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Ondernemerscafé

Onder leiding van Willie van Mierlo en 
Marie Louise Looijmans heeft op 21 
oktober 2015 het Ondernemerscafé in 
Hotel Centraal plaatsgevonden. Ruim 50 
aanwezigen luisterden naar de verhalen 
van 3 ondernemers uit Someren.

Als eerste presenteerde Martijn van de 
Boogaard zich. Martijn heeft in 2003 
Multi Auto B.V. opgericht. De passie van 
Martijn is auto’s. Het bedrijf heeft ruim 200 
auto’s op voorraad van diverse merken. 
Zo is dan ook de naam Multi Auto tot 
stand gekomen. Het bedrijf is sinds 2015 
gevestigd op de nieuwe locatie nabij de 
Witvrouwenbergweg in Someren. Het 
onderscheidend vermogen van Multi 
Auto’s is het aantrekkelijke aanbod van 
auto’s, de omloopsnelheid, betrouwbaar 
en klantwaarde leveren. Martijn geeft het 
belang van een goede website aan. Dit is 
vaak het eerste contact moment met de 
klant. Voordat de auto’s in de verkoop gaan 
worden ze gecontroleerd, gepoetst op 
professionele wijze gefotografeerd en op 
de site geplaatst.

Peter Jan en Mariëlle van de Berk 
zijn in 2009 gestart met Van de 
Berk Tuinmachines. Het is een echt 
familiebedrijf waarin ook dochter Lieke 
en de vader van Peter Jan werkzaam 
zijn. Het bedrijf verkoopt topmerken aan 
zowel de zakelijke als particuliere markt. 
Het assortiment is ruim en loopt door alle 
seizoenen heen. Peter Jan geeft aan dat 
goed luisteren naar de klant belangrijk 
is. Hierdoor kan het juiste product op 

de juiste tuinklus afgestemd worden. 
De hype op dit moment is de verkoop 
van Robotmaaiers. In 2016 lanceert Berk 
Tuinmachines een webshop.

Twan en Jeroen Engelen zijn eigenaar van 
Vermeerderingsbedrijf Engelen. Dit is een 
echt familiebedrijf wat in 1953 is ontstaan. 
Onder de naam Angel Eggs worden jaarlijks 
40 miljoen eieren geproduceerd die 
worden geëxporteerd naar diverse landen. 
Hieruit komt 80 miljoen kilo vlees voort.

De Gebroeders Engelen lopen voorop in 
innovatie. De kippen zijn gehuisvest is 
moderne stallen, met een goed leefklimaat 
die vol geautomatiseerd zijn. Hierdoor 
wordt de voedselveiligheid maximaal 
geborgd.

Na afloop stond de borrel klaar en werd er 
nog lang nagepraat over de inspirerende 
verhalen van de gasten.

Namens de OVS, Jan van de Nieuwenhof

Someren

Update van het bestuur Bedrijfsbezoek Column

Daar ligt hij dan: de eerste OVS update!  

Het bestuur van de OVS is heel erg blij dat we weer een “papieren medium” 
hebben waarin u als OVS-lid op de hoogte wordt gehouden van het wel 
en wee binnen onze vereniging. Uiteraard ontvangt u via ons secretariaat 
vele berichten en uitnodigingen per e-mail en per brief. Als voorzitter met 
een verleden als razende reporter herken ik echter de wens van bestuur én 
leden om meer informatie met elkaar te delen. 

Hoe vaak wordt er niet de vraag gesteld wat de OVS nu eigenlijk allemaal 
doet. Hoe bekend zijn de werkgroepen en de mensen eigenlijk die op 
vrijwillige basis zich inzetten voor het ondernemersbelang? 

Als u ideeën heeft voor ons nieuwe lijfblad, deel het dan graag met 
de werkgroep PR. In deze uitgave zullen zij zich aan u voorstellen.  

