’

VACATURE Nieuws  |   

Alles voor gezond gebit
Tandheelkundig Centrum Weesp is meer 
dan 50 jaar gevestigd in Weesp. Door mee 
te groeien met de ontwikkelingen in de 
mondzorg kunnen cliënten terecht voor 
veilige en deskundige behandelingen. 

Tandartsen, mondhygiënisten en assisten-
ten bieden hoogwaardige zorg en dragen 
samen met de patiënt bij aan een gezonde 
mond. De filosofie van de praktijk – inmid-
dels ondersteund door wetenschappelijke 
inzichten – is dat een gezonde mond be-
langrijk is voor een gezond lichaam. Goed 
zorgen voor de mond betekent dus zorgen 
voor een gezond lijf. De zorgverleners ne-
men de tijd voor hun patiënten met een 
aanbod van een breed palet aan diensten. 
Naast de ‘reguliere’ mondzorg is er aan-
dacht voor preventie en mondhygiëne en 
voor esthetiek. Een mooie mond met een 
mooie lach helpt mensen beter in hun vel 
te zitten. Daarnaast is een regelmatig ge-
bit makkelijker schoon te houden. Patiën-

ten kunnen bij het centrum ook terecht 
voor beugelbehandelingen met zelfs een 
onzichtbare beugel als mogelijkheid. Het 
centrum beschikt over geavanceerde ap-
paratuur waarmee het resultaat van een 
behandeling vooraf kan worden getoond. 
Een bezoek aan de mondhygiënist wordt 
dankzij het gebruik van de zeer moderne 
‘airflow-apparatuur’ een aangename erva-
ring met een perfect resultaat.

Foto: Teska Brugman

Foto: vijzelaar.com

 ¢ Rexil Agro maakt gebruik van de nieuwste 
technologie. Foto: rexil agro



DONS zoekt een inspirerende en creatieve leidinggevende die medewerkers 
stimuleert en coacht. Voel jij je aangesproken en werk je graag in een energieke 
omgeving met kinderen in een multidisciplinair team met een achtergrond in allerlei 
kunstvormen? DONS zoekt een:

Meewerkend locatiemanager met creatieve achtergrond
(28 - 30 uur per week) – Bussum

Wat ga je doen?
Als locatiemanager bij DONS heb je de volgende verantwoordelijkheden:
•  Je zorgt voor een stimulerende werkomgeving waarin jouw team zich kan richten 

op wat zij het beste doen, namelijk de kinderen leuke en leerzame activiteiten 
aanbieden.

• Je bent zelf ook creatief en staat minimaal 2 dagen per week op de groep.
•  Je bent aanspreekpunt voor zowel ouders als het docententeam van school, ook in 

deze rol zorg je voor verbinding met de school.

Wat we vragen
•  Je hebt de papieren en/of kwalificaties om te mogen werken binnen de 

kinderopvang.
•  Je hebt leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen de kinderopvang.
•  Je bent een verbinder, je bent goed in het in contact brengen van mensen. Denk 

hierbij aan de school, de medewerkers van DONS, de ouders en de kinderen.
•  Je bent iemand die overzicht houdt, die zorg draagt voor continuïteit waardoor je 

kunt bouwen aan je locatie. 
• Het liefst woon je in de omgeving van Amsterdam en Bussum.

Wat we bieden
Een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid. Salarisschaal 10 CAO 
Kinderopvang (inschaling afhankelijk van ervaring).

Sollicitatie
Ben jij een teamspeler en hou je van werken met kinderen? Hou je van gekkigheid? 
Dan zoeken we jou! Bekijk onze website voor de volledige vacaturetekst of overige 
vacatures en solliciteer bij DONS https://www.donsopvang.nl/werkenbijdons/

DONS Opvang is een creatieve naschoolse opvang. 
We werken met kunstvak- en bewegingsdocenten, in én samen met scholen

Zoek je een 
stabiele loopbaan?

