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Leden stellen zich voor

Op 7 januari 2016 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

bij De Enck plaats. Deze avond was georganiseerd door 

de gemeente Oirschot, OVO, OIC, Oirschot Verbindt, 

Land van Oirschot, Ondernemersvereniging de Beerzen, 

Horeca Oirschot en Centrum Management Oirschot. 

OVO-voorzitter Bas Spanjers beet het spits af en heette 

iedereen welkom in de theaterzaal.

Cor van Beers, VB2 Vastgoed

Ik ben eigenaar van VB2 Vastgoed, een vastgoedmanage-

mentbureau dat is gespecialiseerd in het beheren en de 

(her)ontwikkeling van vastgoed. In 2013 ben ik fulltime 

met het bureau aan de slag gegaan; daarvoor deed ik dit 

parttime, naast mijn baan als vastgoedmanager bij een 

woningcorporatie.

Ik ben tevens voorzitter van de stichting Centrum 

Management Oirschot (CMO). De intentie van CMO en 

OVO is om intensief met elkaar samen te gaan werken. 

Graag verbreed ik mijn netwerk binnen OVO en ik hoop 

veel van mijn kennis en recente ontwikkelingen met jullie 

te kunnen delen. Hopelijk kunnen wij elkaar versterken 

en verder brengen.

Louis Witzel, Viride schoonmaakbedrijf

De afgelopen 25 jaar heb ik diverse functies vervuld bij verschil-

lende schoonmaakbedrijven. In 2013 ben ik als zelfstandige 

gestart om de ondernemers iets meer te bieden. Onze lijnen op 

het gebied van communicatie en kwaliteit zijn zeer kort; er is dus 

veel persoonlijk contact. Voor de klanten is er één aanspreek-

punt, wat de samenwerking nog persoonlijker maakt. We houden 

van deze persoonlijke benadering en onze klanten ervaren dit 

als prettig.

Ik ben lid geworden van OVO om meer bekendheid te geven 

aan Oirschotse ondernemers over de mogelijkheden van mijn 

bedrijf en waar mogelijk met elkaar samen te werken.

Marc van Kroonenburg, HuisMarct Makelaars

HuisMarct Makelaars is een nieuw makelaarskantoor in 

Oirschot. Als makelaar ben ik inzetbaar voor de verkoop, 

aankoop of verhuur van een woning. Dit doe ik met een 

persoonlijke en onderscheidende aanpak. Door te wer-

ken met een gerenommeerd vastgoedpromotiebureau 

zorg ik voor een passende promotie voor ieder huis. 

Niet ieder huis vraagt immers om dezelfde promotie. 

Als ondernemer die met name actief is in de gemeente 

Oirschot zoek ik natuurlijk aansluiting bij de OVO. 

Netwerken en vooral samenwerken vind ik belangrijk.

Joost Vlemminx, JAM Oirschot en omgeving

Betrokken, sociaal, creatief en ondernemend zijn woorden 

die bij mij passen. Daarom ben ik naast mijn boomkwekerij 

in begin 2015 begonnen aan JAM. JAM staat voor Jongeren-

ArbeidsMarkt en met JAM koppel ik jongeren uit Oirschot en 

omgeving aan bedrijven. Precies wat ik ook nodig heb in 

mijn boomkwekerij koppel ik nu aan bedrijven in Oirschot 

en dus ook aan de leden van OVO. Van OVO verwacht ik een 

actieve en betrokken club waar iedereen enthousiast moet zijn 

die deelneemt aan de bijeenkomsten. Ik denk dan ook dat dit 

de manier is om zowel bestaande als nieuwe leden voldoende 

te kunnen blijven prikkelen, zodat OVO nog jaren vooruit kan!

