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Nieuwjaarsborrel

Woord van de voorzitter
2019 is achter de rug, 2020 is begonnen.
Voor ondernemers zijn dit 366 dagen om
het bedrijf in 2020 tot een nog groter
succes te brengen en nieuwe doelen te
behalen. Al zit deze ‘nieuwe start’ eigenlijk
stiekem meer tussen de oren, want het
verschil tussen 31 december 2019 en 1
januari 2020 is in principe maar één dag.
Ondanks dit gegeven is het op 1 januari
altijd weer tijd voor een frisse start. Voor
nieuwe en bestaande ondernemers. De
eerste week van januari geeft elk jaar
weer topdrukte bij de KvK met nieuw
inschrijvingen. Maar ook voor bestaande
ondernemers zijn de eerste weken van het
jaar een goed moment voor vernieuwing
binnen de onderneming.

OVS Eindejaarsactie 2019 wederom grandioos succes!
Ook dit jaar kan de werkgroep weer terugkijken op een mooie Eindejaarsactie!
De Eindejaarsactie liep van 14 november tot en met 20 december 2019
waarbij er op donderdag 14 november gestart werd met een gezamenlijk
openingsontbijt, voor alle deelnemende detaillisten en sponsoren.

Zelf neem ik de laatste week van het jaar
altijd vrij. Om rustig de tijd te kunnen
nemen het jaar te evalueren, door te
nemen en te kijken naar wat het nieuwe
jaar me brengen zal. Want ook al loopt je
onderneming al op volle toeren en zijn
goede voornemens niets voor jou, toch is
een nieuw jaar een goed moment voor wat
verandering binnen een organisatie.

Tijdens de Eindejaarsactie heeft de werkgroep 3 trekkingen bij de winkeliers
zelf en 1 hoofdprijzentrekking bij Brasserie In d’n Herberg. Tijdens de 3
trekkingen zijn er drie keer 75 prijzen uitgereikt aan de getrokken winnaars.
Op 30 december vond de hoofdprijzentrekking plaats. De prijzen van de
hoofdprijzentrekking varieerden van €150,- tot maar liefst €1.000,-.
Tijdens deze feestelijke avond hebben we 38 prijswinnaars blij gemaakt
waaronder 3 winnaars met een super hoofdprijs. De OVS heeft een extra
hoofdprijs beschikbaar gesteld welke werd verloot onder alle winnaars,
dus 1 winnaar ging zelfs met 2 prijzen naar huis.
In totaal hebben zo’n 100 sponsoren/deelnemende detaillisten een prijzenpot
van €15.000,- gesponsord, geweldig dank jullie wel allemaal!

Hopelijk heb jij ook deze tijd voor jezelf
genomen, zodat je weet welke koers je
gaat varen. Dit zowel zakelijk als privé.
Ik wil dan ook iedereen een gelukkig,
gezond en succesvol 2020 toewensen.

Achter de schermen moet er natuurlijk het een en ander geregeld worden om
de actie in goede banen te leiden. De werkgroep is hiervoor nog op zoek naar
hulp. Wie komt ons in 2020 helpen? Stuur een mailtje naar info@ovs.nl

Moniek Peeters

Namens de werkgroep eindejaarsactie 2019,
José Brans, Rob Wijnen, Eric Bakermans en Mathie Reinders-Geers

Winterse Kerst Koopavond
Op vrijdag 13 december was het weer tijd
voor de sfeervolle kerst koopavond in het
centrum van Someren.
Het was, ondanks het weer, een hele
gezellige avond met diverse activiteiten
zoals een groot kampvuur, een carrousel,
poffertjeskraam, de ‘Blikkie’ voorleesbus en
er was een kinderboerderij.

