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Woord van de voorzitter
Beste ondernemers,
Wat gebeurt er toch veel, de laatste
maanden bij de OVS! 2018 hebben we
positief afgesloten en die positiviteit
zetten we in 2019 gewoon door. De
werkgroep winkelgebied gaat ervoor
zorgen dat ons centrum wordt voorzien
van banieren en het eerste kwartaal van
dit jaar zullen deze zichtbaar worden.
De werkgroepen detail en activiteiten
hebben de jaarplanning al klaar. In 2019
kunnen de ondernemers weer leerzame
en gezellige activiteiten bijwonen. Ook de
werkgroep bedrijventerreinen timmert aan
de weg en gaat dit jaar aan de slag met
het oplossen van de eerste knelpunten
op onze bedrijventerrein. De werkgroep
eindejaarsactie wil ook dit jaar weer een
record breken en dat gaat hen zeker
lukken! Tot slot zorgt de werkgroep PR
ervoor dat jullie volledig op de hoogte zijn
van alles wat er gebeurt binnen de OVS.
Dit is nog maar een klein deel van alles wat
er gebeurt, wat laat zien dat de OVS volop
in beweging is. Mooi om te zien!
Positiviteit en samenwerken dat worden
de kernwoorden voor 2019! En moeten
naar mijn mening ook de kernwoorden zijn
binnen jouw eigen onderneming. Ik wens
iedereen dan ook veel plezier en léf bij het
ondernemen in 2019!
Moniek Peeters - Voorzitter OVS

Terugkijkend op de eindejaarsactie van 2018 kunnen we wederom zeggen dat
het een erg geslaagde actie was! Bij de sponsoren werd voor recordbedrag aan
prijzen opgehaald.
De eindejaarsactie van 2018 heeft de voorgaande editie weer overtroffen.
Sponsoren bedankt! De aftrap van de actie werd tijdens het traditionele ontbijt
op 15 november op een motiverende en enthousiaste manier geopend door
burgemeester Blok, wethouder Swinkels en OVS voorzitter Moniek Peeters,
waarbij de nadruk lag op samenwerking tussen gemeente en ondernemers,
wat in de maand december al zichtbaar was in het centrum door de
aangebrachte versieringen en verlichting. Hierdoor werd de aantrekkingskracht
van het centrum duidelijk vergroot en er dus erg veel bonnetjes ingeleverd
werden t.b.v. de diverse trekkingen.
De trekkingen zijn goed verlopen met als hoogtepunt de hoofdprijzentrekking
op 27 december. Wat betreft de werkgroep zelf hebben we versterking
gekregen van José Brans van Brans Bags & More. Welkom José en erg fijn om
een detaillist in onze werkgroep te mogen verwelkomen!
Rest mij nog om de medewerkgroepleden en de sponsoren te bedanken voor
de succesvolle eindejaarsactie van 2018. D.m.v. een mooie samenwerking
kunnen we er in 2019 vast weer een mooie actie van maken.
Namens de werkgroep eindejaarsactie, Rob Wijnen

Winterse Kerst Koopavond
Voor de vierde keer organiseerde
OVS de sfeervolle Winterse Kerst
Koopavond op vrijdag 14 december.
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Someren
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OVS Eindejaarsactie

Dit jaar met medewerking van
Opleidingsorkest van Muziekvereniging
Somerens Lust, Vocal Group Estrade,
Gemengd koor Combocantorij,

januari 2019

Vocal Group Heart & Soul en Tienerkoor
Mixes Voices. En diverse foodtrucks en
kraampjes met vooral lokale specialiteiten.
Iedereen heeft lekker kunnen proeven en
shoppen in ons gezellige Someren en voor
de kinderen waren er leuke Oud Hollandse
spelen en ook dit jaar was de mobiele
kinderboerderij van Kleindier Hobby Asten
weer van de partij.

www.ovs.nl

OVS Nieuwjaarsborrel
Onder grote belangstelling, hebben
we op woensdag 9 januari samen
geproost op het nieuwe jaar. Mooi om
de grote opkomst te zien. Dit toont de
betrokkenheid en interesse onder onze
leden. Onder het genot van een hapje en
drankje blikten we terug op 2018.

