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Beste ondernemers,

Dit jaar organiseert de OVS de 5e verkiezing 
van de Somerense Ondernemer van het 
jaar. Deze verkiezing vindt iedere drie jaar 
plaats en dit is altijd een groot succes. 

Waarom doen wij dit? 
Op deze wijze wordt de aandacht 
gevestigd op het ondernemen, in de 
breedste zin van het woord, en wordt 
inspiratie gegeven aan allen die op dit 
terrein werkzaam zijn.

In de maand mei is er volop gestemd 
door iedereen uit Groot Someren. Nog 
nooit was er zoveel gestemd. Inmiddels 
zijn er drie kandidaten genomineerd die 
in de race zijn voor de titel ‘Somerense 
Ondernemer van het jaar 2019’. 

De genomineerden zijn:
- Vloerenbedrijf Engelen
- Herberghe de Coeckepanne
- Stokvis Optiek

In deze eenmalige speciale editie van de 
OVS Update stellen wij de genomineerden 
10 vragen, zodat we de ondernemers 
alvast wat beter leren kennen.

De drie genomineerde bedrijven worden 
bezocht en beoordeeld door de vakjury.
De vakjury bestaat uit (v.l.n.r.) Eduard 
Wijlaars van Edumar (winnaar 2013), 
Frank Meeuws van Meeuws-Verspeek 
Uitvaartverzorging (winnaar 2016), 
Wil van Roosmalen van Stichting 
Someren Natuurlijk en Henk-Jan Heling, 
ondernemer in Helmond.

Daarnaast zullen de drie genomineerden 
zich op 23 oktober presenteren tijdens 
het OVS Ondernemerscafé georganiseerd 
door onze jonge ondernemers. Dit belooft 
een avond vol inspiratie en gezelligheid te 
worden. Ook hier ben jij als ondernemer 
van harte welkom.

In oktober gaat de campagneperiode 
van start en kan er gestemd worden op
de genomineerden. Ga naar www.ovs.nl 
en breng je stem uit. Stemmen kan t/m
5 november.

Op vrijdag 8 november presenteren 
de drie genomineerden zich tijdens 
de feestelijke finaleavond in de Ruchte 
in Someren. Aan het einde van deze 
avond wordt de uiteindelijke winnaar 
bekend gemaakt.

Graag tot dan en breng je stem uit!

Moniek Peeters, voorzitter

Someren
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eerste machines. Ik had geen idee hoe het 
zou lopen, ik was jong en impulsief. Wat 
achteraf in mijn voordeel bleek te zijn. 
Door gokjes te nemen in het leven ben ik 
gekomen waar ik nu sta. Een bedrijf met 25 
man en een hele hoop aan materiaal.

Hoe reageerde jouw omgeving 
op je plannen?
Voornamelijk positief, de mensen om mij 
heen wisten dat ik hobby zag in mijn werk, 
en dat ik niet bang ben aangelegd. Maar 
er zijn natuurlijk altijd mensen die zoiets 
hadden van ‘haha die grootbakkes houdt 
het nog geen jaar vol’. Daar trok ik mij 
meestal niet veel van aan, ik kreeg daar 
juist weer energie van om hen te laten zien 
wat mijn kwaliteiten zijn.

Draagt je studie bij aan het werk
wat je nu doet?
Nee, ik ben nooit een student geweest, 
ik was van jongs af aan graag met mijn 
handen bezig en niet te lui om te werken. 
Ik leer liever van dingen in de praktijk dan 
theorie.

Waar krijg je elke dag energie van?
Mijn wekker gaat soms al om 4:00, ik sta 
rustig op, maar als ik dan in de kantine 
kom waar mijn personeel zit met een bakje 
koffie krijg ik zin en wil ik ook direct gas 
geven. Ik vind hard werken fijn, en draag 
dit graag over aan mijn personeel. Ik werk 
nu met een superfijne groep “collega’s” 
en als ik hen bezig zie kan ik gewoon 
genieten. Ik probeer de juiste mensen 
op de juiste plaats te zetten zodat ik ook 
het maximale uit een dag kan halen. 
Uiteindelijk als ik weer terug naar huis ga, 
krijg ik ook nog energie van mijn kinderen, 
mijn gezin waar ik ook heel trots op ben.