Someren

De winkels waren open en rondom het
plein stonden diverse kraampjes en
(nieuwe) lokale ondernemers presenteerde
zich d.m.v. diverse proeverijen.
En natuurlijk mocht ook de kerstman niet
ontbreken!
Dankjewel aan iedereen die deze Winterse
kerst Koopavond mogelijk gemaakt heeft.

januari 2020

www.ovs.nl

Bedrijfsbezoek aan
Kerasom Groep Someren
Op woensdag 11 september waren
we te gast bij Kerasom Groep Someren.
Vele OVS-leden kwamen vanavond af op
de imposante showroom van Loomans,
waar ze werden verwelkomd door Johan
Loomans en Robert Hurkmans. Hier heeft
men een warme, huiselijke, sfeer weten te
creëren. Opvallend detail is de prachtige
neon verlichting in het midden van de
showroom. Uiteraard worden hier de
klanten van Loomans geholpen. Klanten
van omringende tegelzettersbedrijven
(zonder showroom) en mensen die een
(project)woning kopen bij een, met
Loomans samenwerkende, aannemer,
kunnen hier echter ook terecht. Binnen
het tegelzettersbedrijf wordt hoog ingezet
op vakmanschap. Om dit te onderstrepen
staan drie banners met daarop drie jonge,
prijswinnende, medewerkers prominent
opgesteld in de showroom.
Na de ontvangst namen Johan en Robert
ons mee naar het enorme magazijn
van Kerasom groothandel in tegels.
Onderweg stond Johan nog even stil bij
het fraaie hoofdkantoor. Dit is als een
soort bouwpakket uit, in China op maat
gezaagde, natuurstenen elementen
opgetrokken. Aan de voorgevel van
het magazijn is moeilijk te zien dat
hierachter een enorme opslagruimte
schuilgaat. Naast opslag wordt hier o.a.
ook natuursteen op maat gezaagd. De
tegels uit de showroom liggen hier op
voorraad. Daarnaast heeft men nog een
(iets kleiner) magazijn in Panningen dat
functioneert als een soort buffer voor
Someren. Op het dak van het magazijn zijn
zonnepanelen aangebracht, die genoeg
stroom opleveren om 150 huishoudens in
hun elektriciteitsbehoefte te voorzien.
In het hoofdkantoor werd, middels een
korte film, nader ingegaan op andere
activiteiten binnen de Kerasom Group.

Keraproject B.V. Tegels & Concepten
adviseert, inspireert en ontzorgt
architecten, projectontwikkelaars en
opdrachtgevers van projecten in de
utiliteitsbouw (winkelcentra, wellnessfaciliteiten, hotels, overheidsgebouwen
en zorginstellingen). Jan & Jan Asian
Opportunities helpt ondernemers hun
ideeën om te zetten in nieuwe producten
of hun bestaande producten verder te
verbeteren. Ze kunnen daarbij terugvallen
op een breed netwerk aan producenten
in China. Ze zijn thuis in China, waardoor
ze ondernemers, die voor het eerst daar
zaken willen doen, met betrouwbare
partners in contact kunnen brengen.

Welkom nieuwe OVS leden
• De Bloeiende Organisatie
• Jan & Jan – Asian Opportunities
• Vloerenbedrijf Engelen
• Blije Pootjes

5 vragen aan...
Frank Meeuws
Frank Meeuws
Bouw- en Timmerbedrijf
1 Waar krijg je elke dag energie van?
Het vak is zo breed en je kunt zoveel.
Iedere dag mag ik weer wat moois maken
voor de klant en elke dag is anders.

Onder de indruk van deze veelzijdige
ondernemers, keerden we terug naar
de showroom voor een gezellige borrel.
Uiteraard waren Gerrit en Willie, namens
de OVS, niet met lege handen gekomen.
Als dank voor de gastvrije ontvangt
overhandigden ze een aardigheidje aan
Frans, Johan, Johan Sr. (namens zijn zoon
Jan) en Robert. Na de bedrijfsoverdracht
bleef Johan Sr. niet stil te zitten en zag
Steenbok Sigaren het levenslicht. Hij
nodigde liefhebbers dan ook uit in de
rokersruimte, om hun borrel, onder het
genot van een sigaartje, voort te zetten.
Dank aan de medewerkers van de Kerasom
Group die deze boeiende avond mogelijk
maakten.
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2 Waar verbaas jij je wel eens over?
Dat er nog steeds mensen zijn die het
vak niet verstaan en er elke keer mee
wegkomen. Dat kun je niet maken
tegenover de opdrachtgever.
3 Waar krijg je echt jeuk van?
De overheid gooit steeds meer op je
bord aan wetten en regels. Daar heb
je onderhand meer werk aan dan het
timmeren zelf.
4 Wat is de belangrijkste les
die jij ooit hebt geleerd?
Het goed luisteren naar wat anderen tegen
je zeggen en haal daar de informatie uit,
maar volg je instinct. Werk met passie.
5 Welk (ongevraagd) advies wil je de
Somerense ondernemer geven?
Verruim je blik en probeer eens wat
nieuws, dan gaat er een wereld voor
je open.
Frank geeft het stokje door aan OVS-lid
Erik Kerkers