Moniek trapte als voorzitter van de
OVS, vanuit de DJ booth, af met haar
terugblik. Ze heeft stilgestaan bij een
aantal ontwikkelingen, dat impact had
op ondernemend Someren. Zo was er de
intrede van de nieuwe Privacy wetgeving,
die voor vrijwel iedere ondernemer
gevolgen heeft. Hetzelfde geldt voor
de klimaatimpact. De zomer werd
gekenmerkt door een hoge mate van
droogte. Die heeft zo zijn gevolgen gehad
voor de verschillende sectoren.
Overall was 2018, economisch gezien, een
prima jaar voor de ondernemers.
Ook gaat Moniek in haar terugblik in op
de mooie resultaten die de OVS heeft
bereikt. Hierbij benadrukt ze het belang
van samenwerken. We trapten af met de
verkiezingsavond, waarbij alle lijsttrekkers
de gelegenheid hebben gekregen om
hun partijprogramma onder de aandacht
te brengen. Het werd een mooie en
energieke avond, waarbij de lijsstrekkers
(gelukkig maar) een gedeelde visie hadden
op het versterken van ondernemerschap
in de gemeente.
Na de verkiezingen, volgde de installatie
van een nieuw (gemeente) bestuur. Voor
het OVS bestuur een mooie gelegenheid
om in gesprek te treden met deze
belangrijke partner.

Moniek geeft eerlijk toe dat ze aanvankelijk
sceptisch was over de actiegerichtheid
van de gemeente, gezien de ervaringen
in het verleden. De voortvarendheid
waarmee de gemeente echter aan de slag
ging, heeft het OVS bestuur erg verrast.
Ter illustratie noemt Moniek een aantal
onderwerpen; plan van aanpak voor
het winkelgebied, komst van een nieuw
centrummanagement en de aanpak van
de knelpunten op het bedrijventerrein.
Al met al resultaten die zeker bevredigend
zijn en waar in 2019 verder op zal worden
voortgeborduurd.
Moniek gaat ook in op een aantal
successen binnen de OVS. Zo was de
Eindejaarsactie wederom een groot succes
te noemen. De prijzenpot heeft een record
bereikt, evenals het aantal sponsoren.
Een dankwoord voor de sponsoren is hier
daarom ook op zijn plaats. Ook gaat de
dank uit naar de alle betrokkenen van
deze mooie actie. Moniek spreekt haar
waardering verder uit voor de overige
werkgroepen binnen de OVS.
Tot slot blikt Moniek vooruit op 2019. Dit
jaar zal onder meer in het teken staan van
de Ondernemer van het jaar. Voor het eerst
is een werkgroep hiervoor gevormd en die
reeds enthousiast aan de slag is gegaan
met de eerste voorbereidingen.
Vervolgens nam burgemeester Blok het
woord over van Moniek. Ook zij kijkt met
een tevreden gevoel terug op 2018 en
staat stil bij de resultaten die geboekt zijn.

Van de bestuurstafel
De laatste vergaderingen van het bestuur
in 2018 hebben voornamelijk in het teken
gestaan van de “eindejaarsactiviteiten” van
elke werkgroep.
De werkgroep detail heeft de opnieuw de
druk bezochte Winterse Kerst Koopavond
georganiseerd. Deze vond plaats in een
sfeervol centrum waarmee de werkgroep
winkelgebied druk bezig was. Het centrum
zag er dit jaar prachtig verlicht en versierd
uit. Hierbij ook alle complimenten aan
de detaillisten voor het versieren van de
kerstbomen.
De werkgroep eindejaarsactie heeft
opnieuw een succesvolle actie gehad.
Ruim 100 leden hebben bijgedragen aan
deze actie.
Het laatste ondernemerscafé van 2018
heeft in het teken gestaan van de
overgang van ondernemingen. Naast deze
activiteit heeft de werkgroep activiteiten
nog de nieuwjaarsborrel georganiseerd.
De werkgroep bedrijven heeft in
november de rondgang met het college
van B&W over de bedrijventerreinen van
Someren en Someren-Eind gehad.
Als laatste heeft de werkgroep PR alle
foto’s en verslagen van deze activiteiten
verzameld en gepubliceerd.
Namens het bestuur,
Pieter Janssen