Namens het bestuur wens ik Annebet en Marcel heel veel succes met de 
nieuwe OVS update. 

Mark Greijmans, 
voorzitter
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Update van het bestuur

Wat doet OVS voor de ondernemer? 
Een vraag die bij bestaande en nieuwe 
leden regelmatig klinkt. Of rechtstreekser: 
Wat heb ik aan een lidmaatschap van OVS?  
Nou, gaat u er even voor zitten...

• Als OVS zijn  wij het aanspreekpunt 
voor de gemeente Someren voor 
eigenlijk alles wat het algemene 
belang van ondernemers in Someren 
aangaat. Denk daarbij aan overleg over 
bestemmingsplannen die ontwikkeld of 
herzien worden. Bij de voorbereiding van 
de plannen wordt OVS geraadpleegd. 
En niet alleen geraadpleegd; we praten 
actief mee over de invulling van de 
bestemmingsplannen.  Recentelijk zijn we  
geraadpleegd over het bestemmingsplan 
naast het zwembad. Iets langer geleden 
zijn we actief betrokken geweest bij de 
herinrichting van het kernwinkelgebied en 
de invoering van het eenrichtingsverkeer 
en de parkeerschijfzone.  Binnenkort staat 
de herziening van het bestemmingsplan 
bedrijventerrein Half Elfje/Sluis XI op het 
programma;

• Samen met de gemeente hebben 
we een economisch actieprogramma 
opgesteld, specifiek bedoeld om het 
kernwinkelgebied van Someren te 
ondersteunen. Rechtstreeks in het belang 
van detailhandel en horeca in het centrum 
van Someren. De komende jaren zult u 
daar de resultaten van gaan zien;

• Samen met de gemeente brengt OVS 
bestaande en nieuwe regelgeving voor 
bijvoorbeeld het gebruik van uitstallingen 
en het gebruik van het openbaar gebied 
onder uw aandacht. Dit om een goed 
bereikbaar centrum te hebben en te 
houden;

• Als OVS worden we geregelmatig door de 
Somerense politiek geconsulteerd. Of het 
nu gaat over problemen met voormalige 
stallen in het buitengebied, samenwerking 

tussen toerisme, recreatie en horeca of 
dubbelfuncties van bedrijfspanden in 
de Postelstraat: de politiek weet ons te 
vinden;

• Jaarlijks hebben we als bestuur 
overleg met het voltallige College van 
Burgemeester en Wethouders waarin open 
overleg wordt gevoerd over actuele zaken;

• Als OVS regelen we de vergunningen  bij 
open zondagen, de wegafzettingen en 
de communicatie naar de deelnemende 
detaillisten;

• Ieder jaar weer zorgt de werkgroep voor 
een spetterende eindejaarsactie die zowel 
door detaillisten als niet-detaillisten wordt 
ondersteund;

• OVS zorgt voor de sfeerverlichting en de 
muziek in de decembermaand;

• OVS-leden krijgen korting wanneer zij 
adverteren in ’t Contact;

• OVS zorgt voor boeiende 
bedrijfsbezoeken, interessante 
ondernemerscafé ’s, thema-avonden, 
de nieuwjaarsreceptie en een jaarlijks 
uitstapje, waar u veel van opsteekt en –
niet onbelangrijk- kunt kennismaken en 
netwerken met uw collega-ondernemers;

• OVS heeft nauw contact met haar 
zusterverenigingen in Asten en Deurne. 
Zo blijven we op de hoogte wat er 
elders speelt  en wat van belang is voor 
Somerense ondernemers. O.a. de ADS-
beurs is hier een uitvloeisel van;

• Om de drie jaren is er de “Ondernemer 
van het Jaar- verkiezing”. Een spetterend 
evenement waar de spanning van af 
druipt;

Kortom, wanneer u als ondernemer zelf 
actief wilt zijn is OVS voor u het ideale 
platform. 

Belangrijk, boeiend, bezig en gezellig!  

