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Mijn zaak

 Jaar lang feest bij 20-jarige Jess Optiek   
  WEESP - Brilfijnproevers keken 
hun ogen uit: als aftrap voor het 
feestjaar vanwege het 20-jarig be-
staan had Jess Optiek afgelopen 
weekend eenmalig de volledige 
zonnebrillencollectie van Chanel 
in de winkel. 

Dat was een exclusieve gebeurtenis 
die door veel zonnebrilfans met en-
thousiasme werd ontvangen. Maar 
er staat nog meer op stapel, verze-

kert Errold Jessurun van de jubile-
rende speciaalzaak in brillen, con-
tactlenzen en hoortoestellen aan 
het Binnenveer. “Het hele jaar door 
vieren we ons 20-jarig bestaan met 
leuke acties en activiteiten. Wat 
precies verklap ik nog niet, maar 
zoals dat bij ons hoort zullen we 
zeker origineel uit de hoek komen. 
Ik zou zeggen: houd het Weesper-
Nieuws in de gaten.” Op zoek naar 
een geschikte locatie voor een ei-

gen optiek stuitte de toen 27-jarige 
Rotterdammer in 1992 op het ka-
rakteristieke pand in Weesp. Het 
was liefde op het eerste gezicht. “De 
20 jaar zijn omgevlogen. En als ik 
dan zie hoe de optiek van een klei-
ne zaak tot een speciaalzaak met 
acht gespecialiseerde medewerkers 
is uitgegroeid, dan ben ik oprecht 
trots. Samen maken wij ons motto 
‘innovatief, persoonlijk en kwalita-
tief maatwerk’ meer dan waar.”  

 Stoute Schoenen werkt
aan herenzaak Nieuwstraat   

WEESP - Stoute Schoenen breidt 
uit. Naast de schoenenwinkel in 
de Slijkstraat opent Stoute Schoe-
nen eind augustus een nieuw fili-
aal aan de Nieuwstraat 25. De ver-
bouwing van het voormalige Rode 
Kruispand is in volle gang.

In het nieuwe filiaal richt Stou-
te Schoenen zich vooral op de 
jonge moderne man. Een gat in 
de Weesper markt, denken Marc 
en Marlène van de Grauw van 
de schoenenzaak. Marc: “Stoute 
Schoenen richt zich met haar col-
lectie doelbewust op de jonge mo-
derne moeder, die in een moeite 
door ook schoenen voor haar kin-
deren koopt. Het is hoog tijd dat we 
de jonge moderne vaders ook van 
schoenen gaan voorzien.”

Momenteel kampt Stoute Schoenen 
met ruimtegebrek.“ We kunnen 
onze voorraad niet meer kwijt en 
de dozen staan hoog in de winkel 

opgestapeld. Dat is de andere reden 
waarom we met een tweede filiaal 
in Weesp beginnen, want naast 
een herencollectie willen we onze 
damescollectie uitbreiden en op 
een mooie manier kunnen presen-
teren”, aldus de schoenenverkoper.     

  ‘Ik ben geboren in de drank,
zeg ik wel eens gekscherend’ 

   Meta Blüm al 36 jaar in Slijterij Overmars  
  door Ruth van Kessel

WEESP- Met veel genoegen vult 
Meta Blüm-Overmars de schap-
pen van haar slijterij Overmars 
aan het Binnenveer met zinnen-
prikkelende prosecco’s en mooie 
witte wijnen en frisse rosé’s. Ook 
in de slijterijwereld is de lente be-
gonnen en zelfs na 36 jaar geniet 
de onderneemster elke keer weer 
van al het lekkers dat een seizoen 
met zich mee brengt.

Het voorjaar luidt de tijd van bui-
ten zitten in. Genieten van de 
eerste zonnestralen vergezeld 
door gezellige bubbels of de frisse 
smaak van de witte Italiaanse Gri-
gio en de AIX-rosé uit de Provence. 
Lekker en hip. Helemaal de trend 
van nu en bovendien bij Overmars 
momenteel aantrekkelijk geprijsd. 
Indien gewenst staan ze al lekker 
koud in de koeling van de winkel. 
Ideaal bij bij onverwacht bezoek of 
als je snel wilt genieten van een 
koud drankje in de tuin. “Klanten 
waarderen deze service erg”, ver-
telt Meta Blüm. “Wat wel opvalt is 
dat de laatste jaren mensen steeds 
meer experimenteren. Was het 
vroeger de regel dat je wit in de 
zomer dronk en rood in de winter 

en dat elk gerecht haar eigen kleur 
wijn had, tegenwoordig is dat niet 
meer zo strak. Mensen volgen wijn-
cursussen en drinken vooral wat 
ze lekker vinden. 