Marc Smetsers, Kass

Sinds oktober 2014 ben ik, samen met Wil Kolen, bezig in de 

verkoop, verhuur en reparatie van aanhangwagens. Behalve in 

Nederweert en Bladel zijn we ook gevestigd in Oirschot aan de 

Industrieweg 26; inderdaad de oude locatie van ons vroegere 

bedrijf Oirschot Olie. Begin dit jaar zijn we, in samenwerking 

met Hapert BV, de grootste producent van aanhangers in 

Nederland, begonnen met de distributie van onderdelen 

in Nederland en ver daar buiten. Nog volop in beweging dus en 

daarom vind ik samenwerking tussen bedrijven in de regio erg 

belangrijk. Korte lijntjes en ‘ons-kent-ons’ kunnen op allerlei 

gebied heel veel opleveren. OVO helpt daar zeker aan mee!

“Een mooi voorbeeld van goede samenwerking”, zo karakte-

riseerde Bas Spanjers de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in 

zijn openingsspeech. “Dit is echt een evenement van formaat. 

Compleet verzorgd met een lekker hapje, een drankje en een 

offi  cieel gedeelte in het theater. Een jaarlijks evenement als 

dit organiseren, is alleen mogelijk wanneer sprake is van een 

goede samenwerking tussen verschillende partijen.” Hij bedankte 

het OIC en met name Femke van Spijk voor het organiseren van 

deze avond.
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In de agenda!
Borrel & Brains
Vrijdag 11 maart 2016, van 17.00 tot 20.00 uur

Hof van Solms, Oirschot

Algemene ledenvergadering
Dinsdag 19 april, om 20:00 uur 

De Zwaan, Oirschot

Colofon
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Met enige regelmaat worden er netwerkbijeenkomsten 

georganiseerd in Oirschot. De ene keer is er een spreker 

uitgenodigd, de andere keer niet. Soms vindt het plaats op 

een doordeweekse avond en soms op een vrijdag middag. 

Waarvoor kom jij in beweging en wat maakt dat jij een 

bezoek brengt aan een netwerkbijeenkomst?

Wat vind jij het belangrijkste aan een netwerkbijeenkomst?

• De bekendheid van een spreker 

•  De inhoud van het verhaal van de spreker, ook al is hij/zij niet 

bekend

• Ik breng alleen een bezoek op doordeweekse avonden

• Ik breng alleen een bezoek op vrijdagmiddagen 

•  Het maakt mij niet uit wanneer het plaatsvindt, het gaat mij 

om de sfeer en borrel 

•  Het maakt mij niet uit wie er komt spreken, het gaat mij om 

de sfeer en borrel

Ga naar www.ovo-oirschot.nl (onder Nieuws en meer / 

Wat vind jij?) en breng ook je stem uit.



Bottom-up initiatieven
Toen Spanjers vorig jaar april als voorzitter van OVO aantrad  

- met een geheel nieuw bestuur - ging hij meteen aan de slag 

om de samenwerking binnen Oirschot meer handen en voeten 

te geven en te intensiveren. “We hebben het afgelopen jaar  

gesprekken gevoerd met veel besturen en iedereen is enthousi-

ast over samenwerking. Maar hoe maak je dit concreet?  

Een overkoepelend samenwerkingsmodel is complex en kost 

veel tijd en energie. Toch zijn we er al wel in geslaagd om  

enkele successen te boeken. Een voorbeeld hiervan is ‘Borrel & 

Brains’, dat we samen met zes andere partijen nu twee keer 

met succes georganiseerd hebben. Ook ‘Sunday Shopping’ van 

Oirschot Originals is zo’n mooi bottom-up initiatief dat door  

samenwerking van verschillende ondernemers is ontstaan. 

Deze voorbeelden laten zien dat kleine successen op korte  

termijn minstens zo belangrijk zijn als een overkoepelende  

totaaloplossing. Klein beginnen met samenwerking kan alleen 

als je elkaar goed kent en weet wat er in Oirschot allemaal te 

halen is. En dat is veel!” 

Hogere doel centraal stellen
Spanjers is benieuwd naar de resultaten van de vijfde werksessie 

over de toekomstbestendigheid van het centrum. Vertegen-

woordigers van alle ondernemersverenigingen bepalen tijdens 

die sessie hun gezamenlijke identiteit. “Dat is geen gemak-

kelijke opgave, want je moet bereid zijn om over je eigen  

schaduw heen te springen, in het belang van het hogere doel. 

