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Complimenten 
vanuit onze voorzitter

Beste OVS-ondernemers,

Ik moet eerlijk zeggen dat ik, in 
tegenstelling tot alle andere keren, 
even heb moeten nadenken over mijn 
voorwoord. Dat heb ik niet zo snel. 

We hebben met z’n allen aan de noodrem 
moeten trekken van de rollercoaster van 
hoop, maatregelen, versoepelingen en 
teleurstelling van toch weer beperkingen 
waarin we nog altijd lijken te zitten. Het 
lijkt een beetje op het EK dat we net achter 
de rug hebben met al die verlengingen. 

Het werkt door in al onze systemen, zowel 
privé, als zakelijk. Ik ben tot de conclusie 
gekomen dat ik voor jullie allemaal een 
groot compliment wil maken! Want als 
ondernemer zijn jullie allemaal ontzettend 
flexibel en creatief gebleken. Voor de 
één was/is het een grotere uitdaging 
dan voor de ander, maar we zijn geen 
enkele onderneming verloren ondanks 
alle beperkingen die keer op keer werden 
opgelegd. 

Onze Somerense OVS-ondernemers zijn 
flexibel, sterk en niet op de laatste plaats, 
doorzetters! Dat gevoel van trots wil ik 
graag delen. 

Ik mis onze samenkomsten, de altijd 
interessante, positieve en ontzettend 
gezellige activiteiten. Daar draait de OVS 
toch om, vriendschap, saamhorigheid, 
gezellige ontmoetingen waarbij we elkaar 
enthousiasmeren, inspireren, stimuleren 
en zo nodig moed inspreken om het beste 
uit onszelf te halen. Niet alleen, maar 
samen, als OVS. 

Hopelijk tot snel!

Moniek Peeters
Voorzitter

Someren

Horeca in coronatijd D-Reizen is terug Postelstraat en centrum

Het gezicht achter METNatalia
Lid geworden van de OVS eind 2020

Jouw bijzaken, zijn mijn hoofdzaken!

In oktober 2020 heb ik mijn stoute 
schoenen aangetrokken richting de KvK 
en ben ik gestart als jong zelfstandig 
ondernemer onder de naam METNatalia. 

Als professional op het gebied van 
Management Support werk ik voor 
verschillende opdrachtgevers en draag 
ik tevens bij aan het optimaliseren van 
werkprocessen en daarmee de groei van 
mede ondernemers.  

Mijn doel is om iedere ondernemer zijn of haar doel en ambities waar te laten 
maken. Soms kun je je niet 100% focussen op de groei van jouw onderneming, 
omdat er allerlei tijdrovende taken bij komen kijken. 
Ik zorg ervoor dat jij de focus weer terug krijgt en tijd kunt maken voor wat echt 
belangrijk is: het uitbouwen van jouw onderneming door te doen waar JIJ goed 
in bent, dan doe ik dat ook!

Vanaf mei 2021 ben ik tevens gestart als ambtelijk secretaresse bij de OVS. Ik ben 
ontzettend enthousiast over het feit dat ik werd gevraagd voor deze secretariële 
functie en heb deze mooie kans uiteraard met beide handen aangepakt.

Kennismaken? Neem vrijblijvend contact met me op, zodat we kunnen sparren 
over een eventuele samenwerking met betrekking tot Management Support 
of Coaching & Advies. Of we drinken gewoon gezellig samen een kopje koffie, 
omdat het kan. 

Met vriendelijke groet,
Natalia van Houts
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Welkom nieuwe OVS leden

 

Heel graag tot ziens op een van onze bijeenkomsten of activiteiten.



Geluk bij een ongeluk, we zaten thuis 
en hadden ineens zeeën van vrije tijd. 
Onze voorzitter belegde al heel snel een 
spoedvergadering met het bestuur en 
de leden werden gevraagd om input te 
geven. Snel werd er ook geschakeld met 
B & W gemeente Someren. Wat konden zij
voor ons betekenen?

