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Woord van de voorzitter

Beste ondernemers,

Wat gaat de tijd toch snel voorbij! 
De zomer staat voor de deur en de 
meesten van ons hebben dan ook 
weer een vakantie in het verschiet.
Voor sommigen een moment van 
bezinning, voor anderen een moment van 
ontspanning. Hopelijk kan iedereen terug 
kijken op een goed half jaar van 2019! 

Wij als vereniging zijn tevreden. 
We hebben weer diverse stappen gezet 
op de bedrijventerreinen en in ons 
centrum. Samen met de gemeente worden 
knelpunten opgepakt voor ondernemend 
Someren. Ook hebben jonge ondernemers 
hun krachten gebundeld. Zij hebben voor 
2019 iets gaafs voor jullie in petto. 
Laat je verrassen...

Afgelopen periode hebben we helaas 
afscheid genomen van Annemieke Broos-
Crooijmans. Annemieke nogmaals bedankt 
voor je inzet! Inmiddels heeft iedereen 
kennis kunnen maken met onze nieuwe 
aanwinst, Marita Loverbos. Welkom in onze 
vereniging.

Begin mei is de aftrap geweest van de 
Somerense Ondernemer van het Jaar 
verkiezing. Wie dit jaar de trofee in 
handen krijgt, dat bepaal jij! Ik doe een 
oproep naar iedereen. Breng je stem uit 
en laat weten wie naar jouw mening de 
Ondernemer van het Jaar 2019 moet 
worden. Dus: stem, stem, stem!

Iedereen een fijne zomer toegewenst!
Moniek Peeters
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Someren

Ondernemerscafé 5 vragen aan... Bedrijfsbezoek

Somerense Ondernemer van het jaar 2019 

Welke onderneming verdient volgens jou de titel 
‘Somerense Ondernemer van het jaar 2019’? 
Doe mee en breng je stem uit!

Dit jaar organiseert OVS de 5e verkiezing van de Somerense Ondernemer van 
het Jaar. Alle inwoners van Groot Someren kunnen zijn of haar stem uitbrengen.

Dus ben je tevreden over de goede service van winkel op de hoek, 
de behulpzaamheid van de speciaalzaak uit het dorp, de goede bediening 
van een gezellig café of restaurant of het fijne personeelsbeleid van 
dat ene bedrijf, laat het ons weten!

Wie nomineer jij?
Een kandidaat aanmelden kan tot 31 mei 2019 via www.ovs.nl
De 3 finalisten worden op 12 juni bekend gemaakt. Zij strijden op vrijdag 
8 november om de titel ‘Somerense Ondernemer van het jaar 2019’.

Namens de werkgroep, 
Annebet Verhees-Haerkens
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Even voorstellen...

Beste leden van de OVS, mij is gevraagd 
mezelf, als opvolgend secretaresse van 
OVS per 1 april,  via deze weg even kort 
aan jullie voor te stellen. 

Mijn naam is Marita Loverbos, ik ben 49 
jaar en woon in Someren, samen met 
mijn 3 dochters van 15, 16 en 19. Sinds 
1990 ben ik werkzaam in de advocatuur 
als juridisch secretaresse. Deze functie 
kwam volledig onverwacht, maar als een 
aangename verrassing op mijn pad. 

Ik ben erg enthousiast om deze leuke, 
goed georganiseerde en actieve club van 
Somerense ondernemers secretarieel te 
gaan ondersteunen. Wellicht tot snel, 
ik heb er zin in!

Marita Loverbos



De successen van PIT zijn hoopgevend. 
Criminelen blijven echter contacten 
zoeken in de bovenwereld en 
beïnvloeden daarmee ons dagelijks 
leven en ons gevoel van veiligheid op 
een negatieve manier. Daarom dringt 
Peter aan op waakzaamheid. Alleen door 
het uitwisselen van verdachte zaken 
kunnen instanties, zoals PIT, succesvol 
blijven optreden tegen (ondermijnende) 
criminaliteit.

Als tweede spreker geeft Dirk Lingg, 
wijkagent Someren-dorp, voorbeelden 
van zaken die speelden (en mogelijk 
nog steeds spelen) binnen onze 
gemeentegrenzen. In vogelvlucht 
komen onder andere lozing van 
drugsafval, mensenhandel, sluiting 
van drugslaboratoria, Hells Angels en 
mestfraude voorbij. Deze voorbeelden 
openen onze ogen voor de ontstane 
problematiek en die ogen mogen, wat 
Dirk betreft, openblijven en zelfs nog 
meer opengaan. “Vertrouw vooral op je 
onderbuikgevoel”, antwoordt hij op een 
vraag uit het publiek hoe criminele zaken 
te herkennen. Hij nodigt iedereen uit in 
gesprek te gaan met hem en zijn collega’s. 
Mogelijk kan daarin ook worden gekomen 
tot samenwerking met particuliere 
beveiligers, teneinde verdachte zaken in 
beeld te krijgen.