Hopelijk komen hieruit ook wat speerpunten naar voren. Ik ben 

heel benieuwd en hoop dat we in 2016 samen met alle onder-

nemers een goede stap voorwaarts kunnen maken in de samen-

werking. Maar bovenal: dat we elkaar regelmatig zullen  

ontmoeten.”

foto’s: Hans Markus

Vervolg van de voorpagina.

“Ik zou beginnen om op kosten van de gemeente Oirschot  

carnaval te gaan vieren, maar dat zal wel niet lukken. Als ik naar 

de verkeerssituatie ga kijken, zou ik toch een verkeers ontlastend 

wegennet gaan creëren rond het centrum. Oud-Heusden is een 

typisch voorbeeld: een ringweg rondom Heusden en parkeer-

plaatsen in de binnenring. Klinkt simpel, maar een gedeelte is 

er al, namelijk het gedeelte van de Kempenweg vanaf de Lidl 

tot Bestratingsmaterialen Smolders. Ter hoogte van de Boter-

wijksestraat zou ik de ring laten vervolgen richting het kanaal/

Beerseweg.

Zo’n rondweg zorgt voor bouwkansen en parkeerplaatsen  

binnen de ring én het ontlast het centrum. Op dit moment is 

er nog te veel doorgaand verkeer in het centrum, wat er niks 

te zoeken heeft. Vervolgens kun je dan ook het centrum beter 

gaan promoten voor het toerisme, want hier is nog veel meer te 

halen voor de ondernemer en gemeente.”

 

Bert van Kollenburg, 

garagebedrijf BEKA

Op vrijdag 6 november 2015 vond de tweede Borrel & Brains 

plaats bij Gasterij De Beurs in Oirschot. Deze editie was  

weer georganiseerd door Centrum Management Oirschot,  

gemeente Oirschot, Recreatie Oirschot de Beerzen,  

Vereniging van Vastgoed Eigenaren, Oirschot Verbindt,  

IOC en OVO. Voor de ondernemers die nog niet bij een  

Borrel & Brains zijn geweest: het doel van deze borrel is  

het ontmoeten, verbinden en zien wat je voor elkaar als on-

dernemend Oirschot kunt betekenen. In totaal bezochten zo’n  

50 Oirschotse ondernemers deze tweede borrel.

Frank Mutsaarts opende de avond als organisator. Hij is blij 

met de mooie opkomst en vertelde over de mooie initiatie-

ven en mogelijkheden die ontstaan d.m.v. samenwerking.  

Daarna vertelde Peter Aerts, luitenant-kolonel b.d., over de 

grootse festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum van de  

Prinses Irenebrigade in het pinksterweekend op de Markt in 

Oirschot. Ook de ondernemers worden hierbij betrokken. 

Daarna was het woord aan Marco Hoogerland, coach van  

topsporters en trainers. Hij bracht een inspirerend verhaal  

over het benutten van je kwaliteiten en talenten, wat menig 

aanwezige ondernemer aan het denken zette!

Wil je de volgende Borrel & Brains niet missen? 

Kom dan op vrijdag 11 maart 2016 naar Hof van Solms aan 

de Koestraat in Oirschot. De borrel begint om 17.00 uur.  

De aanwezigen krijgen dan tevens een rondleiding door Hof 

van Solms.

foto’s: Jac van Poppel

Tweede Borrel & Brains 
weer een succes

in de         pen

“Sinds jaar en dag zijn wij bekend als bouwmaterialenspecialist. 

Een echt familiebedrijf dat al jaren van vader op zoon is over-

gegaan. Wij zijn ooit opgericht met als kernactiviteit steen-

kolenhandel. Toen het gebruik van kolen afnam, kwamen er 

andere brandstoffen in het assortiment zoals petroleum en 

olie. Om het assortiment te verbreden, werd er ook gekozen 

voor bouwmaterialen. Die vormen de laatste decennia de  

corebusiness van de bouwmaterialenafdeling.