Belangrijk was toen dat we wekelijks in 
overleg bleven en dat de inhoud van de 
regels bekend werden bij onze leden. Door 
goed werk van onze KHN consulente en 
bereidheid van B & W werden we toen 
goed op de hoogte gehouden, er kwam 
namelijk heel wat op ons af. Wat mag wel, 
wat mag niet, TOZO, NOW, TONK, TVL. De 
ene na de andere regeling werd opgesteld 
en uitgewerkt voor ons.

Iedere donderdag morgen om 08.00 
uur zaten we in een call met wethouder 
Swinkels en werden we bijgepraat, maar er 
werd ook geluisterd naar ons. We konden 
ideeën opperen en vragen stellen. Louis en 
zijn team probeerden ons te helpen waar 
mogelijk, nogmaals dank hiervoor!

De weken dat we dicht moesten 
werden verlengd en we kregen als 
horeca ondernemers opeens tijd voor 
andere dingen, zoals hobby’s, sporten, 
gezinsleven, Netflixen. De gekste
dingen kwamen voorbij op de app.

Omdat we altijd druk in de weer zijn met 
onze bedrijven zagen we nu ineens de 
mogelijkheid om ook eens iets anders 
te doen. Sommigen startten met het 
opknappen van hun zaak en anderen 
gingen (elders) werken om inkomsten te 
krijgen, want dat was na verloop van tijd 
het grote euvel. 

Je moest dicht, kreeg nog niet gelijk steun 
van de overheid en je had geen inkomsten. 
Hoe moet je dat oplossen? Personeel 
moest betaald worden en vaste lasten 
liepen door, voor de een de huur voor de 
ander de hypotheek etc.
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Horeca Someren in coronatijd

Onlangs kreeg ik de vraag van onze 
voorzitter om een stukje te schrijven over 
de horeca in de gemeente Someren tijdens 
de coronaperiode
Onze voorzitter is een gedreven man, maar 
redactionele stukjes schrijven dat besteed 
hij liever uit. Vandaar dat de secretaris 
ingeschakeld wordt.

Wij, bestuur Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Someren, vertegenwoordigen 
maar 1/3 van de horecagelegenheden in 
Someren, dus om iets te schrijven over de 
Horeca Someren is lastig. Wel kunnen we 
jullie meenemen in de beleving van onze 
leden in de coronatijd.

Het begon allemaal begin 2020, vanuit 
Azië circuleerden er al wilde verhalen over 
een virus. We dachten allemaal zoiets van, 
dat komt toch nooit onze kant op! Net 
na de carnaval kreeg het virus ook steeds 
meer invloed in Nederland en werden we 
al wat waakzamer. Totdat premier Rutte op 
zondag 15 maart een spoedconferentie gaf 
op TV met de mededeling dat de horeca 
om 18.00 uur moest sluiten.

18.00 uur op zondag 15 maart 2020 Prime-
time voor de meeste leden van ons, ineens
moesten we dicht. Gasten in de restaurants 
mochten nog net afrekenen, laatste pilsjes 
aan de bar werden gedronken, snel nog 
een friet bestelling meegeven en wat 
te doen met het feest wat in volle gang 
was…? 

Onze burgemeester werd gebeld en 
adviezen lagen gelijk klaar, we moesten 
sluiten. Besmettingen die herleid waren in 
de horeca namen toe en de maatregelen 
konden niet meer beheerst worden bij 
onze leden. Natuurlijk was dit lastig, 
Horeca Someren staat voor gezelligheid, 
Brabants enthousiasme, een biertje of 
wijntje drinken, samen terrassen en 
uiteten, feesten, carnaval, kermis,
hoe gaan we dit faciliteren…?

Ontzettend veel verhalen, vragen, 
opmerkingen, maar ook goede ideeën 
kwamen ons voorbij als bestuur. Zo zagen 
we dat enkele ondernemers begonnen 
met Take Away, een nieuw fenomeen 
in Someren (en landelijk), bezorgen en 
afhalen, alles ervoor doen om maar wat
inkomsten te genereren. We werden 
inovatiever op dat gebied en gingen een 
andere kant van de horeca bekijken.
Om het samen te vatten in een zin: Wij 
wilden ondernemen, maar mochten niet, 
het was niet onze eigen schuld dat we 
dicht moesten, maar moesten wel op de 
blaren zitten! Vele van ons frustreerde het. 