Wat is volgens jou de minder
leuke kant aan ondernemen?
Een eigen bedrijf hebben gaat 24 uur door, 
niet alleen fysiek, er zitten dagen tussen 
dat je veel aan je hoofd hebt, of alles 
tegelijk komt. Je wil het dan voor zowel 
je klanten/aannemers als het personeel 
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Vloerenbedrijf Engelen 
Door: Ad Engelen

Wat zijn de belangrijkste activiteiten 
van Vloerenbedrijf Engelen?
Wij zijn al ruim 10 jaar gespecialiseerd 
in het maken van betonvloeren in de 
agrarische sector, industriële sector, 
particuliere sector en transportsector. Wij 
nemen de gehele betonstort aan vanaf het 
bestellen van beton tot aan het afwerken 
van de vloer. Sinds 2017 hebben wij een 
aparte BV opgericht voor het verhuren 
van betonpompen. Deze pompen kunnen 
zowel zakelijk als particulier gehuurd 
worden. Betonpompen worden gebruikt 
voor het verpompen van beton, wij 
hebben deze in verschillende soorten en 
maten. Wij kunnen grote vrachtwagens 
met een giekpomp aanbieden, die zijn 
makkelijk inzetbaar voor bijvoorbeeld 
grote bedrijfsvloeren of bussen met 
een aanhangwagenpomp, die zijn fijn 
voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals 
woningen, kelders of het storten van 
wanden.

Hoe heb je de stap genomen om 
voor het ondernemerschap te gaan?
Ik heb gestudeerd voor interieur bouwer 
ik kwam er al snel achter dat dit niet bij 
me paste. Vervolgens heb ik een tijd 
meegelopen bij een stratenmaker, maar 
uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij 
Vloerenbedrijf Someren. Daar had ik het 
erg naar mijn zin en heb ik veel van hen 
geleerd, zo kwam ik erachter dat dit wel 
iets is wat echt bij me paste. De drang 
om het toch eens zelf te proberen kwam 
rond mijn 18e, dus ik maakte de stap 
om als zzp’er te beginnen en kocht mijn 

goed doen, maar dit wil niet altijd lukken. 
Je krijgt veel telefoontjes op een dag maar 
uiteindelijk probeer ik er het beste van te 
maken, en alles komt in de regel ook weer 
goed.

Hoe bewaak je de balans
tussen werk en privé?
Balans? Is dat er dan? Elke dag ziet er voor 
mij anders uit. Als een dag vlekkeloos 
gaat dan kom ik vast en zeker opgewekter 
thuis, dan bij een dag wanneer het niet 
lekker liep. Zondag is voor mij een vrije 
dag, dan gaat mijn telefoon uit en doe ik 
leuke dingen met mijn gezin. Maar tijdens 
werkdagen zullen mijn kinderen zeker zien 
dat ik dingen moet regelen, of telefoontjes 
moet plegen, waardoor ik ze niet altijd 
naar bed zie gaan. Maar daarom wip ik 
soms overdag binnen of zij komen naar 
kantoor trots vertellen wat er op school 
gebeurd is, rond 17:00 eet ik thuis met 
mijn gezin en kletsen we gezellig, maar 
daarna moet ik meestal nog even terug 
naar kantoor. 

Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd?
Als je iets echt graag wil, dan lukt het. Met 
enig doorzettingsvermogen en niet bang 
zijn, kun je veel bereiken!

Hoe ziet Vloerenbedrijf Engelen er over, 
laten we zeggen, vijf jaar uit?
Daar kan ik nog niets over zeggen, het 
gaat mooi zoals het nu gaat. Ik weet niet 
altijd in te schatten wat voor tijden eraan 
gaan komen in de bouw. Voor mij op dit 
moment is groter worden niet van belang, 
we proberen op deze voet verder te gaan 
met de mensen die we nu hebben.

