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OVS Dag

Woord van de nieuwe voorzitter
Beste ondernemers, afgelopen 10
mei 2017 heb ik de voorzittershamer
overgenomen van Mark Greijmans en
ben ik gekozen tot voorzitter van de
OVS. Ik heb me laten vertellen de eerste
vrouwelijke voorzitter van de OVS. Voor
diegenen die me nog niet kennen, stel ik
me even voor.
Mijn naam is Moniek Peeters, 30 jaar oud
en ik ben woonachtig in Maasbracht.
Als rasechte Limburger ben ik al goed
ingeburgerd in Zummere. In het dagelijks
leven ben ik advocaat/eigenaar bij Sumrin
advocaten. Als ondernemer vind ik het
leuk om in contact te zijn met andere
ondernemers en te zien wat er speelt en
leeft bij ondernemers. Bij mij is het glas
altijd half vol en vind ik het belangrijk dat
we zeggen wat we doen, en doen wat we
zeggen!
Waar ik voor ga? Op de eerste plaats
het beleid en de gevormde structuur in
deze vereniging doorzetten. Aangezien
iedereen anders is zullen er een aantal
zaken gaan veranderen. Af en toe eens
stilstaan bij wie we willen zijn en wat we
van elkaar verwachten zorgt dat we
scherp en bij de tijd blijven.
Het is voor mij een eer om voorzitter te
zijn van deze mooie vereniging en om
samen met de overige bestuursleden
en overige vrijwilligers mij in te zetten
voor ondernemend Someren. Alle ideeën
die kunnen bijdragen aan een positieve
ontwikkeling van onze vereniging zijn
natuurlijk welkom.
Onze vereniging valt en staat met de
inzet van onze bestuursleden en overige
vrijwilligers. Zonder deze mensen was, en
is, er geen OVS. Ik heb er zin in en ik hoop
jullie binnenkort te ontmoeten op één van
onze OVS activiteiten. Ik ga er voor!
Moniek Peeters

Someren

Mark Greijmans benoemt tot Lid van Verdienste
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Ondernemers Vereniging
Someren nam Mark Greijmans afscheid als voorzitter. Zijn opvolgster
Moniek Peeters benoemde hem als dank voor zijn tomeloze inzet voor
de vereniging tot Lid van Verdienste.
Als blijk van grote waardering voor zijn enorme inzet hebben de leden,
op voordracht van het bestuur van de OVS, tijdens de Algemene
Ledenvergadering unaniem besloten hem te benoemen tot Lid van
Verdienste. Mark is na Frans Leenen de tweede persoon binnen de
vereniging die deze titel ontvangt. Hij ontving de oorkonde uit handen
van de nieuwe voorzitter Moniek Peeters.

Van de bestuurstafel
Het bestuur staat voor prachtige nieuwe
uitdagingen. Eén van die uitdagingen is
het opzetten van een nieuwe werkgroep
bedrijven(terreinen). De eerste stappen
zijn gezet en binnenkort wordt
iedereen op de hoogte gebracht van de
samenstelling en uiteraard de doelstelling
van deze werkgroep.
Daarnaast is het bestuur samen
met de werkgroep winkelgebied
bezig met het centrumgebied van
Someren. Deze werkgroep zet zich in
om het centrumgebied van Someren
aantrekkelijker te maken voor winkelend
en bezoekend publiek.
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De Ondernemers Vereniging Someren,
Rabobank Peelland-Zuid en de
gemeente Someren hebben hun
krachten gebundeld en willen met
een ‘De Nieuwe Winkelstraat’-in-actietraject, een grote vervolgstap zetten
in het toekomstbestendig Somerens
winkelgebied. Op 31 mei heeft een
introductiebijeenkomst plaatsvonden en
deze avond was een groot succes. Op dit
moment wordt geïnventariseerd hoe nu
verder. Wordt dus vervolgd. >>>

www.ovs.nl

>>> Ook ontstaat er een steeds
nauwere samenwerking met de
ondernemersverenigingen uit Deurne en
Asten. We wisselen kennis met elkaar uit
en proberen ondernemers uit de ADSregio met elkaar te verbinden. Ons streven
is twee keer per jaar een gezamenlijke
activiteit te organiseren om zo tot een
duurzame samenwerking te komen. De
eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden
op 27 juni 2017 en stond in het teken van
verbinden en dit is naar onze mening
gelukt!

Tot slot is het bestuur trots op de nieuwe
website, zie hieronder. Op deze website
heeft elk lid een eigen bedrijfspagina.
Uiteraard is elk lid verantwoordelijk voor
zijn eigen bedrijfspagina. Wil je de pagina
aangepast hebben, laat het ons dan weten.

Gezond ondernemerscafé
Woensdag 5 april hebben we een
inspirerende en bovenal gezonde
ondernemerscafé gehouden.