Vanaf 1 Juni 2020 mochten we weer 
beperkt open met strenge maatregelen. 
Toen lieten wij als KHN afdeling Someren 
al zien dat het mogelijk was om gasten 
in de Horeca te ontvangen. We waren 
wel een soort van verlengstuk geworden 
van de BOA’s, maar konden alles een 
hele zomer lang goed handelen. Ik denk 
ook dat de meeste bedrijven een goede 
zomer 2020 hebben gehad. Tot eind 
september ging het goed. Helaas laaide 
het virus weer op, werden meer mensen 
ernstig ziek, maatschappij werd bedreigd 
en konden we weer in lock down. Laten 
we vooropstellen dat de gezondheid van 
iedereen het belangrijkste was en nog 
steeds is, maar het was wel weer zeer 
frustrerend. Geen kerstmis in de horeca, 
geen carnaval etc. 14 Maanden in totaal 
helemaal gesloten geweest, voor vele 
minimale inkomsten en voor sommige 
leden zelf totaal geen inkomsten. 

“Jullie worden toch financieel 
gecompenseerd?!” hoor je dan vertellen... 
Klopt, maar de regeltjes die hier aan vast 
zitten, lijken vaak op een spinneweb en 
ze veranderen elke 3 maanden. We gaan 
zeker niet wijzen naar de staat, we worden 
immers beter geholpen dan in andere
landen, maar dat de tegenmoetkomingen 
en financiele compensatie’s onze 
bedrijfsvoering compleet dekken als we 
zijn gesloten is een utopie!
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vernieuwde concepten en/of horeca 
ondernemers die kiezen voor een andere 
bestemming van hun pand/bedrijf.

Een ding hebben wij als bestuur geleerd: 
door te praten/overleggen en delen van 
verhalen en informatie kunnen we ons 
hart luchten en komen we sterker uit diepe 
dalen, zoals een coronacrisis! 
Voor de toekomst kunnen we alleen maar 
hopen... In ieder geval staan wij klaar om 
onze gasten en de Zummerse inwoners te 
ontvangen in de Horeca van Someren.

Olaf Limpens
secretaris KHN afdeling Someren

Tip: de Zummerse Horeca cadeaubon 

De bon is verkrijgbaar bij In den Herberg 
en te besteden bij veel leden van KHN 
afdeling Someren.

D-Reizen is weer terug 
in de Postelstraat!

Zoals jullie wellicht weten, hebben we 
ruim een jaar, van 16 maart 2020 tm 6 april 
2021, heel hard gewerkt om alle reizen 
om te boeken of vouchers uit te schrijven. 
Een jaar waarbij iedereen zich  heel veel 
heeft moeten aanpassen en waarbij het 
bijna niet meer mogelijk was om van je 
wel verdiende vakantie te kunnen gaan 
genieten. 

Dus veel leden hebben in moeten teren op 
hun bedrijfsrekeningen, spaartegoeden en 
privégelden, uiterst triest.

Gelukkig hebben we ook hartverwarmde 
oppeppers gekregen van onze gasten, 
Zummerse mensen en de bedrijven in 
Someren. OVS toonde haar medeleven, 
spontane actie’s van particuleren etc.

Het voorjaar 2021 kwam eraan en het ging 
weer de goede kant op. Het horeca gevoel 
begon bij vele weer te kriebelen en de 
terrassen moesten open... dus we hebben 
zelfs nog een ludieke demonstratie op het 
Wilhelminaplein gehouden.

We zagen in heel Nederland dat de 
pleinen, centra, stranden en parken vol 
zaten met dagjes mensen en winkelend 
publiek. Dat terwijl de Horeca nog steeds 
gesloten was, onacceptabel. Vandaar onze 
demonstratie en statement dat wij in 
Someren als horecaleden KHN wel gasten 
konden laten eten/drinken met gepaste 
maatregelen. De foodtruck van familie van 
Hout werd van stal gehaald en diende als 
trekpleister, B&W stond onze demonstratie 
toe en wethouder Swinkels sprak ons 
wederom moedigende woorden toe.

