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Woord van de voorzitter

Op het moment dat ik dit schrijf is 
Someren de wonden aan het likken. 
Donderdag 23 juni zal bij menigeen 
letterlijk en figuurlijk als een gitzwarte 
avond het geheugen ingaan. Een bizar 
noodweer dat ons dorp getroffen heeft, 
heeft ook vele ondernemers zakelijk en/of 
privé getroffen. Complete bedrijven liggen 
plat doordat daken compleet verhageld 
zijn. Bij dit soort natuurrampen is het enige 
positieve dat we kunnen constateren dat 
de eensgezindheid en de saamhorigheid 
in Someren een “boost” heeft gekregen. 
Laten we proberen elkaar zo goed 
mogelijk te helpen om samen zo sterk 
mogelijk uit de ellende te komen. 
Namens het bestuur wensen we iedereen 
heel veel sterkte met het verwerken van 
alle schades. 
Verder is er nogal wat discussie over het 
wel of niet in Someren blijven van de 
winkelformule Action, die naar de eerste 
verdieping van het Sonnemanscomplex 
aan de Kerkstraat wil. Een behoorlijk 
hectische vergadering van de Commissie 
Ruimte van de gemeenteraad zal 
30 juni gevolgd worden door een 
raadsvergadering. Op het moment dat 
ik dit schrijf is nog niet bekend wat de 
plaatselijke politiek heeft besloten in de 
raadsvergadering. Eén ding is wel zeker: 
we zullen ons terdege moeten oriënteren 
hoe we omgaan met de Postelstraat 
en ons kernwinkelgebied. Een taak die 
zowel huurders, vastgoedeigenaren, 
de gemeente en ons als OVS aangaat. 
Laten we er voor zorgen dat we ook 
deze problematiek samen aan gaan 
pakken zodat het centrum van Someren 
een attractief en levendig karakter kan 
behouden of kan verbeteren.
Je zou bijna vergeten dat de 
vakantieperiode er aan komt. Ik wil 
namens het bestuur iedereen een fijne 
vakantie wensen en hoop dat de accu’s 
weer een beetje opgeladen kunnen 
worden. 

Mark Greijmans

Op woensdag 8 juni bezocht Pieter 
Janssen, secretaris van OVS, de drie 
genomineerde ondernemers die dit jaar 
meedingen naar de titel “De Somerense 
Ondernemer van het Jaar 2016”

De genomineerden zijn:

• Golfbaan De Swinkelsche
• Meeuws-Verspeek uitvaartverzorging
• Sonnemans De Slaapfabriek

Op woensdag 21 september zullen de drie 
genomineerden zich presenteren tijdens 
het OVS Ondernemerscafé. De slotavond 
en tevens verkiezingsavond is op 
donderdag 13 oktober in Sociaal Cultureel 
Centrum De Ruchte.

Someren

Ledenvergadering 5 vragen aan... OVS-dag

Bezoek met een lach aan het Uitvaartcentrum

Op dinsdagavond 24 mei jl. waren de leden van de OVS te gast 
bij Uitvaartcentrum Someren-Asten. De passie waarmee Frank, Peggy 
en Janet Meeuws hun onderneming drijven was deze hele avond de 
hoofdmoot.  Ze mogen als 3de generatie uitvaartverzorgers heel trots zijn 
op hetgeen ze in deze 6 jaar hebben bereikt.

Na ontvangt met koffie in de ontvangstruimte zijn we in de aula door 
Frank meegenomen in een stukje historie van de onderneming. 
De bouw  van het sfeervolle nieuwe centrum is een traject van jaren 
geweest.  Wat heel mooi was om te horen is dat de bouw vooral door 
Somerense ondernemers gerealiseerd is.  

Daarna zijn we meegenomen in de dagelijkse werkzaamheden van dit 
uitvaartcentrum door middel van een rondleiding. Dan realiseer je dat er 
achter de schermen nog veel meer bij komt kijken, meer dan waar je 
vooraf bewust van bent. Echt aan allerlei details is gedacht. Voor diegenen 
die er niet bij waren verwijzen wij naar hun website, zeer de moeite waard.