Welk (ongevraagd) advies wil je 
de Somerense ondernemer geven?
Ik kan niet specifiek een goed advies 
geven, wat voor mij als ondernemer 
gewerkt heeft wil niet zeggen dat het 
bij een ander ook zo gaat. Maar ik geef 
me 100% voor mijn bedrijf, en ik ben niet 
bang om advies te vragen bij een ander.



Draagt je studie bij aan het werk
wat je nu doet?
Absoluut. Door onze studies hebben we 
als werknemers ervaring opgedaan binnen 
diverse bedrijven. Ook qua onderlinge 
taakverdeling komen onze studies van 
pas. Gerrit is van de cijfers, Excelsheets, 
het motiveren en enthousiasmeren van 
mensen. Annebet is de perfectionist, 
creatief en zorgt voor de vormgeving van 
alles in en rondom het bedrijf.

Waar krijg je elke dag energie van?
Samen met het team ervoor zorgen dat de 
gasten tevreden en met een lach op hun 
gezicht de deur uit gaan. Een ‘Bedankt, 
we komen snel weer terug!’ is het mooiste 
compliment wat we kunnen krijgen. Als 
het team goed samenwerkt, alles klopt 
en de gast geniet, daar krijg je zoveel 
energie van! Wij zijn dan ook trots op 
onze mensen, aan hen hebben we deze 
nominatie te danken.

Wat is volgens jou de minder
leuke kant aan ondernemen?
Dat andere partijen waar je zaken mee 
doet wel eens makkelijk denken over het 
nakomen van afspraken. Het kost veel 
energie om iedereen achter de veren te 
zitten. Onze zaak is dagelijks geopend, 
dus je moet 7 dagen per week letterlijk 
‘aan’ staan en bereikbaar zijn.

Hoe bewaak je de balans
tussen werk en privé?
Het is verleidelijk om thuis en in onze 
vrije tijd veel over de zaak te praten. Ook 
met Jos en Marij gingen de gesprekken, 
vooral in het begin, 9 van de 10 keer over 
de Coeckepanne. Want het is natuurlijk 
ook gewoon heel erg leuk om samen 
te brainstormen en fantaseren over de 
toekomst. 

Onlangs zijn we de gelukkige ouders 
van onze dochter Keet geworden. 
Dus de balans moeten we weer even 
opnieuw uitvinden. En we vinden het 
allebei belangrijk om genoeg tijd vrij 
te maken voor familie en vrienden.

Herberghe de Coeckepanne
Door: Gerrit en Annebet Verhees-Haerkens

Wat zijn de belangrijkste activiteiten 
van Herberghe de Coeckepanne?
Ervoor zorgen dat onze gasten zich 
welkom en thuis voelen. Of de gast nu 
komt voor een tas koffie, om uitgebreid 
de krant te lezen, te werken, lunchen of 
een gezellige avond. Ons team speelt 
daarbij een belangrijke rol. Zij zorgen 
dagelijks voor een gezellig praatje, service 
met een glimlach en natuurlijk de beste 
pannenkoeken. Goed gezelschap, een 
trappistje erbij, wat wil je nog meer? 

Hoe heb je de stap genomen om 
voor het ondernemerschap te gaan?
In 2013 kregen wij de kans om de 
Coeckepanne over te nemen van Jos en 
Marij Haerkens, de ouders van Annebet. 
Even terug in de tijd... In 1972 verbouwde 
Theo Vinken de boerderij (uit 1892) 
waarin de Coeckepanne gevestigd is tot 
pannenkoekenhuis. In 1989 hebben Jos 
en Marij de Coeckepanne gekocht en 
dit unieke concept verder uitgebouwd. 
In oktober 2013 hebben zij de zaak 
overgedragen aan ons. Wij zijn deze 
uitdaging vol enthousiasme aangegaan.

Hoe reageerde jouw omgeving 
op je plannen?
Het nieuws dat wij gingen ondernemen 
in Lierop kwam voor onze omgeving 
heel onverwacht. Wij woonden destijds 
in Amsterdam, waar Gerrit werkte op 
de marketingafdeling van een grote 
verzekeraar en Annebet als Art Director 
bij een internationaal reclamebureau. 
Onze omgeving reageerde dus verrast. En 
ondanks het weloverwogen nemen van 
deze beslissing, de steun en support van 
Jos en Marij, onze familie en vrienden, was 
deze switch niet altijd even gemakkelijk. 
Samenwerken als partners, met je 
(schoon)ouders, in een voor ons nieuwe 
branche, met een heel nieuw ritme en de 
verantwoordelijkheid voor ruim 30 man 
personeel. Dat was even wennen! 

Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd?
Dat hoe groot een probleem ook lijkt, 
er altijd een oplossing is.

Hoe ziet Herberghe de Coeckepanne 
er over, laten we zeggen, vijf jaar uit?
Ons concept is al bijna 47 jaar oud. Toch 
werken wij er hard aan om met de tijd 
mee te gaan. We blijven vernieuwen, 
zowel voor als achter de schermen. Denk 
aan, een nieuwe keuken en apparatuur, 
onderhoud en optimalisatie van het pand, 
gebruik van streekproducten, elk seizoen 
een nieuwe bierkaart, samenwerking 
met bedrijven in de buurt en een grote 
sociale betrokkenheid. En wij merken dat 
bewust kiezen wat je eet en betaalbaar, 
betrouwbaar en gezond voedsel steeds 
belangrijker worden. Bij ons kunnen 
zowel veganisten als carnivoren (en 
alles wat daar tussenin zit) genieten van 
de lekkerste pannenkoeken. Ook met 
een voedselallergie, lactose of gluten 
intolerantie kun je bij ons terecht. 
Over vijf jaar willen we voldoen aan de 
behoeften, wensen en verwachtingen 
van de gast in die tijd. En nog steeds 
HET pannenkoekenrestaurant zijn voor 
iedereen tussen de 1 en 100 jaar. Voor de 
gast die snel een hapje wil eten en degene 
die komt genieten van een avondje uit. Dit 
door met de tijd mee te gaan en toch aan 
ons nostalgisch concept vast te houden.

Welk (ongevraagd) advies wil je 
de Somerense ondernemer geven?
Gun elkaar het beste. Als je buurman het 
goed doet en het gezellig is in de straat, 
komt dat jou ook ten goede. Dus drink op 
tijd een kop koffie of potje bier samen, 
dan ontstaan vaak de beste ideeën.
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belangrijk en deze volgen we dan ook 
met veel plezier op onze vrije maandagen 
voor de klant. Door al deze krachten en 
specialisaties te bundelen creëren wij met 
heel veel plezier een goedlopend bedrijf 
waarbij we iedere dag mensen weer 
blij mogen maken met hun zicht- en/of 
oorprobleem. 

Hoe reageerde jouw omgeving 
op je plannen?
De omgeving is super enthousiast over 
deze ontwikkelingen dat we op dit 
moment explosief groeien! Dit is ook 
duidelijk te merken vanuit de recensies 
en reacties van de klanten die we in de 
winkel krijgen maar ook te lezen op de 
social mediakanalen. Deze reacties geven 
ons ontzettend veel energie en motivatie 
om te doen waar we goed in zijn, namelijk 
oog- en hoorzorg bieden. 

Waar krijg je elke dag energie van?
Wat is er nu mooier om een baby van 
6 maanden weer te mogen helpen aan 
scherp zicht, waarbij we allemaal met 
tranen in de ogen staan, om de reactie 
van dit kleintje. Of die meneer waarbij 
een oogafwijking zo groot is en met een 
simpele oplossing het zicht voor 30% 
kunnen verbeteren. En wat dacht u van 
een dame op leeftijd die het allemaal niet 
meer zo goed hoort en wij weer een leven 
buiten haar kamer te geven door een paar 
mooie hoortoestellen.