Wij blijven ons bedrijf ontwikkelen om bij de tijd te blijven en 

onze assortimenten aan te passen aan de behoefte van de 

klant. Door onze diversiteiten hebben wij een overkoepelende 

naam Woonplaza Oirschot. Hier vallen BPG van de Wal,  

Multimate van de Wal, Speelgoed Oirschot, Big Party Shop en 

Vuurwerk Oirschot onder.

Wij zijn al jaren lid van OVO, wij vinden het namelijk  

heel erg belangrijk om in contact te zijn en te blijven met 

andere ondernemers. Het is belangrijk dat zo’n karakteris-

tiek dorp leefbaar blijft. Dit kunnen we alleen door samen 

te werken en van elkaars expertise gebruik te maken.  

Zo komen we samen verder.”

Tim van de Wal en team Woonplaza Oirschot 

(familie Van de Wal)

“Wij geven de pen graag door aan Louis en Lizette van  

Overdijk van Corpus Novum.”

Samen verder komen

Gevarieerde avond
Na het openingswoord van de OVO-voorzitter hield  

burgemeester Severijns een gloedvolle speech over de 

tweedeling tussen inwoners met veel en weinig toe-

komstperspectief op de arbeidsmarkt. Duo Driven leverde 

een mooie muzikale bijdrage en Frans Bevers trad op als  

‘vervangend burgemeester’. De avond werd op vlot-

te wijze aan elkaar gebabbeld door presentator Rens  

Merkelbach. Naast ondernemers waren ook diverse  

vertegenwoordigers van Omroep Oirschot, Scouting  

Oirschot en het Sint-Jorisgilde Oirschot aanwezig. Als ik wethouder van Oirschot was …
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foto’s: Jac van Poppel

Tweede Borrel & Brains 
weer een succes

in de         pen

“Sinds jaar en dag zijn wij bekend als bouwmaterialenspecialist. 

Een echt familiebedrijf dat al jaren van vader op zoon is over-

gegaan. Wij zijn ooit opgericht met als kernactiviteit steen-
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andere brandstoffen in het assortiment zoals petroleum en 
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Multimate van de Wal, Speelgoed Oirschot, Big Party Shop en 

Vuurwerk Oirschot onder.
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(familie Van de Wal)
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Overdijk van Corpus Novum.”

Samen verder komen

Gevarieerde avond
Na het openingswoord van de OVO-voorzitter hield  

burgemeester Severijns een gloedvolle speech over de 

tweedeling tussen inwoners met veel en weinig toe-

komstperspectief op de arbeidsmarkt. Duo Driven leverde 

een mooie muzikale bijdrage en Frans Bevers trad op als  

‘vervangend burgemeester’. De avond werd op vlot-

te wijze aan elkaar gebabbeld door presentator Rens  

Merkelbach. Naast ondernemers waren ook diverse  

vertegenwoordigers van Omroep Oirschot, Scouting  

Oirschot en het Sint-Jorisgilde Oirschot aanwezig. Als ik wethouder van Oirschot was …
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Op 7 januari 2016 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

bij De Enck plaats. Deze avond was georganiseerd door 

de gemeente Oirschot, OVO, OIC, Oirschot Verbindt, 

Land van Oirschot, Ondernemersvereniging de Beerzen, 

Horeca Oirschot en Centrum Management Oirschot. 

OVO-voorzitter Bas Spanjers beet het spits af en heette 

iedereen welkom in de theaterzaal.

Cor van Beers, VB2 Vastgoed

Ik ben eigenaar van VB2 Vastgoed, een vastgoedmanage-

mentbureau dat is gespecialiseerd in het beheren en de 

(her)ontwikkeling van vastgoed. In 2013 ben ik fulltime 

met het bureau aan de slag gegaan; daarvoor deed ik dit 

parttime, naast mijn baan als vastgoedmanager bij een 

woningcorporatie.

Ik ben tevens voorzitter van de stichting Centrum 

Management Oirschot (CMO). De intentie van CMO en 

OVO is om intensief met elkaar samen te gaan werken. 