Natuurlijk hebben we de avond afgesloten in de ontvangstruimte 
onder het genot van een hapje en drankje. Alle medewerkers van het 
uitvaartcentrum en de Platte Vonder willen wij bedanken voor deze 
leerzame en mooie avond.
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Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 18 mei jl. is de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering gehouden 
bij Heidehof te Someren-Heide. De zaal zat 
goed gevuld met ongeveer 70 OVS-leden. 
Naast de vaste formaliteiten was er een 
pitch van nieuwe leden, bestuurswissel en 
werd de avond ontspannen afgesloten.

Nieuwe leden
Sportpunt Someren betreft een sportzaak 
van de familie Jorissen, die in 2009 in 
Deurne hun eerste Sportpunt hebben 
geopend; deskundigheid en service staan 
voorop in de sportzaak in de Postelstraat te 
Someren. Sabine en Harry Jorissen bieden 
een compleet pakket aan sportkleding, 
ook voor verenigingen. Onderscheidende 
activiteit is het bedrukken van 
sportkleding voor teams. 
Wijnkoperij Vinyo heeft in november haar 
deuren geopend in de Floreffestraat; men 
verkoopt zelf ingekocht kwaliteitswijnen 
uit onder meer Spanje, Frankrijk, Italie en 
Chili. Door de eigen inkoop (met verkoop 
in de winkel en belevering van restaurants) 
kan men een hoge kwaliteit leveren tegen 
een acceptabele prijs. U kunt zich er 
deskundig laten informeren over wijnen.
 
Bestuurswisseling
Na een periode van 10 jaar stopt Guido 
Hesselmans als penningmeester van de 
OVS; Guido is in die periode altijd een 
kritische gesprekspartner geweest in het 
(dagelijks) bestuur. De kwaliteit van de 
financiële vastlegging en verantwoording 
zijn van een hoog niveau geweest, wat 
nogmaals werd onderstreept door het 
oordeel van de kascontrolecommissie 
(Frank Meeus en Ton Leenen). De OVS 
bedankt Guido zeer hartelijk voor zijn 
inzet! 

Er is helaas nog geen nieuwe penning-
meester gevonden dus hierbij de oproep 
om u te melden als u suggesties heeft. 

Na een nog langere verblijftijd heeft ook 
Theo Sonnemans afscheid genomen 
van het OVS-bestuur. Theo heeft zich 
ingezet voor een levendig centrum en 
was een kritisch deelnemer aan het 
gemeenteoverleg. Hij is aanstichter van 
de OVS bon en is vele jaren de drijvende 
kracht geweest achter de eindejaarsactie. 
Bovendien voerde bij hem altijd het 
positivisme de boventoon. Ook Theo 
wordt door de OVS heel hartelijk bedankt 
voor zijn inzet! 

Mandy van Bussel is geïnstalleerd in 
het bestuur met als aandachtsgebied 
detailhandel. Mandy is eigenaresse 
van RM Kado en Zo, een winkel in 
steigermeubelen, woonaccessoires en 
speciaalbieren. Mandy heeft begin 2016 
de Someren Market opgezet en zal zich 
met de werkgroep detail inzetten om 
het centrum van Someren attractief te 
houden.

John van der Sande
Na de pauze werd de avond luchtig 
vervolgd met een optreden van John 
van der Sande; als geen ander weet John 
het publiek te vermaken door zijn eigen 
visie te geven op de eerdere vergadering. 
Menig uitspraak van de voorzitter, andere 
bestuursleden en leden in de zaal werden 
door hem vertolkt in schetsjes en liederen. 
De aanwezige leden hebben zich kostelijk 
vermaakt!

Als afsluiting was er ruim de gelegenheid 
te netwerken. 

Ondernemerscafé 
20 april 2016

Op woensdag 20 april jl. waren de 
leden van de OVS te gast bij BUC (Bar 
Under Construction) voor het zevende 
ondernemerscafé. De vaste presentatoren 
Marie-Louise Looijmans en Willie van 
Mierlo stonden in de schijnwerpers om 
een aantal ondernemers aan de tand te 
voelen. De avond stond in het teken van 
de uitdagingen van een drietal detaillisten.  