Even voorstellen...

Marcel Pijnappels - Bestuurslid

Sinds 2010 ben ik 
actief bij de OVS als 
bestuurslid. In het 
dagelijks leven ben ik 
werkzaam als zakelijk 
adviseur bij Rabobank 
Peelland Zuid. 

Vanuit die achtergrond is het goed 
om actief betrokken te zijn bij de OVS 
om daarmee een bijdrage te leveren 
aan het op peil houden van een goed 
ondernemersklimaat in Someren. 

In het bestuur ben ik verantwoordelijk 
voor de PR, wat inhoudt dat ik zorg voor 
de verslaglegging van alle activiteiten en 
bijeenkomsten die jullie terug kunnen 
vinden in deze nieuwe OVS update.

Annebet Haerkens - Werkgroep PR

Ik ben in maart door 
Mark en Annemieke, 
gevraagd voor de 
werkgroep PR en 
sinds september actief 
met het opzetten van 
de OVS update. 

Even voorstellen dus... Sinds 2 jaar 
eigenaresse van Herberghe de 
Coeckepanne in Lierop, samen met Gerrit. 
28 jaar. Woon in Someren, ook samen met 
Gerrit. Gestudeerd aan de kunstacademie 
in Rotterdam, gewerkt als Art Director 
bij een internationaal reclamebureau 
in Amsterdam, commissielid bij 
Muziekvereniging Somerens Lust, 
bestuurslid Horeca Nederland afdeling 
Someren. Last van ambitie. Bourgondiër, 
feestvierder en gezelschapsmens.

Heb je ideeën, vragen of wil je ons iets 
vertellen? Mail gerust naar pr@ovs.nl
Veel leesplezier!
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Bedrijfsbezoek 
Houthandel Looijmans

Op woensdagavond 7 oktober waren 
de leden van de OVS te gast bij Marcel 
en Marie-Louise Looijmans. 

We werden ontvangen in de nieuwe 
showroom die in december 2014 is 
geopend; een prachtige ruimte waar alle 
mogelijkheden die Looijmans kan bieden 
worden gepresenteerd. Met ruim 80 leden 
was sprake van een zeer goedbezocht 
evenement.  

Marcel Looijmans gaf met een korte 
presentie een toelichting op de historie 
en huidige uitdagingen in het bedrijf; het 
bedrijf is gestart in 1971 door zijn vader 
als kleine houthandel/zagerij; in 2000 
heeft Marcel het bedrijf overgenomen 
van vader. Het bedrijf heeft momenteel 19 
medewerkers in dienst die samen staan 
voor een optimale klantbediening en 
service. 

Alles omvattend levert men hout in 
alle soorten en maten van hardhout, 
vurenhout en platen evenals plafonds, 
deuren en gevelbekleding. Men is trots 
op Marmarie, het eigen merk deuren 
dat men op de markt heeft gebracht. 

De verkoop vindt zowel fysiek als online 
plaats. Duurzaamheid staat in de sector 
en zeker ook bij Looijmans hoog in het 
vaandel: al het hout wat geleverd wordt 
is gecertificeerd met FSC en/of PEPC. 
Dit bewijst dat het hout uit duurzaam 
bosbeheer is verkregen. Onderscheidend 
punt van Looijmans is de levering van 
I-liggers; dit is duurzaam, CO Neutraal, 
samengesteld hout met relatief laag 
volume maar wel voldoende sterk. 
Een innovatief product wat kan leiden 
tot (nog) duurzamere bouw en lager 
volumegebruik. In de toekomst wil men 
de samenwerking in de keten versterken 
en voorop blijven lopen in duurzame 
ontwikkelingen.  
Dat men voorop loopt in de branche 
bewijst de onderscheiding in 2012 
tot beste houthandel op het punt van 
marketing. Dit jaar is men genomineerd 
door vakblad Houtwereld voor de 
categorie beste houthandel van 
Nederland! Er zijn 5 genomineerden. We 
zullen er volgens Marcel Looijmans nog 
van gaan horen! Zondermeer iets om trots 
op te zijn. 
Na de presentatie zijn de leden in groepen 
rondgeleid in het bedrijf; het is duidelijk 
dat men een oplossing kan bieden aan 
elke houtvraag Uiteraard is de avond 
vervolgd met een netwerkborrel.  