Alles begint met een melding! 
Teneinde het melden van verdachte 
zaken te vergemakkelijken, hanteert de 
politie maar liefst 5 manieren om een 
melding te doen. Daaronder valt www.
meldmisdaadanoniem.nl, om de drempel 
voor een melding nog verder te verlagen.
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Ondernemerscafé - 17 april 
De onderwereld boven water

Voor het eerste ondernemerscafé van dit jaar, 
zijn we vanavond te gast bij partycentrum 
De Platte Vonder in Someren-Eind. In zijn 
welkomstwoord geeft Marcel Looijmans 
een korte toelichting op het onderwerp van 
vanavond: ondermijnende criminaliteit. 
Kort gezegd wordt hieronder een versmelting 
van de onderwereld met de bovenwereld 
verstaan.

De eerste spreker van vanavond is Peter 
Knoops, werkzaam als programmaleider 
aanpak ondermijning basisteam Peelland. 
In een kort filmpje toont hij ons de 
ellende die achter het gebruik van een 
aantal “onschuldige” pilletjes schuilgaat. 
Door mensen uit de bovenwereld te 
misbruiken voor hun duistere activiteiten, 
zaaien criminelen dood en verderf. 
Voorheen was Peter teamleider van 
het Peelland Interventie Team (PIT). 
Dit multidisciplinaire team, waarin 20 
organisaties zijn vertegenwoordigd, gaat 
ondermijnende criminaliteit te lijf middels 
een integrale aanpak. Ter illustratie, 
beschrijft hij twee zaken waarin PIT 
succesvol was. Voor PIT eindigt een zaak 
niet op het moment dat de dader achter 
slot en grendel zit. Juist door criminelen 
na hun straf perspectief te bieden, wil 
men herhaling van criminele activiteiten 
voorkomen. Zelfs een volgende generatie 
van deze criminelen wordt, waar mogelijk, 
perspectief geboden om te pogen hun 
verval in criminaliteit te voorkomen.

Namens het voltallig aanwezige college 
van Burgemeester en Wethouders, 
benadrukt burgemeester Dilia Blok het 
belang van deze avond. Uit onderzoek 
is gebleken dat criminelen feilloos 
ondernemers in het vizier krijgen die, door 
een benarde financiële situatie, mogelijk 
te verleiden zijn om mee te werken aan 
hun strafbare activiteiten. Ze vraagt ons, 
als collega-ondernemers, oog te houden 
voor deze problemen. Daardoor worden 
criminelen mogelijkheden ontnomen 
en, ook zeer belangrijk, worden collega-
ondernemers behoed voor mogelijk 
onheil. In een breder perspectief 
onderschrijft ze de oproep van Peter en 
Dirk om waakzaam te blijven. Iets wat niet 
alleen ondernemers, maar alle burgers 
aangaat.

Onze maatschappij biedt voor (de 
meeste) ondernemers ruim baan voor het 
ontplooien van winstgevende activiteiten. 
Ook criminelen zien mogelijkheden. 
Daarbij kunnen ze onmogelijk zonder 
mensen, waaronder ondernemers, uit 
de bovenwereld. Vanavond bleek dat er 
gelukkig successen worden behaald in 
de bestrijding van criminaliteit. Duidelijk 
werd echter ook dat onze inbreng in deze 
bestrijding, meer dan ooit, noodzakelijk 
blijft. Dank aan alle sprekers op deze 
avond.

Verslag: Joost van den Einden
Foto’s: Theo van den Boomen

Welkom nieuwe OVS leden

• Brijn Management Consultancy 
• Wijnbar GIJS
• VHS Tegeldomein/Tegelwerken

Rectificatie

Voor de oplettende lezer… in de vorige 
OVS Update gaf niet Frank maar Toon 
het stokje door aan Henri Greijmans.
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Henri Greijmans | Greijmans Las & Constructiebedrijf

Henri geeft het stokje door aan OVS-lid 
Frank Meeuws

5 VRAGEN AAN...

Waar krijg je elke dag 
energie van? 

Omdat we vaak een constructie maken 
die alleen zichtbaar is tijdens de bouw en 
daarna meestal is weggewerkt d.m.v. bv. 
aftimmering of stucwerk is dit voor een 
klant niet altijd belangrijk als uitstraling 
van het gebouw/woning. Toch is het wel 
de basis van het pand en de opbouw van 
o.a. het dak van een woonhuis. Hier krijg ik 
energie van als het dan ook goed verloopt 
in samenwerking met de aannemer. 
Dit houdt in goede voorbereiding d.m.v. 
constructietekeningen en daarna het 
samenstellen van de staalconstructie en de 
daadwerkelijke montage op de bouw zelf.