Onder begeleiding van een
deskundigenpanel, zie bovenstaande
foto, zijn wij ingegaan op het belang van
een gezonde werkomgeving. Uit diverse
onderzoeken blijkt namelijk dat deze van
essentieel belang is voor de productiviteit
van medewerkers. Een gezonde
werkomgeving leidt tot een hogere
productiviteit. Door onze deskundigen is
hierbij een aantal concrete voorbeelden
gegeven, die goed blijken te werken en
makkelijk toepasbaar zijn. Een concreet
voorbeeld is het beschikbaar stellen van
fruit en of maaltijden voor medewerkers.
In dit verband is de fiscale aftrekbaarheid
relevant.
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Pieter Janssen ging uitgebreid in op
de werkkostenregeling en heeft een
aantal bruikbare tips met ons gedeeld.
Van Hanny hebben we de ’20 minuten
regel’ meegekregen. Deze slaat op een
wisselende werkhouding, waarbij het
bedoeling is om de zithouding na 20
minuten te verruilen voor een actieve
c.q. bewegende werkhouding. Het
kantoormeubilair speelt hierbij een
belangrijke rol, waarbij de oproep is om
te oriënteren op de diverse (innovatieve)
mogelijkheden die er tegenwoordig zijn,
zoals bijvoorbeeld de kantoorfitness.
Tussen de presentaties door werden we
voorzien van heerlijke hapjes en drankjes.

Hafid el Boughlali
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ADS Thema Avond
Verbindende bijeenkomst in
Best Western Hotel Nobis
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Op dinsdag 27 juni vond een gezamenlijke
netwerkbijeenkomst plaats van de
ondernemersverenigingen uit Asten,
Deurne en Someren.
Dit initiatief is gericht op het versterken
van de samenwerking tussen de
ondernemers in deze gemeenten. Het is
de bedoeling dat de drie verenigingen
twee keer per jaar een gezamenlijke
activiteit organiseren. De thema gedreven
bijeenkomst stond in het teken van
verbinden.

Waar krijg je elke dag
energie van?
‘s Morgens in alle rust een goed ontbijtje
met drie koppen koffie en het journaal is
voor mij al een goed begin van de dag.
Verder krijg ik ook energie van ‘n goei
stukske muziek, klussen voor ons gezin
en een gezellig avondje kaarten met
vrienden.
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Waar verbaas jij je
wel eens over?
Over de aanslagen die steeds meer
worden gepleegd, onbegrijpelijk!
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Waar krijg je echt
jeuk van?

Van mensen die geen geduld hebben,
zowel zakelijk als in het verkeer.
En van mensen die zich niet aan een
afspraak houden, maar dat komt gelukkig
niet veel voor.
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Wat is de belangrijkste les
die jij ooit hebt geleerd?
Van mijn vader heb ik ooit geleerd: als
er iets tegenzit of er iets fout gaat in de
productie, kun je dat het beste oplossen,
snel vergeten en verder gaan.

5

Welk (ongevraagd) advies wil je de
Somerense ondernemer geven?
Doe wat je hart en je gevoel je ingeven.
Blijf bij jezelf en maak je beloften waar.

Corrie geeft het stokje door aan OVS-lid Ton Bennenbroek

Welkom nieuwe OVS leden

Gastspreker Jan van Dijk, directievoorzitter
Rabobank Peelland Zuid, duidde hierbij
het belang van dit thema aan de hand
van een aantal concrete voorbeelden.
Hieruit blijkt de noodzaak en meerwaarde.
Volgens Van Dijk speelt vertrouwen
hierbij een belangrijke rol. Vertrouwen dat
door samen te werken, kennis te delen
en gezamenlijke activiteiten te initiëren
ondernemers elkaar kunnen versterken.

• Rij Je Wijs Verkeersopleiding
• BENU Apotheek Someren
• RenewMyID
• Healthclub One
• Gonect

Meer weten?

Na deze introductie werd het thema
verder vormgegeven middels speeddate
sessies. Voor de aanwezigen een
mooie gelegenheid voor een verdere
kennismaking. De avond kende met een
gezellige borrel een passende afsluiting.