Marcel en Marie-Louise: dank voor de 
gastvrijheid!

Namens de OVS, Marcel Pijnappels

De SVS Cadeaubon

Voetbalvereniging SV Someren heeft 
haar eigen cadeaubon geïntroduceerd. 

Deze waardebon is te besteden bij alle 
sponsoren van SV Someren. De SVS 
Cadeaubon is verkrijgbaar bij Bakkerij van 
de Mortel, A. Meeuws Snoep-IJs-Tabak en 
in de kantine van SV Someren. Kijk voor 
meer informatie op www.svsomeren.nl

ADS Beurs

ADS BEURS 2015 verplaatst naar 
november 2016! 

De werkgroep ADS Beurs heeft eind 
september bekend gemaakt dat de ADS 
Beurs dit jaar niet zal plaatsvinden in 
november, maar dat de datum verplaatst 
zal worden naar november 2016. Dit 
besluit is genomen in het belang van de 
deelnemers alswel van de organisatie, 
aangezien zij de kwaliteit van de ADS 
Beurs willen kunnen waarborgen. Eind 
september was 2/3 van de beursvloer 
gereserveerd. En met slechts 7 weken 
te gaan tot de beursdatum, was de 
kwaliteitswaarborging niet te geven. Dit 
is door de organisatie niet acceptabel 
bevonden.

“Mede gelet op het thema 
DUURZAAMHEID hebben wij de 
kwaliteitseisen voor de ADS Beurs hoog 
gesteld, omdat wij overtuigd zijn van het 
welslagen van deze B2B-Beurs binnen onze 
regio Deurne, Asten en Someren”, aldus 
voorzitter Mark van de Heuvel.

Projectleider Jan Müller geeft aan dat de 
organisatie in de komende twee maanden 
gebruik zal gaan maken van deze 
verschuiving in tijd, om alle deelnemende 
ondernemers te bezoeken en de zaken 
zoals ze er voor staan te bespreken. De 
organisatie staat uiteraard open voor 
suggesties van de kant van de deelnemers. 
Alle suggesties worden meegenomen om 
de ADS Beurs 2016 naar een hoger level 
te tillen. Voor eventuele vragen of meer 
informatie: www.adsbeurs.nl 
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Column: Uit het dagboek 
van een gerechtsdeurwaarder

De bedoeling was “samen eerlijk delen” 
maar het resultaat werd “beiden niets”?!

Ik krijg als gerechtsdeurwaarder de 
opdracht van een advocaat om in een 
echtscheidingsprocedure op grond 
van een door de voorzieningenrechter 
gegeven beschikking conservatoir 
maritaal beslag te gaan leggen op de 
inboedelgoederen die in de echtelijke 
woning aanwezig zijn.

De vrouw heeft om haar moverende 
redenen de echtelijke woning verlaten 
en elders onderdak gevonden, maar 
zij is bang dat haar man de  inboedel 
die van hen samen is, en dus eerlijk 
verdeeld zal moeten worden, na of 
tijdens  de echtscheidingprocedure die 
nog moet volgen, zal verkopen of elders 
zal onderbrengen, waardoor zij dreigt te 
worden benadeeld.