Welkom nieuwe OVS leden

Foto’s: SIRIS / Eric Driessen & Peggy Meeuws
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• Van der Putten Fysiotherapie
en Psychologie
• Primera Someren
• AED-Benelux
• PH Advies BV h.o.d.n.
Claassen, Moolenbeek & Partners
• Moors Bewind
• Ceelan Bewindvoering
• Buiten Eten
• Kids en Kado
• Lasita Maja Netherlands B.V.

www.ovs.nl

5 VRAGEN AAN...
Toon van den Einden | van den Einden Machinale Timmerwerken BV
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Waar krijg je elke dag
energie van?
Als je ’s morgens met je werk begint en
als er dan door de dag heen nergens
problemen of storingen in de machines
ontstaan en dat je productie die je voor
ogen hebt gehaald wordt. Maar vooral dat
de klanten tevreden zijn. Daar krijg ik elke
dag weer energie van.
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Waar verbaas jij je
wel eens over?
Als klanten materialen bestellen en zeggen
dat het met spoed nodig is. En dat het dan
pas na enkele weken opgehaald wordt.
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Waar krijg je echt
jeuk van?
Van alle regels die je telkens opgelegd
krijgt en die morgen weer anders kunnen
zijn. En als je er naar vraagt, niemand je
een antwoord kan geven.
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Wat is de belangrijkste les
die jij ooit hebt geleerd?
Win zoveel mogelijk advies en informatie
in van bijvoorbeeld leveranciers,
accountant, klanten en mensen om je
heen waar je mee werkt. Haal hier het
beste uit om dan je beslissing te maken,
voor wat jij gaat doen.
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Welk (ongevraagd) advies wil je de
Somerense ondernemer geven?
Doe waar je goed in bent en probeer
afspraken die je maakt na te komen.
En mocht dit onverhoopt niet lukken,
laat dit dan op tijd aan de klant weten.
Wellicht is er dan een oplossing te vinden.
Toon geeft het stokje door aan OVS-lid
Henri Greijmans

Werkgroep Bedrijven
Noteer in je agenda

Op 27 november heeft de rondgang met
het gemeentebestuur plaatsgevonden.

Vrijwilligersavond
Woensdag 20 februari

Dit moet resulteren in een afsprakenlijst
voor de korte, middellange en lange
termijn waarna wij concreet tot acties
kunnen komen.
Het college van B&W werd samen met
enkele ambtenaren ontvangen bij
Bouwbedrijf Dobu. Hier vond een korte
presentatie plaats waarna in een huifkar de
bedrijventerreinen van Sluis XI en ’t Vaartje
bezocht werden. Tijdens de rondgang zijn
de knelpunten zoals deze al besproken
waren zichtbaar geworden. De middag is
dan ook door alle partijen als zeer positief
ervaren. Het vervolg is nu dat met de
ambtenaren de onderhanden knelpunten
besproken worden.

Kerstmarkt ORO
Asten-Someren
ORO Kerstmarkt op 18 december
Vrijwilligers en medewerkers van ORO
Asten-Someren werden op 18 december
uitgenodigd om zelf een kerstpakket
samen te stellen. Mede dankzij onze OVS
ondernemers werd er een mooie markt
neergezet in de Ruchte in Someren. Het
was een sfeervolle bijeenkomst.
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Ondernemerscafé
Woensdag 17 april
Bedrijfsbezoek voorjaar
Woensdag 15 mei
OVS dag
Vrijdag 14 juni
Bedrijfsbezoek najaar
Woensdag 18 september
Ondernemerscafé
Nog niet bekend
Ondernemer van het Jaar
Vrijdag 8 november
Meer info: www.ovs.nl/agenda