Nu eind juli 2021 (het moment waarop 
ik dit artikel schrijf ) zijn we weer open, 
zij het nog met maatregelen, zoals vaste 
zitplaats en 1,5 meter afstand, maar we zijn 
er nog. Horeca Someren heeft nog steeds 
bestaansrecht en daar zijn wij als bestuur 
heel erg trots op. Wij weten hoe hard onze 
leden hebben moeten knokken om te 
overleven en wij weten hoe het is om je 
beroep niet te kunnen uitoefen, terwijl je 
geen blaam treft.

Het waren de meest miserabele 14 
maanden uit ons horecabestaan en 
hopelijk komen deze nooit meer terug.
Maar zoals we nu ook zien, is er veel 
veranderd in de landelijke horeca, veel 
bruine kroegen met weinig bestaansrecht, 
steeds meer Take Away te verkrijgen, 

Het was voor ons als team Someren dan 
ook heel erg zuur dat we te horen kregen 
dat de Drt-groep het niet heeft gered 
en dat ze op 8 april officieel failliet zijn 
verklaard. Helaas moesten wij per direct 
de winkel verlaten en konden en mochten 
we onze klanten niet meer te woord staan, 
wat voor ons heel moeilijk was. Daarna 
kwam een periode van onzekerheid over 
hoe en wat er ou gebeuren met een 
eventuele doorstart. Na ruim 2 maanden 
kregen we te horen dat Prijsvrij de naam 
D-reizen en het klantenbestand zou kopen 
en daarmee een 100-150 winkels zou 
overnemen.

De beste winkels zouden het eerst worden 
geopend, en ja hoor wat zijn wij trots dat 
wij Someren één van de 1ste 6 winkels zijn 
die op 1 juli 2021 als eerste werd geopend!
Met veel enthousiasme zitten we weer 
in onze winkel en gaan we onze klanten 
weer voorzien van de mooiste en best 
verzorgde reizen. Helaas moeten we nog 
steeds rekening houden met corona, maar 
eens zullen we het met ons allen onder 
controle krijgen.  Wij willen bij deze dan 
ook alle ondernemers bedanken voor 
de ondersteuning en lieve woorden die 
wij hebben mogen ontvangen bij ons 
faillissement, maar ook zeker nu we er 
weer zijn. 

Schroom niet om een keer bij ons binnen 
te lopen voor een kopje koffie of voor 
al wat informatie voor uw welverdiende 
vakantie, die er zeker weer gaat komen.

Heel graag tot ziens aan de Postelstraat 5,
Suzanne, Arno, Mathie en Anneke



Postelstraat en het centrum

Ondanks Covid en alles wat daar omheen 
hangt, mogen we toch wel trots zijn dat er 
wederom ondernemers zich in Someren 
hebben gevestigd. Zo zijn La Dunga Mode 
en Time to Bloom erbij gekomen in de 
Postelstraat. Daarnaast zijn Kadoshop 
van de Plank en Blitz Kapper samen gaan 
werken doormiddel van het delen van de 
winkelruimte. 

Helaas is er ook minder nieuws! Zoals jullie 
ogenschijnlijk wel gelezen hebben, heeft 
de stemming, om een draagvlak voor de 
BIZ te creëren, er niet toe geleid dat er 
een BIZ gevormd gaat worden voor het 
centrum van Someren.

Desalniettemin waren er al direct 
ondernemers die aangaven dat ze toch iets 
willen doen met de ondernemers die “Ja” 
gestemd hebben.

Zodoende willen wij diegene de kans 
geven om zich aan te melden via 
somerencentrum@hotmail.com of stuur 
een appje naar 0681558306 om een keer 
te sparren over wat de mogelijkheden 
zijn. Schroom niet om je aan te melden, 
want alleen zo kunnen de centrum-
ondernemers vooruit. 

