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Woord van de voorzitter

2017 is alweer in volle gang als u dit leest.
2016 is een roerig jaar geweest. Met name 
de maand juni heeft het jaar en Someren 
getekend. Gelukkig begint alles weer 
op zijn pootjes terecht te komen en zien 
we steeds minder dekzeilen. Hopelijk is 
het financiële leed voor ondernemend 
Someren en particulier Someren te 
overzien.

Als enige positieve van de hagelramp is 
te noemen de gegroeide saamhorigheid 
in Someren.  Met vereende krachten is 
de schade aangepakt. Er is niet op een 
uur meer of minder gekeken en ook het 
weekend was niet meer heilig. Er moest 
samen gewerkt worden. Samenwerken 
is en blijft de basis, ook voor onze 
vereniging. De werkgroepen en het 
bestuur zetten lijnen uit, maar uw inbreng 
en deelname aan activiteiten blijven het 
allerbelangrijkste.

In deze uitgave zien we daar weer enkele 
treffende voorbeelden van. Ik hoop u in 
2017 op heel veel activiteiten tegen te 
komen!

Mark Greijmans

Winterse Kerstkoopavond
 
Trots! Dit gevoel overheerste bij mij 
toen ik vrijdag 16 december j.l., na onze 
koopavond, in de auto naar huis reed. Voor 
mij persoonlijk was het de eerste keer dat 
ik de Kerstkoopavond mocht mee maken 
en ik kan stellen dat mijn verwachtingen 
van deze avond zijn overtroffen. 

Zelf had ik het genoegen om samen 
met collega bestuursleden van de OVS 
onze gasten te voorzien van heerlijke 
chocolademelk en een keuze uit 
onze ruime assortiment aan koekjes, 
chocolade en nog een aantal lekkernijen 
meer. Hierdoor heb ik van dichtbij het 
enthousiasme bij onze gasten mogen 
proeven. Ondanks de kou (gelukkig was 
het wel droog) zat de sfeer er zowel bij 
jong als oud goed in. De gezelligheid was 
eigenlijk overal te voelen, waarbij de 

sfeer op het Wilhelminaplein echter zijn 
hoogtepunt bereikte.  Ik denk dat we 
kunnen stellen dat het een geslaagde 
avond is geweest, waarbij gebleken is 
dat samenwerking met elkaar tot mooie 
dingen kan leiden. Op naar volgend jaar!

Ik wil de werkgroep die de organisatie van 
de Kerstkoopavond voor haar rekening 
heeft genomen een compliment maken. 
Wat mij betreft top geregeld!

Hafid el Boughlali

Someren
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Meeuws-Verspeek Uitvaartverzorging 
Ondernemer van het Jaar 2016

Op donderdagavond 13 oktober 2016 presenteerden de drie 
genomineerden, de familiebedrijven Meeuws-Verspeek, Sonnemans
De Slaapfabriek en golfbaan De Swinkelsche, zich in De Ruchte. Aan het 
einde van de avond werd de winnaar bekend gemaakt. Deze werd voor 25 
procent door inwoners van Someren, voor 25 procent door OVS-leden en 
voor 50 procent door een vakjury bepaald.

Emotioneel namen Frank en Janet Meeuws hun prijs in ontvangst. 
“We zijn blij verrast en zeer vereerd”, zegt Frank Meeuws de volgende morgen. 
“Dat waren we bij de nominatie al. Uit 1400 Somerense bedrijven werden drie 
genomineerden gekozen, waar wij er één van waren. Alleen dat is al geweldig 
en geeft het gevoel dat je als bedrijf goed bezig bent. Het winnen van de titel is 
de kers op de taart.” De dag na het winnen van de titel verloopt hectisch. 
“De telefoon staat roodgloeiend. Felicitaties stromen binnen.”
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Column: Uit het dagboek 
van een gerechtsdeurwaarder
 

Het gevaar van struisvogelpolitiek
 
Namens de plaatselijke 
woningbouwvereniging krijg ik het 
verzoek om een huurachterstand te 
innen. De (Poolse)  huurders hebben al 
enkele maanden de huur niet betaald, en 
de woningbouwvereniging krijgt geen 
contact met de huurders.

Nadat ook na sommatie van ons kantoor 
geen betaling of reactie volgt worden de 
huurders gedagvaard en opgeroepen om 
op de terechtzitting te verschijnen. Zij 
worden vervolgens veroordeeld omdat zij 
niet op komen dagen.