Claudia Velings (Stones & Stripes)
Claudia heeft een kledingzaak met 
gerenommeerde merken kinderkleding 
en damesmode. Door de mindere loop 
in het centrum van Someren is Claudia 
actief en creatief om klanten te blijven 
binden. Ze ziet service (gratis retourneren, 
een glimlach, persoonlijke aandacht), 
doorlopende collecties en actief zijn op 
social media als dé middelen om succesvol 
te blijven. Het nieuwe initiatief van de 
Someren Market is een vernieuwende 
manier om de Somerense consument 
te laten zien wat de meerwaarde is van 
haar zaak. Een webshop heeft ze wel 
gehad maar heeft ze gestopt; ze is ervan 
overtuigd dat je als webshop groot moet 
zijn om concurrerend te blijven. Daarom 
concentreert ze zich op de kwaliteit 
van de fysieke winkel.  De toekomst ziet 
ze enerzijds zorgelijk als de leegstand  
toeneemt en de loop afneemt; anderzijds 
zal de consument niet volledig willen 
overstappen op online shoppen waardoor 
het excellent leveren van service en 
kwaliteit volgens haar toekomst heeft.

Mathie Reinders (D-reizen Someren)
Mathie is in de reiswinkel in Someren 
(voorheen Rabobank en Globe) al 



Waar krijg je elke dag 
energie van? 

Als bakker krijg ik energie van een goed 
ontbijt met brood. Een goed ontbijt geeft 
energie voor de hele dag. 
Zakelijk gezien krijg ik energie van 
succesvolle acties, het winnen van prijzen, 
samen met onze samenwerkers elke dag 
opnieuw een prestatie leveren.  Maar ook 
als er dingen niet goed gaan kan me dat 
enorm veel energie geven, dat geeft een 
boost om weer het maximale uit mezelf 
en ons team te halen, dan wil ik iedereen 
weer een poepie laten ruiken, en aan 
mezelf bewijzen dat ik het kan.
 

Waar verbaas jij je 
wel eens over?  

Ik verbaas me wel eens hoeveel 
kansen, door mijn ogen gezien,  wij als 
ondernemers laten liggen, en ook hoe 
passief en negatief ondernemers zijn.
 

Waar krijg je echt 
jeuk van?  

Zie bovenstaande vraag, ik verbaas me 
daar niet alleen over, maar krijg er ook 
enorme jeuk van. Verder krijg ik jeuk van 
de politiek in Nederland in zijn algemeen, 
alles bedekken met de mantel der liefde, 
struisvogel politiek, het lijkt wel of veel 
politici niet weten wat er echt  leeft onder 
de burgers in deze grote boze wereld.

Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd?

Dat er altijd en voor iedereen kansen zijn, 
en dat als je deze kansen wilt zien, deze 
kansen wilt pakken, en in deze kansen 
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vele jaren een vast gezicht. Door het 
faillissement van Globe is de reiswinkel 
in handen gekomen van D-reizen; het 
voordeel hiervan is dat D-reizen als 
tussenpersoon optreedt namens vrijwel 
alle touroperators waardoor altijd een 
passende reis geboekt kan worden, 
ongeacht de wensen van de klant. 
Doelstelling voor 2016 is om naast de 
particuliere markt de nadruk te leggen op 
de zakelijke markt; daarin kan D-reizen de 
ondernemer uitstekend van dienst zijn. 
Dé reden dat de klant een reisbureau 
blijft bezoeken, ondanks de online-
concurrentie, is het ontzorgen van de 
klant; de klant kan ervan op aan dat alles 
tot in de puntjes geregeld is waarbij 
D-reizen precies weet wat er voor de 
bestemming geregeld moet worden (denk 
aan visum, inentiing, etc). 
Met een klantgerichte instelling blijft er 
bestaansrecht voor de reiswinkel; een 
goede automatisering is wel voorwaarde. 
D-reizen kan dit aan en is niet voor niets 
gekozen tot meest klantgerichte bedrijf. 