www.ovs.nl

Column: Achter de schermen
bij BOOM Events
Afgelopen weekend kwam onze meest
gestelde vraag weer naar boven:
“is dit jullie werk of doen jullie
er nog wat naast?”
Als wij op pad zijn met onze activiteiten en
achteraf nog een praatje maken met onze
deelnemers, krijgen wij heel wat vragen
op ons afgevuurd. Van “kunnen jullie
hiervan leven?” tot “zijn jullie dan altijd
in het weekend aan het werk?”. En als ik
dan vertel dat ons team inmiddels bestaat
uit 6 collega’s slaan mensen soms steil
achterover. En ik denk dan elke keer weer:
we beginnen ook wel echt op een bedrijf
te lijken...
Want zoals wij in 2010 startten
met één activiteit naast onze eigen
werkzaamheden - omdat we het zo leuk
vonden – werken Bas en ik nu beiden
fulltime ‘in de zaak’ met Jolanda in dienst,
Janneke voor de bingo’s en Bartho en
Lotte als spelbegeleiders. Samen zorgen
wij ervoor dat onze klanten een leuke dag
hebben; ‘gezelligheid’ en ‘een persoonlijk
tintje’ staan bij ons centraal! Met een
aanbod van ruim 15 activiteiten gaan
wij inmiddels op pad door het hele land
(en soms zelfs mee naar het buitenland!)
om families, vrienden en bedrijven een
gezellige middag te bezorgen. We laden
onze bus vol met spelbenodigdheden,
rijden naar de klant, zetten alles klaar,
maken er een dolle boel van, kletsen even
na met onze deelnemers, ruimen alles
weer op en rijden terug naar huis waar we
soms nog een berichtje op Facebook of
Instagram plaatsen (met toestemming!)
en dan met de voetjes omhoog, wachten
tot het volgende event zich aandient,
tenminste... dat wordt wel eens gedacht.

En dat laatste gaat niet vanzelf. Wij houden
met z’n allen de markt goed in de gaten:
wat is nieuw, hot en kunnen wij toevoegen
aan onze activiteiten passend bij ons
bedrijf? De Escape Rooms bijvoorbeeld:
een superleuke activiteit, maar niet
geschikt voor ons. Onze activiteiten
moeten liefst op iedere locatie gespeeld
kunnen worden en onze doelgroep zijn
groepen vanaf 15 personen. Wij gaan
dan op zoek naar een passend alternatief
en dat werd onze Escape Game – The
Suitcase: een koffer die je niet zomaar
open krijgt en die boordevol raadsels
en puzzels zit die je moet oplossen om
uiteindelijk de kluis te kunnen openen.
Weken aan brainstormen, creatief denken
en uitproberen gingen eraan vooraf om
het idee uit te denken. Daarna moet het
‘gemaakt’ worden: alle benodigdheden
worden bij elkaar gezocht: de koffers
komen uit Nigtevegt, de boeken van de
rommelmarkt en de tandwielen werden op
maat gemaakt. En natuurlijk niet vergeten
dat alles in de koffer moet passen! Het
test-team checkt of alles klopt, de laatste
aanpassingen worden gedaan en dan kan
de activiteit in de markt gezet worden.

Wij presenteren de activiteit aan onze
partnerlocaties, zetten deze op onze
website, promoten via Social Media en
vertrouwen erop dat onze klanten anderen
vertellen hoe leuk het was. Zodat wij
op doordeweekse dagen weer nieuwe
offertes kunnen uitbrengen of onze
klanten kunnen adviseren welke activiteit
het beste bij hun familiebijeenkomst,
vriendenuitje of personeelsfeest past.
Wij gaan in 2019 met veel plezier verder
met ondernemen: het bedenken van
nieuwe activiteiten, het verzorgen van
gezellige uitjes en alles wat daarbij komt
kijken.
Met hopelijk ooit nog eens een mooie
eigen plek om onze activiteiten aan te
bieden, al is dat nu nog toekomstmuziek.
Marion van den Boomen
BOOM events

Meer weten?
Kijk op www.ovs.nl voor een
actueel overzicht van alle
activiteiten en volg ons op
Facebook en LinkedIn voor het
laatste nieuws.
Heb je vragen of suggesties?
Stuur een mail naar pr@ovs.nl

Maar ook wij zijn ondernemers.
We komen graag bij onze klanten terug,
maar dat kan alleen als zij tevreden zijn
en wij de volgende keer weer een leuke
nieuwe activiteit kunnen aanbieden.
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