De uitspraak van het vonnis wordt door 
mij achtergelaten aan het woonadres van 
de huurders, met bevel om te betalen en 
de woning te ontruimen. Wederom blijft 
het stil. De ontruiming wordt ingepland 
en de datum wordt door mij met een 
bezoek aan de huurders kenbaar gemaakt.
Wederom tref ik niemand aan.

Ook op de dag van de ontruiming 
is niemand in  de woning aanwezig. 
Met politie en slotenmaker open ik de 
woning. De woning blijkt keurig netjes 
gemeubileerd en maakt een bewoonde 
indruk. Het lijkt alsof de  huurders de 
ontruiming niet hebben zien aankomen. 
Omdat dit een onprettig gevoel geeft ga 
ik in de woning op zoek naar gegevens 
om contact te kunnen leggen met de 
huurders. Van een buurvrouw verneem 
ik dat het kind van de huurders op de 
nabijgelegen basisschool zit. Om te 
voorkomen dat het kind straks met een 
leeg huis wordt geconfronteerd neem ik 

contact op me t basisschool. Zij houden 
het kind in de middagpauze op school.

Dan vind ik in een lade loonstroken van 
de werkgever van 1 van de huurders. 
Vervolgens heb ik de werkgever gebeld en 
hem de situatie uitgelegd. Zijn werknemer 
blijkt internationaal vrachtwagenchauffeur 
en weinig thuis te zijn en spreekt 
geen Nederlands. Zijn vrouw doet de 
bankzaken, of zegt dit althans te doen. 

De werkgever wil niet dat zijn (goede) 
werknemer op straat komt te staan en wil 
helpen. Om de ontruiming te voorkomen 
komt de werkgever ter plaatse en voldoet 
de volledige huurschuld. Waarop wij 
onze ontruimingsactie staken. Dan komt 
de vrouw thuis; Zij blijkt alle papieren 
van de woningbouwvereniging en de 
deurwaarder weggestopt te hebben. De 
huurders hebben na thuiskomst van de 
man een hartig woordje met elkaar te 
spreken!

Jeroen Schaeken
Tgv. gerechtsdeurwaarder
Van Seggelen en Partners

Welkom nieuwe OVS leden
 
• Restaurant Ons Jongens              
• Jan Swinkels Bouw en Onderhoudsbedrijf
• B2M Voeding-Sport-Coaching

Van de bestuurstafel
  
Zoals jullie waarschijnlijk niet ontgaan 
is, heeft het bestuur samen met 
vastgoedeigenaren en een extern adviseur 
(Grard Wijnen) een werkgroep in het leven 
geroepen die zich bezighoudt met het 
wel en wee in het centrum van Someren. 
Het eerste tastbare resultaat zal zijn 
het aanbrengen van bloembakken aan 
lantaarnpalen in het centrum. Daarnaast 
is er een grote consumenten enquête 
uitgezet, met 666 reacties, waarvan 
de resultaten nu in kaart gebracht 

worden.  O.a. aan de hand van deze 
resultaten zullen verdere stappen gezet 
worden om het centrum levendiger te 
maken en te verbeteren. Uiteraard is 
de gemeente gesprekspartner op dat 
gebied. Samenwerking is het toverwoord 
bij het revitaliseren van het centrum. De 
kerstkoopavond was een groot succes: een 
sfeervolle avond met een heel tevreden 
publiek. Daar doen we het toch voor! 

Het overleg met de OVA (Asten) en de 
OVD (Deurne) is zoals vanouds goed. Er 
is uitgesproken dat het wenselijk is om 
productiebedrijven (industrie en ambacht) 
beter met elkaar kennis te laten maken 
en sowieso van elkaars bestaan op de 
hoogte te brengen. Daar zal voor 2017 
een mooie opdracht liggen voor de drie 
ondernemersverenigingen, waar veel 
leden van onze vereniging baat bij kunnen 
hebben. 

Dit jaar nog zal Rijkswaterstaat de N 266 
onder handen gaan nemen. Dat 
onderhoud zal zonder meer resulteren in 
een tijdelijk slechtere bereikbaarheid van 
de bedrijventerreinen. Via de OVS zult u 
op de hoogte worden gehouden van de 
planning van de werkzaamheden. Houdt u 
uw mail en de website in de gaten!

OVS Eindejaarsactie 2016

Op donderdag 29 december werden, 
onder toeziend oog van Notaris van 
Kaam, de hoofdprijzen van de OVS 
Eindejaarsactie uitgereikt. Wij feliciteren 
de winnaars met hun gewonnen prijs en 
wij hopen dat we volgend jaar weer een 
succesvolle actie kunnen organiseren.