Herman Geurts (Juwelier Goudsmid)
Herman heeft inmiddels 14 jaar een 
juwelierszaak in Someren. Hij is erkend 
goudsmid en zilversmid. In de winkel 
verkoopt hij kwaliteitsjuwelen; hierin 
maakt hij een duidelijke keuze. De markt 
van ‘eenvoudige sieraden’ groeit. Dit is 
niet de markt die Herman wil bedienen. 
Hij probeert zich te onderscheiden op 
uurwerken en unieke maatwerk sieraden 
(geheel op tekening en wens van klant). 
Er is een dalende trend in de loop van de 
winkel wat hem voor de keuze stelt: meer 
specialiseren op maatwerk (uurwerken en 
sieraden) of op gelijke voet doorgaan. 
Om de klantbinding te versterken is hij 
deelnemer geweest van het shopevent en 
heeft hij een webshop; dit is met name een 
etalage waarna de klant de winkel bezoekt 
om het sieraad of horloge te komen 
bekijken. Daarmee is de webshop een 
belangrijk onderdeel van de winkel.
 
Afsluitend was er de welbekende 
netwerkborrel!

gelooft, er ongekende veel mogelijkheden 
zijn. Ik zelf ben niet het grootste lieverdje 
geweest (en nog steeds niet) en ik dacht 
altijd dat er voor mij geen geweldige 
toekomst zou liggen.  Vooral Piet van 
de Mortel heeft mij in laten zien en 
laten ervaren, dat als je ergens voor wilt 
gaan, jezelf wilt ontplooien, dat als  je elke 
dag iets wilt leren, succes vroeg of laat 
gaat komen. Opgeven is geen optie.
 

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

Ondernemen is enorm moeilijk op dit 
moment daar ben ik me van bewust. En ik 
heb zeker niet alle wijsheid in pacht, maar;
• Ondernemers kom eens achter je 
werkplaats/bar/bureau/behandeltafel/
toonbank uit, bekijk zelf eens door de 
ogen van een (potentiele) consument 
je eigen toko van binnen en van buiten 
(uitstraling), of laat dat doen.
• Blijf niet wachten op je klanten/gasten/
cliënten maar maak tamtam in en buiten 
je toko. En op socialmedia... wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst.
• Blijf investeren in je bedrijf.
• Beter goed gekopieerd, dan slecht 
bedacht.
• Blijf voorop lopen met vernieuwingen in 
je markt. Zorg er continue voor dat jouw 
doelgroep weet dat jij  er graag voor hem/
haar bent, en dat je iets (onderscheidend) 
te bieden hebt.
• Probeer van klanten,  vaste klanten te 
maken.

Bij ons staat de uitspraak van Aad Ouborg  
(oud directeur van Princess)  “Business is 
entertainment”  hoog in het vaandel.

Frank Driessen | Bakkerij van de Morel

Frank geeft het stokje door aan OVS-lid Janet Meeuws
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Column: Uit het dagboek 
van een gerechtsdeurwaarder

Ook op het water vindt 
de deurwaarder zijn weg. 

Via een advocatenkantoor ontvang ik een 
verlof van de Rechtbank om namens de 
bemanning van een tweetal zeeschepen 
beslag te leggen op diezelfde schepen. Het 
blijkt namelijk dat de Oekraïense rederij de 
bemanning al tijden niet had uitbetaald. 
De schepen in kwestie lagen ergens 
midden in het Hollands Diep, en omdat er 
geen brandstof was konden de schepen 
niet op eigen kracht naar de haven van 
Moerdijk. Daarnaast had de bemanning 
natuurlijk geen geld voor eten en 
dergelijke en werden zij in leven gehouden 
door de waterpolitie. Een onhoudbare 
situatie dus! 

Vermoedelijk had de rederij verwacht dat 
de bemanning van boord zou gaan zodra 
ze niet betaald werden. Dan zou de rederij 
een nieuwe ploeg aan boord kunnen 
brengen die de schepen weer huiswaarts 
zou brengen. Een goedkope manier om 
je schepen te verplaatsen. Helaas voor de 
reder dacht deze bemanning daar anders 
over! 