www.ovs.nl

Ondernemer van het Jaar 2019
Vrijdag avond 8 november 2019 was
het dan eindelijk zover. DE finale avond!
Wie zou er ondernemer van het jaar
gaan worden? Maar eerst blikken
we terug op die paar weken daarvoor...
Wat waren we trots om te horen dat
wij genomineerd waren samen met
Herberghe de Coeckepanne en Stokvis
Optiek. We hebben ook meteen een datum
gepland om elkaar wat beter te leren
kennen, er was meteen een klik, dus zeker
geen strijd! Toch moesten we er iets aan
gaan doen om een beetje campagne te
voeren. Stemmen winnen? Hoe gaan we
dat doen? Het werd al snel duidelijk dat
Yvonne die taak op zich ging nemen,
Ad had daar geen tijd voor.
Voor ons leek social media de beste optie
om wat meer bereik te krijgen. Het leek
ons leuk om dit op een moderne manier
te doen, dus Yvonne is gaan vloggen. We
hebben wat filmpjes in elkaar gezet om
zo een duidelijker beeld te geven aan de
mensen wat vloerenbedrijf Engelen zoal
doet, en natuurlijk vragen om een stem
te geven. We hadden al meteen positieve
reacties op al die filmpjes. Toen moest er
nog een interview ingeleverd worden, de
vak jury is langs gekomen om te praten
over Ad en zijn bedrijf en wat voor hem
het ondernemen inhoud. Siris is een dag
meegelopen om alles in beeld te krijgen,
dat filmpje werd uiteindelijk tijdens de
finale avond getoond en we hebben
onszelf kunnen voorstellen tijdens het
ondernemers café in de Ruchte. Dit was
in het kort een beetje wat er van te voren
allemaal speelde.

Vrijdag 8 november, overdag nog niks
aan de hand, stiekem al wat biertjes koud
gezet en een taart op goed geluk besteld.
Maar toen wij door die gave limousine
werden opgehaald met ons clubje, toen
begonnen de kriebels in onze buik wel te
komen. Wat een beleving.
Je blijft met je gedachten bij het feit dat
het al enorm gaaf is om genomineerd
te worden. Al die aandacht en positieve
reacties, dat is allemaal al mooi
meegenomen toch? We waren tenslotte
allemaal winnaars. Maar we moeten
toegeven dat toen we op het podium
stonden om ons nog een keer van onze
goede kant te laten zien voor de zaal,
de spanning begon te komen.
In de pauze kwamen de zweethandjes,
want na de pauze zou de uitreiking
eindelijk plaats vinden. En dan gaat
opeens die verlossende envelop open:
VLOERENBEDRIJF ENGELEN!

Wij willen OVS enorm bedanken voor deze
gave ervaring en kans. We zijn zo goed
begeleid en betrokken geweest met alles,
we zouden het zo weer over willen doen.
Ad heeft zich uiteraard aangemeld als
OVS-lid want dat was hij niet eens. Erg he!
Maar nu zijn we er pas achter gekomen
wat voor grote organisatie er achter zit,
en hoeveel mensen er tijd en energie in
steken. Dat is iets om trots op te zijn, en
wij willen graag bij deze fijne mensen
horen. Bedankt medegenomineerde voor
de gezellige tijd. Bedankt iedereen die een
steentje heeft bij gedragen de afgelopen
maanden!
Ad en Yvonne Engelen