OVS Nieuwjaarsborrel

 
Het is woensdag 11 januari rond de 
klok van 16.00 uur. Voordat de eerste 
reserveringen van de avond binnen komen 
kijk in nog even rond in onze Schuurherd 
en controleer of alles klaarstaat voor de 
OVS nieuwjaarsborrel. Staan er genoeg 
glazen klaar en drank koud? Check! Alle 
voorbereidingen voor de hapjes getroffen? 
Ik spreek nog even de definitieve volgorde 
door met de kok. Check! Ligt de microfoon 
voor de speech van de voorzitter klaar? 
Check! Tevreden? Dubbel check!!
De avond vliegt voorbij en voor ik het 
weet is het 19.30 uur, het personeel voor 
de avond is gearriveerd en de eerste 
bestuursleden komen binnen gedruppeld. 
Snel sprint ik nog even naar boven om 
me op te frissen, mascara bij te werken en 
vooruit… een klein likje lippenstift. Het is 
toch een nieuwjaarsborrel nietwaar!

Een mooie opkomst. Zit en staanplaatsen 
had ik met de organisatie afgesproken. 
Nou die zitplaatsen laten we de volgende 
keer maar achterwege. Iedereen stond 
lekker dicht op elkaar aan de statafels. 
Fijn om in het begin van het nieuwe jaar 
veel ondernemers van groot Someren 
te ontmoeten. Samen het afgelopen 
jaar evalueren, kritische noten plaatsen, 
natuurlijk hier en daar wat klagen, maar 
vooral ook vooruit blikken. Tijdens het 
serveren van de hapjes hoor ik links en 
rechts leuke ideeën ontstaan. Kortom er 
werd ‘slap’ geouwehoerd, gelachen maar 
zeker ook genetwerkt.
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Waar krijg je elke dag 
energie van? 

Allereerst krijg ik veel energie van mijn 2 
kinderen. Als thuis alles op rolletjes loopt 
dan kan je veel aan. En natuurlijk haal ik 
ook veel energie uit mijn werk.
Energie maar ook heel veel voldoening. 
Het is heel fijn dat ik er voor de families 
mag zijn op het moment dat zij het 
moeilijk hebben. En dat ik voor hen die 
steun ben die zij nodig hebben.
 

Waar verbaas jij je 
wel eens over?  

Het afgelopen jaar is voor mij een heel 
bijzonder jaar geweest. Wat er in een jaar 
met je gebeurd is niet te beschrijven. 
We kunnen terug kijken op een periode 
met alleen maar positieve momenten. 
De opening in december 2015 was al 
overweldigend, dan in juni de nominatie 
voor Ondernemer van het jaar 2016 met 
een geweldige afsluiting in oktober. Dit 
heeft veel met mij gedaan. Wat mij het 

meest verbaasde was toch wel, hoe dit in 
een gemeenschap leeft. Je wordt overal 
aangesproken door mensen die je willen 
vertellen hoe geweldig ze dit voor ons 
vinden. Dus vol trots kan ik zeggen dat 
2016 een heel bijzonder jaar was.
 

Waar krijg je echt 
jeuk van?  

Er zijn maar weinig kleine dingen waar ik 
mij aan irriteer. Het is de praat niet waard.

Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd?

Blijf in jezelf geloven. Je kunt meer aan dan 
je zelf denkt.
 

Welk (ongevraagd) advies wil je de 
Somerense ondernemer geven?   

Als ondernemer is het goed om te 
genieten van je werk. Maar geniet nog 
meer van je vrije tijd en van de liefdevolle 
mensen om je heen. 
Je leeft maar één keer!

Janet Meeuws | Meeuws Verspeek Uitvaartverzorging

Janet geeft het stokje door aan OVS-lid Corrie Haerkens
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Er zijn enkele nieuwe OVS leden aanwezig, 
introducés en OVA (Asten) is ook van de 
partij. Van de speech van onze voorzitter 
Mark heb ik helaas niet veel meegekregen. 
Die update moet ik u verschuldigd blijven.

Rond 23.30 uur wordt het al iets rustiger. 
Tja het is een woensdagavond, voor vele 
gaat de wekker de volgende ochtend weer 
vroeg. De hapjes zijn geserveerd en de 
grootste dorst is gelest. Ik kleed me om 
en sluit nog even aan. Een groepje heeft 
een taxi geregeld (slim!) en een enkele 
fanatiekeling is op de fiets. 

We drinken nog gezellig een biertje en 
kletsen wat na.