Waar verbaas jij je 
wel eens over?  

Het verbaast me dat we steeds meer 
regels krijgen vanuit de overheid waar we 
aan moeten voldoen terwijl in het verleden 
is gezegd dat er minder bureaucratie zou 
komen voor de ondernemers. 
De administratie wordt er niet minder 
om helaas.

Waar krijg je echt 
jeuk van?  

Dat mensen zeggen dat ze betaald hebben 
en toch niet hebben gedaan en hierover 
liegen. Ik heb begrip voor bepaalde 
situaties maar geef het dan ook eerlijk aan. 

Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd?

Als je luistert naar een ander en je hebt 
het gevoel dat het niet kan volg dan toch 
je eigen visie. Daarna blijkt vaak dat je 
voorgevoel goed was. 

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

Zorg dat je plezier hebt in je werk dit is 
meer waard dan geld. Als je geen plezier 
hebt in je werk hou je toch niet lang vol en 
gaat uiteindelijk ten koste van je bedrijf. 
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Wij zoeken jou!

De werkgroep PR zoekt versterking... 
Lijkt het je leuk om samen met mij deze 
OVS Update uit te brengen? De social-
media kanalen up-to-date te houden? 
En heb je ideeën voor de presentatie en 
promotie van de ondernemersvereniging? 
Stuur een mailtje!

Annebet-Verhees Haerkens
pr@ovs.nl

Ze hangen er!

Ze hangen, de ruim 50 banners in het 
centrum. Na een lange discussie over de 
belastbaarheid van lantaarnpalen, de vorm 
van banners, het ophangsysteem, de vraag 
wie er voor het ophangen zorg draagt 
en hoe dat te bekostigen, hangen er drie 
verschillende versies van banners.

Na een eerste, redelijk levensgevaarlijke 
poging om met een ladder de 
lantaarnpalen te lijf te gaan is er 
uiteindelijk voor gekozen om met een 
rolsteiger die we mochten “Leenen” 
de banners op te hangen. Met een 
enthousiast ploegje vrijwilligers zijn de 
banners in ruim twee uur tijd opgehangen. 
Dank aan iedereen die zijn of haar bijdrage 
heeft geleverd.  Someren is weer een 
beetje mooier geworden. 

Namens de werkgroep centrum,
Mark Greijmans

Meer weten?

Kijk op www.ovs.nl voor een 
actueel overzicht van alle 
activiteiten en volg ons op
Facebook, Instagram en 
LinkedIn voor het laatste nieuws. 

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



Bedrijfsbezoek

Op woensdag 15 mei waren we te gast 
bij Golfbaan de Swinkelsche, gelegen 
in de prachtige Somerense natuur. 

Er was een goede opkomst, kennelijk 
waren vele OVS leden geïnteresseerd in 
het reilen en zeilen van de golfbaan. 
En nieuwsgierig naar een kijkje achter de 
schermen. We werden hartelijk ontvangen 
met koffie en vlaai en een welkomstwoord 
van Hendrik. Waarin hij vertelde over 
het ontstaan van de golfbaan vanuit 
een boerenbedrijf. En het proces met 
goedkeuring en afstemming tussen 
waterschap, provincie en gemeente.

Verdeeld in drie groepen kregen we een 
rondleiding, in een heerlijk avondzonnetje, 
over de greens en de fairways. 
Hier zagen we hoe de golfbaan opgaat in 
de omliggende natuur. Daarnaast kregen 
we ook binnen een rondleiding door de 
kleedkamers, vergaderruimtes en het 
clubhuis. In het clubhuis werd vervolgens 
nog gezellig na-gebuurt onder het genot 
van een pilsje. 

Familie Swinkels, bedankt voor de 
gastvrijheid en de interessante rondleiding 
in en rondom jullie mooie bedrijf. 

Verslag: Gerrit Verhees
Foto’s: Theo van den Boomen

4 www.ovs.nl

Noteer in je agenda

De jonge ondernemers van de OVS voeren 
wat in hun schild... dus block 23 oktober 
vast in je agenda. Want ze beloven;
 hier wil je bij zijn!

OVS dag 2019

Op vrijdag 14 juni is de OVS dag 2019, 
alweer de laaste activiteit voor de zomer 
vakantie.  

De jaarlijkse OVS dag is het uitgelezen 
moment om met collega-ondernemers 
eens iets gezelligs te ondernemen, een 
bedrijf te bezoeken, de omgeving te 
verkennen en natuurlijk gezellig wat te 
eten en drinken. De werkgroep activiteiten 
wil je ook dit jaar weer uitnodigen voor 
deze gezellige OVS dag.  

Kijk voor meer informatie op www.ovs.nl
Graag tot dan!