Noteer in je agenda

Het harde werken van ad werd beloond.
Hoe gaaf!! Ons gevoel is niet met woorden
te beschrijven, opluchting, trots, een
traantje bij Yvonne door de spanning.
Het was geweldig. Later in de avond
moesten we vertrekken omdat er thuis
natuurlijk ook nog een verassing op ons
stond te wachten. Het personeel hadden
alle betonpompen met toeters en bellen
voor aan de weg gezet, helemaal verlicht,
een brok in onze keel. 50 man stond er
plotseling in onze woonkamer, vrienden,
familie en kennissen die wilde proosten
op deze titel. En die hele week werden
we overspoeld met kaartjes, bloemetjes,
cadeautjes en felicitaties. Even voelde we
ons een bekende Nederlander haha. En
ook nog een hand van onze burgemeester.
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22 maart - Koopzondag voorjaar
21 augustus - Zomerse Jaarmarkt
11 oktober - Koopzondag najaar
29 november - Koopzondag Sinterklaas
11 december - Winterse Kerst Koopavond
20 december - Koopzondag

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
Annebet & Jamie - werkgroep PR

www.ovs.nl

Hier komen de jonge wolven…

Terugblik 2019

Woensdag 23 oktober, is het podium van
het ondernemerscafé voor de jonge OVSondernemers. Ze hebben nagenoeg alle
ondernemers in Someren uitgenodigd,
wat resulteert in een geweldige opkomst.
De Onthoutons Foyer van de Ruchte
is voor deze gelegenheid feestelijk
versierd met ballonnen en, overheerlijke,
(chocolade)wafels op de tafels. Enthousiast
heet Wendy Adriaans (BuitenEten.nl) ons
welkom om vervolgens de gasten van
vanavond aan te kondigen.

2019 is voor de OVS een jaar geweest
waarin voor ondernemend Someren veel
stappen vooruit gezet zijn. Het gaat er nu
toch echt op lijken dat ook Someren een
soort van Centrummanagement krijgt.
In 2019 is er veelvuldig overleg geweest
met alle betrokken partijen waaronder het
bestuur van onze gemeente wat er toe
heeft geleid dat aan het einde van het jaar
twee projectmanagers zijn aangesteld.
Komend jaar zal dan ook gebruikt worden
om het Centrummanagement meer vorm
te geven en definitief afspraken te maken
over de financiering.

Namens het JOEK vertellen Robert
Hurkmans en Davy van Otterdijk meer
over de organisatiestructuur van het JOEK
en nemen ons mee achter de schermen
van, hun meest in het oog springende
evenement, de jaarlijkse Kennedy-Mars.
Dan is het tijd om de drie genomineerden
voor de “Somerense Ondernemer van het
Jaar 2019” aan de tand te voelen. Hiervoor
is een nieuw “Pauw & Witteman”-duo
opgestaan. Achtereenvolgens Mark van
Mierlo (WESA Tuinhout) en Rens Vendrig
(Vendrig Transport) leggen de jonge
genomineerden het vuur aan de schenen.
Tussen de interviews door, worden,
middels twee-keuzevragen, de
genomineerden het hemd van het lijf
gevraagd door Christel van Vlerken
(Kado-shop vd Plank) en Jamie van Bussel
(Thijssen Sport).
Na de pauze komen de speelkaarten op
tafel die de gasten hebben ontvangen
bij binnenkomst. Gasten met eenzelfde
speelkaart (8, 9, 10, Boer, Vrouw, Koning,
etc.) vormen een groep en beantwoorden
met een groene of rode kaart 8 stellingen.
Tussendoor loopt Wendy door de foyer om
gasten te vragen naar de onderbouwing
van hun mening. Ook de jonge
ondernemers, die deze avond hebben
georganiseerd, geven per stelling hun
mening. Na de laatste stelling sluit Wendy,
onder luid applaus, deze editie van het
ondernemerscafé af.