Om dit beslag te mogen leggen is de 
toestemming van de voorzieningenrechter 
nodig in de vorm van een beschikking 
welke beschikking door de 
voorzieningenrechter wordt verleend 
nadat daartoe door een advocaat een   
verzoekschrift is ingediend. 
Het indienen van dat verzoekschrift 
wordt gedaan buiten medeweten van 
de tegenpartij, in de onderhavige zaak 
de man dus, en als de beschikking wordt 
verleend kan de gerechtsdeurwaarder op 
pad om het beslag te leggen.
Mocht de gerechtsdeurwaarder bij zijn 
poging om het beslag te leggen niemand 

aantreffen aan de woning, of mocht hem 
de toegang tot de woning geweigerd 
worden, dan kan de assistentie van 
een hulpofficier van justitie worden in 
geroepen in wiens tegenwoordigheid dan 
door forcering van de deuren de woning 
geopend kan worden en het beslag toch 
gelegd kan worden. In het onderhavige 
geval trof ik de man zelf thuis, hij liet mij 
binnen,  en hij vroeg mij wat nu in feite de 
bedoeling was van mijn bezoek.

Ik heb hem toen uitgelegd dat zijn 
echtgenote bang was dat hij de 
gezamenlijke inboedel van partijen zou 
verduisteren en ik daarop beslag moest 
leggen, en ik een uitvoerige beschrijving 
in de vorm van een proces-verbaal van 
beslag moest opmaken.  

Verder heb ik hem uitgelegd dat, na die 
beslaglegging, mogelijk nog tijdens de 
echtscheidingsprocedure, of anders na 
die procedure, het dan de bedoeling 
is dat alles eerlijk samen verdeeld gaat 
worden, zodat ieder de helft van de 
inboedelgoederen gaat krijgen.
De man begreep het en liet mij 
ongestoord mijn werk doen. 
Nadat ik de beschrijving van de inboedel 
had gemaakt heb ik hem medegedeeld 
dat e.e.a. nog door mij uitgewerkt zou 
gaan worden in een proces-verbaal, en dat 
hij uiterlijk 3 dagen na de beslaglegging 
de uitgewerkte stukken van mij zou krijgen 
waarmee hij dan naar zijn advocaat kon 
gaan. De man zegde mij (vriendelijk naar 
achteraf bleek TE vriendelijk?! ) goedendag 
en ik kon verder naar de volgende klus.
Daags na de beslaglegging werd ik in 
de voormiddag al gebeld door de man, 
die mij mededeelde dat hij mij nog iets 
belangrijks te tonen had, en hij vroeg mij 
langs te komen.

Toen ik hem mededeelde dat het proces-
verbaal nog niet was uitgewerkt, en ik hem 
toch had gezegd dat ik uiterlijk na 3 dagen 
zou komen met de stukken, bleef hij 
volhouden dat ik meteen moest komen.
Ik ben maar meteen naar zijn woning 

gegaan, en daar aangekomen liet hij mij, 
weer uiterst (te) vriendelijk binnen!!
Binnengekomen constateerde ik dat hij na 
mijn eerdere komst niet “stil” had gezeten?

De man had, al dan niet met behulp van 
“vrienden”, want het moet een hele klus 
zijn geweest, de complete inboedel al 
op voorhand op zijn manier “verdeeld” 
door alles, maar dan ook letterlijk alles in 
tweeen te delen, tafels, stoelen, kasten, het 
tv toestel, en alle andere huisraad bleek te 
zijn doormidden gezaagd! De man vroeg 
mij aan de advocaat van zijn echtgenote 
te vragen welke helft de vrouw wilde 
hebben de linker of de rechter helft?? Hij 
had geen voorkeur! Ik ben vervolgens 
maar vertrokken, maar toen ik terug in 
mijn auto zat kon ik met moeite een lach 
onderdrukken.

Hoe het verder tussen de echtelieden is 
afgelopen met de verdeling weet ik niet 
omdat dat buiten mijn bevoegdheden ligt. 

Louis van Seggelen,
van Seggelen & Partners Helmond
www.seggelen.nl

Welkom nieuwe OVS leden

• Sportpunt Someren
• Rousseau Chocolade
• Sijmo
• Van den Berk Tuinmachines

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