Wat is volgens jou de minder
leuke kant aan ondernemen?
Iedere dag is anders en niks is mooiers dan 
klanten tevreden te stellen en lachend 
onze voordeur binnen te laten komen en 
natuurlijk naar buiten te treden. Natuurlijk 
zijn er soms ook mindere leuke kanten aan 
het ondernemen. Neem bijvoorbeeld die 
klant die zo gehoopt had, dat wij hem of 
haar de juiste oplossing konden geven, 
maar dit uiteindelijk niet het geval is. Of 
die garantie order die niet meer leverbaar 
is bij een fabriek? Allemaal risico’s en 
scenario’s die we soms meemaken en toch 

Stokvis Optiek
Door: Familie Stokvis

Wat zijn de belangrijkste activiteiten 
van Stokvis Optiek?
Stokvis Optiek mogen we inmiddels 
omschrijven als een jong en dynamisch 
bedrijf wat zich helemaal richt op de oog- 
en oorzorg. In 1993 hebben Carin en Philip 
Stokvis een prachtige optiekzaak in het 
dorp Someren gekocht en zijn sindsdien 
succesvolle ondernemers. In 2013 is Lisa 
erbij gekomen en inmiddels heeft ook 
dochter Sophie het team versterkt. Zij 
samen hebben in juni 2019 de stap als 
ondernemers gezet. I.c.m. de audicien 
Gilbert zijn wij trots dat we als team een 
hypermodern optiek bedrijf zijn. Maar wat 
is dan zo’n hypermodern optiek bedrijf 
en wat zijn de belangrijkste activiteiten? 
Stokvis Optiek streeft ernaar om d.m.v. 
de laatste technologieën te werken. Dit 
wil zeggen dat alle apparatuur, van het 
aanmeten van een bril, contactlenzen, 
optometrische onderzoeken, 
gehoorapparaten en gehoorbescherming 
tot het slijpen van brillenglazen en 
reparaties, binnen eigen beheer is en dat 
deze apparatuur altijd up-to-date moet 
zijn. Wij hebben een grote praktijk in 
zowel brillen, contactlenzen en horen. En 
inmiddels zijn we ook de optometrie aan 
het opstarten. Hierdoor hoeft de ‘Somerse’ 
burger niet meer direct naar het ziekenhuis 
voor oogonderzoeken, maar kunnen deze 
direct bij ons plaatsvinden. Daarnaast 
heeft Gilbert ervoor kunnen zorgen dat wij 
als Stokvis Optiek StAr-gecertificeerd zijn, 
waardoor zijn praktijk op het gebied van 
horen heel erg uitgebreid is. 

Draagt je studie bij aan het werk
wat je nu doet?
Philip en Lisa hebben de opleiding 
Opticiën gedaan en Lisa heeft de 
contactlensspecialist vervolgstudie 
afgerond. Carin heeft zich gericht op de 
kleurenanalyse en de administratie en 
Sophie heeft de opleiding optometrie 
met succes afgerond. Nascholing is erg 

weer zo goed mogelijk proberen op te 
lossen. Wij maken als ondernemers lange 
dagen en er moeten veel zaken geregeld 
worden waar je overdag geen tijd voor 
hebt. Het blijft je eigen onderneming en je 
streeft ernaar zo succesvol mogelijk te zijn. 
No matter what!

Hoe bewaak je de balans
tussen werk en privé?
Veel genieten in ons weekend en heel veel 
leuke dingen doen is eigenlijk de beste 
balans tussen werk en privé. We gaan als 
gezin, maar ook als familie, er samen op uit 
en genieten van de kleine dingetjes.

Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd? 
Het klinkt als een cliché, maar o zo waar; 
ga ervoor en geloof in je eigen kracht!
Zodat we de werkweek erop weer veel 
energie hebben om iedereen van dienst 
te kunnen zijn. Zorg je niet voor jezelf, dan 
kan je ook niet voor een ander zorgen! 
Dit is de belangrijkste les voor onszelf en 
geven wij graag ook iedereen uit Someren 
en omstreken mee.
 
Hoe ziet Stokvis Optiek er over, 
laten we zeggen, vijf jaar uit?
Er staan een aantal veranderingen binnen 
Stokvis Optiek de komende tijd gepland, 
want onderscheiden moet je blijven doen. 
Een van die veranderingen is dat Philip en 
Carin Stokvis langzaam het stokje gaan 
doorgeven aan Lisa en Sophie. Nog een 
ander, super spannende, verandering 
is dat we volgend voorjaar een grote 
verbouwing op de planning hebben.  Wie 
weet wat Stokvis Optiek voor u nog meer 
in petto heeft!