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

Hafid el Boughlali
Foto’s: SIRIS | Wim Maas
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20 juni 2017 meldden zich maar liefst 65
OVS-leden, aan de ingang van de Jumbo in
Someren, voor de jaarlijkse OVS-dag.
Harrie en Marjan Welten verwelkomden
ieder lid met een Jumbo-tas gevuld
met proviand voor onderweg. Iets na
half negen vertrokken wij, in de oranje
harmonicabus van TwinTours, naar het
(regionaal) distributiecentrum van de
Jumbo in Veghel. Daar aangekomen
werden we verwelkomd met een kop
koffie en iets lekkers uit het rijke Jumboassortiment. 61 Jumbo-fans (Harrie,
Marjan, hun dochter en schoonzoon,
zijn immers al geruime tijd Jumbo-fan)
toevoegen aan de rijke schare fans,
vormde voor Jumbo de uitdaging van
ons bezoek. In een presentatie werd
kort ingegaan op het distributiecentrum
(DC) in Veghel, de daaromheen liggende
gebouwen van Jumbo en de overige
distributiecentra in Nederland.
Dagelijks de winkels van Jumbo op
tijd beleveren, vormt uiteraard een
stevige uitdaging. Binnen Jumbo wordt
ondernemerschap gepromoot en legt
men de lat hoog. Om deze vervolgens
nog hoger te leggen, wanneer de doelen
zijn bereikt. Tijdens de rondleiding door
diverse afdelingen van het DC, werd
de enorme omvang van dit complex
zichtbaar. Mooi om eens met eigen ogen
te zien wat er zich achter de muren van
Jumbo Veghel afspeelt. Onze gids gaf
inzicht in de dagelijkse werkzaamheden
binnen het DC en ook in de technische
toepassingen om de werkzaamheden,
van bijvoorbeeld orderpikkers, minder
belastend te maken. Buiten het enorme
assortiment aan artikelen dat voorbij
kwam, besteedt Jumbo ook aandacht aan
recycling van karton, papier en plastic.
Daarvoor werd in de presentatie kort het
enorme aantal zonnepanelen op de daken
van de Jumbo-gebouwen genoemd,
waarmee dit bedrijf ook haar bijdrage
levert aan een betere leefomgeving.

Onder de indruk namen we, met
overhandiging van een flesje wijn aan de
Jumbo-medewerkers die zo vriendelijk
waren ons rond te leiden door het DC,
afscheid, om onze weg te vervolgen naar
de Jumbo Foodmarkt Veghel.

Daar aangekomen werden we kort
verwelkomd. De Foodmarkt biedt
voor Jumbo een mogelijkheid om
nieuwe concepten uit te proberen,
om de succesvolle versies vervolgens
uit te rollen over de diverse Jumbo
filialen. Gelegen in de schaduw van het
hoofdkantoor, zijn de lijnen uiteraard
lekker kort. Bewust werd het welkom
kort gehouden, om ons voldoende tijd te
gunnen de Foodmarkt met eigen ogen
te bekijken. Binnenkomend valt het oog
bijna onmiddellijk op de “sushi-bar”. De
uitermate vriendelijke, en volgens eigen
zeggen uit het goede deel van Helmond
afkomstige, medewerkster was druk in
de weer met de bereiding van sushi. Met
behulp van de nodige “keuken” apparatuur
ging dit haar bijzonder goed af. Ze was
zelfs zo vriendelijk ons te laten proeven
van haar “kook” kunsten. HEERLIJK! De
hoek om kwamen we, bij de visafdeling,
weer een bijzonder aardige medewerkster
tegen. Op onze vraag of ze nog op andere
afdeling binnen de Foodmarkt werkte,
antwoordde ze ontkennend met de
legendarische woorden: “Ik kan alleen hier
werken, want ik ben een echt viswijf….”
Kijk, dit zijn nou de momenten die zo’n
OVS-dag onvergetelijk maken.
Tijdens ons bezoek spraken we kort met
de manager. Hij gaf aan dat er zeer trouwe
klanten zijn die dagelijks gebruikmaken
van het ontbijt, de lunch en het avondeten
binnen de Foodmarkt.
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Na drie kwartier verlieten we de
Foodmarkt voor onze laatste stop: de
Jumbohal. Hier volgde een uitstekende
lunch, de afsluiting van ons bezoek aan
Jumbo Veghel. Met een voldaan gevoel
konden wij onze reis naar Den Bosch
aanvaarden, waar we alsnog de boot in
gingen. Gelukkig voor een rondvaart
over de Binnendieze. Onze schipper, een
welbespraakte dame van respectabele
leeftijd, bleek oorspronkelijk uit Rotterdam
te komen. Dit sterkte ons vertrouwen in
een behouden vaart over de Binnendieze,
wat in lang vervlogen tijden een open
riool bleek te zijn geweest. Om enigszins te
bekomen van deze vaart streken wij neer
op het terras van café Zomers & Zomers.
Daar werden we verwend met de typische
Bossche traktatie: de Bossche Bol. Helaas
een mini-versie deze keer, om nog wat
ruimte over te laten voor het afsluitende
walking-diner.
Net voor onze laatste stop in Someren,
bedankte Harrie ons voor ons bezoek aan
Jumbo Veghel. Wij willen vooral Harrie en
Marjan enorm danken voor het regelen
van ons, zeer interessante en aangename,
bezoek aan Jumbo Veghel.

Het terras van Gasterij Krabbendam
vormde een idyllische locatie om deze
OVS-dag af te sluiten. Nadat Willie van
Mierlo Harrie en Marjan heeft bedankt met
wijn en bloemen, kwamen de heerlijkste
gerechten uit de keuken van Jan-Chris,
geserveerd door Monique en haar
medewerkers. Het was echt genieten en
wij danken Jan-Chris en Monique voor hun
gastvrijheid. En wie deed het licht uit? Tja,
dat blijft voor altijd een vraag…..
Joost van den Einden
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