Afval blijft 
altijd bestaan.

Kijk op 
www.teeuwissen.com/vacatures

VACATURES
Enter Media Groep is uitgever van lokale nieuwsmedia en veelzijdige 
on- en offlineproducties in Weesp, Diemen en Gooi en Vechtstreek. 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar twee nieuwe collega’s 
die graag deel uit willen maken van een ambitieus en dynamisch team 
dat continu bezig is met het creëren van lokale verbinding.  

EINDREDACTEUR WEESPERNIEUWS 
30 – 38 uur per week

Als eindredacteur van het WeesperNieuws luidt jouw opdracht om de redactie 
Weesp, bestaande uit nieuwsredacteuren, freelancers en fotografen, aan te sturen 
bij het schrijven en verwerken van de nieuwsartikelen en Extra-verhalen. Je bekijkt 
Weesp altijd met jouw ‘journalistieke’ bril op, signaleert aansprekende onderwerpen, 
schrijft zelf een deel van de artikelen, voert inhoudelijk de eindredactie, bepaalt het 
publicatieschema online, en de invulling van de krant.

Wij vragen: 
- een vlotte pen en goede spreek- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal
- een journalistieke opleiding / ervaring 
- wonend in Weesp of directe omgeving  
- flexibel en proactief 
- geen moeite met avond- en weekendwerk 
- ervaring met Facebook, Twitter en Instagram 
- stressbestendigheid, goed onder tijdsdruk kunnen werken 
- feeling met video en montage is een pré 
- leidinggevende ervaring is een pré

Wij bieden: 
- een dynamische werksfeer met leuke collega’s 
- salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Uitgeverijbedrijf 
- veel ruimte voor eigen inbreng 
- mogelijkheid tot scholing

PROJECT MANAGER
30 – 38 uur per week

Als project manager van Enter Media ben jij de spin in het web binnen onze 
veelzijdige uitgeverij. In samenwerking met de trafficmanager, creatieve vormgevers, 
tekstschrijvers en commercie werk je aan uiteenlopende projecten. Je zorgt dat er 
creatieve invulling wordt gegeven aan de projectdoelstellingen, dat alles volgens 
planning verloopt en je bespreekt de voortgang met klanten.

Je kunt goed buiten de gebaande paden denken en wordt blij van het begeleiden van 
uitgebreide promotiecampagnes, commerciële producties en on- en offlinemedia. 

Wij vragen: 
- een vlotte pen en goede spreek- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal
- wonend in Weesp of directe omgeving  
- hbo werk- en denkniveau
- kennis van online- en offlinemarketingmogelijkheden
- flexibel en proactief 
- stressbestendigheid, goed onder tijdsdruk kunnen werken 
- feeling met Adobe Creative Suite is een pré 

Wij bieden: 
- een dynamische werksfeer met leuke collega’s 
- salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Uitgeverijbedrijf 
- veel ruimte voor eigen inbreng
- mogelijkheid tot scholing

Spreekt een van de functies je aan? Solliciteer dan snel!
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar Jolanda de Rijk via jolanda@entermedia.nl. 

Neem voor meer informatie gerust contact op via (0294) 410 333.



Ben jij de vis die met onze 
school mee wil zwemmen?

www.ichthushuizen.nl/werken-bij-ichthus

www.vanderbrugghenschool.nl

www.parelhuizen.nl

www.arkhuizen.nl

www.rehobothhuizen.nl

www.beatrixschoolhuizen.nl

Wij bieden een fijne en dynamische 

werkplek met enthousiaste collega’s die 

actief bouwen aan de toekomst van de 

leerlingen en zichzelf.

De Parel

Beatrixschool
De Ark

Rehoboth

van der 
Brugghenschool

Wij zijn 
    op zoek 
      naar jou!



Scan mij voor 
een top baan!

skbnm.nl

Kom bij ons werken! 

skbnm.nl

GroeiGroeide
SKBNMSKBNM