De Kroon
“Ik ben geboren in de drank, zeg 
ik wel eens gekscherend”, lacht 

Meta. Haar ouders runden destijds 
Slijterij De Kroon aan de Nieuw-
straat en begonnen later voor zich-
zelf aan het Binnenveer. Op haar 
zestiende hielp de jonge Meta alle 
weekenden mee in de winkel en de 
slijterij werd ook de plek waar ze 
haar latere echtgenoot Jaap Blüm 
zou ontmoeten. “Voor Jaap was het 
werken in de slijterij een bijbaan-
tje, dus toen we later samen beslo-
ten de zaak van mijn ouders over 
te nemen, was het logisch dat ik 
fulltime in de winkel ging staan.” 
Zes dagen per week zelf in de zaak. 
En elke dag met hart en ziel. Ide-
aal te combineren met het gezin. 

Van haar klanten weet Meta vaak 
nog beter dan zijzelf wat ze lek-
ker vinden. ‘Meta, wat denk je. Is 
dit een goede wijn voor mij? Welke 
wijn vond ik laatst zo lekker?’ Het 
geheugen van een olifant. Haar 
36-jarige ervaring telt. Ook bij de 
inschatting van de hoeveelheid 
drank bij feestjes en partijen, een 
zorg die Overmars feestvierders 
volledig uit handen kan nemen. 
Meta: “Van glazen tot statafels en 
beertenders. We brengen het langs 
en wat overblijft, halen we weer 
op.” Natuurlijk is drank niet alleen 
maar leuk en kan een overdaad 
leiden tot drankproblemen. In de 
loop der jaren heeft ze geleerd 
te relativeren: “Je kunt er weinig 
mee. Wel let ik er bij jongeren al-
tijd op dat ze zestien zijn en vind 
ik - dat heb ik zelf ook altijd bij 
mijn eigen kinderen gedaan - dat 
je als ouder op het drinkgedrag 
van je kinderen moet letten.”

Voor bootjesmensen is Overmars 
een vast adres voor een kannetje 
tapwijn, zo uit het vat. “Gezellig 
vinden ze dat”, vertelt Meta. En dat 
is ook het grootste compliment dat 
ze vaak over haar zaak mag ont-
vangen: ‘wat een ouderwetse slijte-
rij, heerlijk!’  

  ‘Meta, wat denk je. 

Is dit een goede wijn 

voor mij?’  

Meta Blum-Overmars staat zes dagen per week in haar zaak.

 Weesper paramedici 
bundelen krachten 

in  gezondheidsteam  
WEESP - Een en een is drie. Dat is 
de gedachte achter het Integraal 
Gezondheidsteam Weesp dat zich 
komend weekend aan Weesp voor-
stelt. Een aantal jonge paramedici 
heeft de handen ineen geslagen 
om klachten van sporters of aspi-
rant-sporters vanuit verschillende 
invalshoeken te benaderen. Vrij-
dagmiddag 30 maart om 17.00 uur 
is de lancering van het gezond-
heidsteam in One Fitness Weesp 
aan de Hogeweyselaan. Iedereen 
is welkom.

Op die dag presenteren de betrok-
ken disciplines - Total Med (fysio-
therapie en sportwetenschap), Po-
dotherapie Basemans, Fysiekcoach 
(oefentherapie en ergonomie), Di-
eetplaneet (sportvoedingsadviezen 
en diëtetiek) en One Fitness – hun 
samenwerking en hoe dat kan lei-
den tot een optimale en efficiënte 
begeleiding voor (top)sporters. 
Maar juist ook voor mensen die 
graag in beweging komen maar ge-
hinderd worden door lichamelijke 
klachten, kan het Integraal Ge-
zondheidsteam Weesp zorgen voor 
goede begeleiding en het doorbre-
ken van de spiraal. Jeroen Cornet 
van One Fitness is heel enthousiast 

over het initiatief: “Eigenlijk heb-
ben we elkaar per toeval gevonden. 
Wat we delen is ons jonge enthousi-
asme (we zijn allemaal rond de der-
tig) en gedrevenheid om mensen 
te helpen zich fitter en gezond te 
voelen. We werkten al samen, maar 
door onze krachten te bundelen in 
IG Weesp kunnen we nog meer.”

One Fitness Weesp bestaat nu 
ruim een jaar. In dat jaar heb-
ben de sportschoolhouders Jeroen 
Cornet en Roel Velstra veel men-
sen naar zich toe getrokken en 
vestigden zich in het ruime pand 
aan de Hogeweyselaan samen met 
fysiotherapiepraktijk Total Med 
en later Dieetplaneet. De verschil-
lende disciplines – inmiddels wa-
ren Fysiekcoach en Podotherapie 
Basemans ook in beeld – raakten 
met elkaar aan de praat. Cornet: 
“Aan de bar ontstond het idee om 
samen naar voet- en houdingsge-
relateerde klachten te kijken en te 
diagnosticeren. De sporttesten en 
dieetadviezen zijn een waardevolle 
aanvulling. Omdat we allemaal 
zo enthousiast met ons vak bezig 
zijn leggen we de lat hoog, maar de 
drempel laag. We verwachten veel 
van de samenwerking.”

Hier komt het tweede filiaal van Stoute 
Schoenen.  FOTO: RUTH VAN KESSEL

Jeroen Cornet (One Fitness), Tessa Harte (Dieetplaneet), Cees Basemans (Podothera-
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