De bemanning had verlof gevraagd aan de 
rechter om beslag te mogen leggen op de 
schepen, zodat ze geveild konden worden 
en van de opbrengst het achterstallige 
salaris kon worden betaald.  Aan mij de 
taak als deurwaarder om  beslag te leggen 
op de schepen en daarvan een proces-
verbaal op te maken. Met dit proces-
verbaal konden de bemanningsleden 
een datum van veiling aanvragen bij de 
rechtbank. De veiling van een buitenlands 

zeeschip wordt namelijk niet door de 
deurwaarder gedaan, maar door de 
rechtbank. 

Om het beslag te kunnen leggen moest 
ik aan boord van de schepen gaan en 
daar een beschrijving maken van de 
aanwezige scheepsapparatuur en andere 
zaken. Het bleken twee behoorlijk oude 
vrachtschepen te zijn van ieder een meter 
of 75 lang. Normaal gesproken zal een 
bemanning het niet zo waarderen als een 
deurwaarder beslag op het schip komt 
leggen, in dit geval was dat natuurlijk 
anders. De bemanning kwam voornamelijk 
uit de Oekraïne en Rusland, en sprak 
niet of nauwelijks Engels.  Ondanks dat 
communiceren moeizaam ging, was de 
bemanning zeer vriendelijk en kon ik mijn 
gang gaan. 

Onderdeel van het beslag is dat 
maatregelen moeten worden getroffen 
om het vertrek te beletten, zodat het schip 
niet ontrokken kan worden aan het beslag. 
Dit wordt gedaan door het inlichten van 
de waterpolitie, de havenmeester en de 
verkeerscentrale voor de scheepvaart 
in Rotterdam. De verkeerscentrale weet 
precies welk schip waar is, en kan zo de 
waterpolitie inseinen indien het schip 
er vandoor gaat. Gezien het tekort aan 
brandstof, en het feit dat de rederij in 
Oekraïne was gevestigd was de kans dat 
de schepen daadwerkelijk zouden worden 
onttrokken zeer klein.

Na het leggen van het beslag werd een 
veiling georganiseerd door de rechtbank 
en kreeg de bemanning uit de opbrengst 
eindelijk het langverwachte salaris. 
De bemanning was de weigerachtige 
werkgever duidelijk te slim af geweest! 

Jeroen Schaeken
van Seggelen & Partners Helmond
www.seggelen.nl

Welkom nieuw OVS lid
•  Wijnkoperij Vinyo

OVS-dag Manege Het Keelven

Op donderdag 7 juli jl. vond de jaarlijkse 
OVS-dag plaats bij Manage Het Keelven.  

We werden door de familie Welten 
van harte welkom geheten op hun 
prachtige manege; Harrie Welten startte 
met een toelichting op de historie. De 
planvorming heeft zeker 10 jaar in beslag 
genomen waarna de bouw is gestart. De 
manege bestaat uit een grote rijhal en 
een kleinere rijhal voor western gebruik. 
Het samenstelling van de ondergrond is 
daarbij een wetenschap op zich. In een 
andere hal zijn de ruim 90 paardenboxen 
en wasgelegenheden gevestigd. Verder 
zijn er nog een opslagloods voor voer 
en overige benodigdheden en een 
stapcarrousel. De strategie is erop gericht 
om alle disciplines van de paardensport op 
een kwalitatief hoog niveau aan te bieden 
zoals springen, dresseur, mennen, en 
western riding. Paardenliefhebbers kunnen 
er structureel of incidenteel paardenboxen 
huren waarbij men geheel naar wens 
van de klant de (speciale) voeding op 
afgesproken tijden geeft. Dit luistert in de 
top van de paardensport zeer nauw; de 
toppaarden zijn immers in feite atleten.

Er is een ruime horecaruimte gerealiseerd 
met prachtig terras waarbij de bezoeker 
een mooi uitzicht heeft over de omgeving.
De weergoden waren ons ditmaal goed 
gestemd waardoor er ruim de gelegenheid 
was elkaar te spreken op het terras. Een 
food-truck zorgde voor de innerlijke mens.
Wij danken de familie Welten van harte 
voor hun gastvrijheid!

Vragen of suggesties?
Stuur een mail naar pr@ovs.nl
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