Jamie van Bussel

   5 vragen aan...

Pieter Janssen
Accorde Accountants + Adviseurs

1 Waar krijg je elke dag energie van?
Van blije en vrolijke gezichten. Dat kan 
door samen met collega’s en klanten hun 
zakelijke “problemen” mee helpen op te 
lossen (of in ieder geval te begeleiden). 
Klanten willen bezig zijn met hun 
corebusiness, daar zijn ze goed in. Alle 
rompslomp eromheen geeft alleen 
maar last. Als je daar dan veel in kunt 
betekenen en veel zorgen uit handen kunt 
nemen, levert dat ook veel dankbaarheid 
op. Daarnaast houd ik ook thuis van 
gezelligheid. Dus met het hele gezin aan 
tafel, fles wijn er bij en lekker eten en hele 
verhalen aanhoren van iedereen, vind ik 
geweldig. Maar ook met overige familie 
en vrienden afspreken slaan wij niet over 
(alhoewel dat afgelopen anderhalf jaar niet 
altijd kon). 

2 Waar verbaas jij je wel eens over?
Dat is vooral tweeledig. Dat de ene 
persoon ondanks alle tegenslagen die 
ze tegenkomt toch heel positief blijft en 
vol door kan pakken. Naast privé ook op 
zakelijk gebied. Toch weer de rug rechten 
en door naar de volgende dag. En de 
andere persoon kan eindeloos blijven 
hangen in een futiliteit. Dan zou het veel 
beter zijn om er overheen te stappen 
en verder te gaan. Ik weet wel dat dit 
een waardeoordeel is. Niet iedereen is 
hetzelfde maar de vraag was waarover ik 
mij verbaas. 

3 Waar krijg je echt jeuk van?
Ik stoor mij er aan dat in Nederland een 
minderheid zoveel aandacht kan krijgen.  
Dat zal wel komen door alle social media 
en de vele nieuwsapps, kranten en >>
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tv rubrieken die elke dag gevuld 
moeten worden en daarnaast ook nog 
onderscheidend moeten zijn. Maar het 
geluid van de grote meerderheid valt 
helemaal weg.  Als morgen in Eindhoven 
8 personen gaan demonstreren dan staat 
dat overmorgen in de krant en wordt er 
veel aandacht aan besteed. Alsof er dan 
een groot probleem is! Van mij mogen 
ze er gerust gaan staan (iedereen mag 
demonstreren), maar aan zo weinig 
personen hoeft geen aandacht besteed 
te worden. 

4 Wat is de belangrijkste les 
die jij ooit hebt geleerd?
Dat je iedereen moet behandelen zoals 
jezelf ook behandeld wilt worden. En dat 
eerlijkheid het langste duurt.

5 Welk (ongevraagd) advies wil je de 
Somerense ondernemer geven?   
Dat we er allemaal samen voor moeten 
zorgen dat Someren een leuk en gezellig 
dorp blijft waar iedereen graag wil 
komen. Er moet dus enige vorm van 
saamhorigheid zijn. Een individuele 
ondernemer kan daarin niet het verschil 
maken. We moeten het allemaal samen 
doen en iedereen kan daar op ieders 
manier iets in betekenen. Als wij als 
ondernemers (samen met de gemeente) 
er niet voor zorgen dat Someren op de 
kaart blijft staan dan doet niemand dat.

Pieter geeft het stokje door aan OVS-lid 
Harrie Gubbels

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 
OVS nieuws. 

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

Annebet & Jamie - werkgroep PR

19/11/2021
Op de Dag van de Ondernemer vindt de 
2de stemronde van ‘Ondernemer van het 

Jaar 2022’ plaats. Wordt vervolgd!

OVS-Cadeaubon

Op zoek naar een leuk cadeau of 
relatiegeschenk? De OVS-cadeaubonnen 
zijn inwisselbaar bij alle OVS leden 
(zie www.ovs.nl/ledenlijst)

Interesse? Bestel via info@ovs.nl 
of neem even contact met ons op.