Ik heb lang niet iedereen een goed 2017 
kunnen wensen, koffiepot en dienblad 
stonden in de weg, dus ik gebruik nog snel 
even dit momentje… Allemaal een heel 
mooi jaar gewenst! Met nieuwe kansen, 
fijne samenwerkingen, veel (werk)plezier 
en gezellige klanten/gasten. Houdoe en 
tot wirrus is!

Annebet Haerkens
Herberghe de Coeckepanne



Werkgroep Winkelgebied

Het aantal bezoekers in de Nederlandse 
winkelstraten is voor het eerst in negen 
jaar toegenomen. Toch heeft o.a. de crisis 
en de opmars van online winkelen de 
laatste jaren voor een grote terugloop 
in de winkelstraten gezorgd met veel 
leegstand tot gevolg. Een ding is zeker: 
de lege winkels gaan niet meer ingevuld 
worden door winkels. De gemiddelde 
leegstand in Nederland ligt momenteel 
op 11% en men voorspelt dat bij ‘niet 
veranderen’ dit op zal lopen tot 20% tot 
30%. Er zal een polarisatie plaats vinden in 
de winkelgebieden: sterke winkelgebieden 
worden sterker, zwakke winkelgebieden 
worden zwakker.

Reden te meer om de handen ineen te 
slaan en de kansen aan te grijpen om 
het juiste pad te kiezen. De tweede helft 
van 2016 zijn een aantal OVS-leden 
samen gekomen om te kijken hoe we het 
winkelgebied van Someren aantrekkelijker 
kunnen maken en kunnen klaarstomen 
voor de toekomst. Er wordt overwogen 
om ‘centrummanagement’ meer aandacht 
te geven in Someren. Een mooi initiatief 
om bloembakken te plaatsen is inmiddels 
al in gang gezet. Maar waarschijnlijk zijn 
er bredere en ingrijpendere maatregelen 
nodig om effectieve slagen te slaan. Een 
goede samenwerking tussen winkeliers, 
pandeigenaren, OVS en gemeente zijn 
daarbij cruciaal. Er zal een gezamenlijke 
visie uitgedragen moeten worden die ook 
daadwerkelijk wordt vertaald naar acties. 
Én niet geheel onbelangrijk: we moeten 
luisteren naar onze klanten.

Een logisch initiatief was om een 
klantonderzoek uit te voeren in Someren. 
Een 40-tal vragen over ‘winkelen in 
Someren’ zijn voorgedragen aan het 
winkelend publiek in Someren. De 
relevante onderwerpen ‘openingstijden’, 
‘verkeer en parkeren’, ‘sfeer en beleving’, 
‘winkelgebied’, ‘online winkelen’ en ‘elders 
winkelen’ zijn daarbij aan bod gekomen. 

Het online onderzoek heeft 666 
respondenten opgeleverd, waarvan ruim 
600 klanten. Een boven verwachting groot 
aantal, wat een absoluut succes is en 
wat aangeeft dat het onderwerp leeft in 
Someren. Het geeft een representatief en 
goed beeld van wat de klant wil. Er zitten 
resultaten bij die je vooraf had kunnen 
inschatten, maar het geeft ook veel 
verrassende inzichten. De uitslag van het 
onderzoek geeft voldoende handvatten 
op in actie te komen.

Er zal snel een vervolg komen op 
het klantonderzoek. De werkgroep 
‘Winkelgebied Someren’ werkt 
momenteel aan de vervolgstappen.

Grard Wijnen

Zie ook Siris – Klantonderzoek 
winkelcentrum Someren

Eindejaarsontbijt

Op Donderdag 17 november 2016 j.l. 
klonk tijdens een gezamenlijk ontbijt met 
deelnemers en sponsoren het officiële 
startschot voor de OVS Eindejaarsactie. 
Tweevoudig olympiër Mink van der 
Weerden sprak de ondernemers toe en 
gaf het startschot.

Ook dit jaar heeft de OVS weer een 
spetterende actie voor de Somerense 
consument kunnen realiseren. Dankzij de 
medewerking van 90 (!) OVS leden is er 
weer een prachtig prijzenpakket van maar 
liefst ruim € 15.000,- beschikbaar gesteld.

De Eindejaarsactie liep tot 19 december. 
Op donderdag 29 december vond de 
feestelijke uitreiking van de hoofdprijzen 
plaats. Alle winnaars van harte 
gefeliciteerd!

Meer weten?

Ga naar www.ovs.nl voor een 
overzicht van alle activiteiten van 
Ondernemers Vereniging Someren 
en volg ons op Facebook voor het 
laatste nieuws. 

Heb je vragen of suggesties? 
Stuur een mail naar pr@ovs.nl
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