Jonge ondernemers bedankt voor een
prachtige avond.
Verslag: Joost van den Einden
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Naast de koopzondagen heeft de
werkgroep Detail ook weer de Zomerse
Jaarmarkt en Winters Kerstkoopavond
georganiseerd. De Winterse
Kerstkoopavond begint een klassieker
te worden in Someren die ook dit jaar
ondanks het slechte weer goed bezocht is.
Ook de Eindejaarsactie was dit jaar (weer)
een groot succes. De Eindejaarsactie is een
actie waarbij de werkgroep in een korte
periode veel werk moet verzetten. Het is
dan ook positief als er weer voor ongeveer
€ 15.000 aan prijzengeld beschikbaar is
en dat al dit geld gewonnen wordt door
consumenten die in Someren winkelen.
De werkgroep Activiteiten heeft het
afgelopen jaar weer verschillende
activiteiten georganiseerd. De
nieuwjaarsborrel was op 9 januari bij Uncle
Buck en was weer druk bezocht. In februari
is de vrijwilligersavond geweest om al
onze vrijwilligers te bedanken en op 27
februari is de Algemene Ledenvergadering
bij Hotel Centraal georganiseerd. In april
was het eerste Ondernemerscafé van het
jaar met als thema ‘de onderwereld boven
water’ gevolgd door een Ondernemerscafé
in oktober die door onze jonge
ondernemers. De bedrijfsbezoeken waren
dit jaar in mei bij Golfbaan De Swinkelsche
en in september bij Kerasom. De OVS-dag
was het afgelopen jaar op 14 juni. Een hele
delegatie Somerense ondernemers heeft
in het Limburgse land kunnen zien hoe
bij Adams muziekinstrumenten worden
gemaakt. Ook is de Maas met een boot
geïnspecteerd waarna de dag in Someren
bij Krabbendam werd afgesloten.
De werkgroep bedrijven heeft het
afgelopen jaar een overlegstructuur
met de betrokken ambtenaren bij de
bedrijventerreinen opgezet. Hierdoor
is de OVS vanaf het begin betrokken
bij de herstructurering van de
bedrijventerreinen.
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Verder was het jaar 2019 het jaar
van de verkiezing van de Somerense
Ondernemer van het Jaar. Hiervoor waren
genomineerd Stokvis Optiek, Herberghe
de Coeckepanne en Vloerenbedrijf
Engelen. Na een presentatie in het
Ondernemerscafé van oktober werd in
november tijdens de finaleavond in De
Ruchte Vloerenbedrijf Engelen gekozen tot
de Somerense Ondernemer van het Jaar.

Nieuwjaarsborrel 2020

Op woensdag 8 januari kwamen de
OVS leden bij elkaar bij Wijnbar Gijs
om de beste wensen aan elkaar over
te brengen. Het was een gezellige
avond met een grote opkomst.
Voorzitter Moniek opende haar
toespraak met een bijzonder welkom aan
burgemeester Dilia Blok, wethouders en
een minstens éven warm welkom aan alle
leden en hun partners. Moniek, ‘die blonde
vrouw met ronde buik’ zoals ze zichzelf
noemt, haalt aan hoe belangrijk het is
om elkaar te ontmoeten. Ondernemers
spreken en zaken met elkaar doen.
Kennen jullie deze songtekst nog? “Opzij,
opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak
plaats, Wij hebben ongelofelijke haast…”
Dit is een herkenbaar beeld voor veel
ondernemers. Dit was altijd al zo en zo
moet het ook zijn, want we ondernémen
niet voor niets van alles. En de term
ONDERNEMEN moet zijn naam ook eer aan
doen. Aldus Moniek. Of zoals Joop van den
Ende altijd zegt: “Een ondernemer is iemand
die kansen ziet en het lef heeft om heel veel
opzij te zetten om die kansen naar zich toe
te trekken”.
Er ligt weer een mooi verenigingsjaar
achter ons met een hele reeks activiteiten
en samenwerkingen. Moniek bedankt alle
ondernemers, gemeente Someren en de
vrijwilligers die het afgelopen jaar een
bijdrage hebben geleverd aan de OVS.
Samen toasten we op het nieuwe jaar en
het werd nog een hele gezellige avond
bij Wijnbar Gijs. Bedankt voor de goede
zorgen!
Verslag: Annebet Verhees-Haerkens
Foto: Theo van den Boomen

www.ovs.nl