Graag verbreed ik mijn netwerk binnen OVO en ik hoop 

veel van mijn kennis en recente ontwikkelingen met jullie 

te kunnen delen. Hopelijk kunnen wij elkaar versterken 

en verder brengen.

Louis Witzel, Viride schoonmaakbedrijf

De afgelopen 25 jaar heb ik diverse functies vervuld bij verschil-

lende schoonmaakbedrijven. In 2013 ben ik als zelfstandige 

gestart om de ondernemers iets meer te bieden. Onze lijnen op 

het gebied van communicatie en kwaliteit zijn zeer kort; er is dus 

veel persoonlijk contact. Voor de klanten is er één aanspreek-

punt, wat de samenwerking nog persoonlijker maakt. We houden 

van deze persoonlijke benadering en onze klanten ervaren dit 

als prettig.

Ik ben lid geworden van OVO om meer bekendheid te geven 

aan Oirschotse ondernemers over de mogelijkheden van mijn 

bedrijf en waar mogelijk met elkaar samen te werken.

Marc van Kroonenburg, HuisMarct Makelaars

HuisMarct Makelaars is een nieuw makelaarskantoor in 

Oirschot. Als makelaar ben ik inzetbaar voor de verkoop, 

aankoop of verhuur van een woning. Dit doe ik met een 

persoonlijke en onderscheidende aanpak. Door te wer-

ken met een gerenommeerd vastgoedpromotiebureau 

zorg ik voor een passende promotie voor ieder huis. 

Niet ieder huis vraagt immers om dezelfde promotie. 

Als ondernemer die met name actief is in de gemeente 

Oirschot zoek ik natuurlijk aansluiting bij de OVO. 

Netwerken en vooral samenwerken vind ik belangrijk.

Joost Vlemminx, JAM Oirschot en omgeving

Betrokken, sociaal, creatief en ondernemend zijn woorden 

die bij mij passen. Daarom ben ik naast mijn boomkwekerij 

in begin 2015 begonnen aan JAM. JAM staat voor Jongeren-

ArbeidsMarkt en met JAM koppel ik jongeren uit Oirschot en 

omgeving aan bedrijven. Precies wat ik ook nodig heb in 

mijn boomkwekerij koppel ik nu aan bedrijven in Oirschot 

en dus ook aan de leden van OVO. Van OVO verwacht ik een 

actieve en betrokken club waar iedereen enthousiast moet zijn 

die deelneemt aan de bijeenkomsten. Ik denk dan ook dat dit 

de manier is om zowel bestaande als nieuwe leden voldoende 

te kunnen blijven prikkelen, zodat OVO nog jaren vooruit kan!

Marc Smetsers, Kass

Sinds oktober 2014 ben ik, samen met Wil Kolen, bezig in de 

verkoop, verhuur en reparatie van aanhangwagens. Behalve in 

Nederweert en Bladel zijn we ook gevestigd in Oirschot aan de 

Industrieweg 26; inderdaad de oude locatie van ons vroegere 

bedrijf Oirschot Olie. Begin dit jaar zijn we, in samenwerking 

met Hapert BV, de grootste producent van aanhangers in 

Nederland, begonnen met de distributie van onderdelen 

in Nederland en ver daar buiten. Nog volop in beweging dus en 

daarom vind ik samenwerking tussen bedrijven in de regio erg 

belangrijk. Korte lijntjes en ‘ons-kent-ons’ kunnen op allerlei 

gebied heel veel opleveren. OVO helpt daar zeker aan mee!

“Een mooi voorbeeld van goede samenwerking”, zo karakte-

riseerde Bas Spanjers de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in 

zijn openingsspeech. “Dit is echt een evenement van formaat. 

Compleet verzorgd met een lekker hapje, een drankje en een 

offi  cieel gedeelte in het theater. Een jaarlijks evenement als 

dit organiseren, is alleen mogelijk wanneer sprake is van een 

goede samenwerking tussen verschillende partijen.” Hij bedankte 

het OIC en met name Femke van Spijk voor het organiseren van 

deze avond.

“Wat vind jij het belangrijkste 
aan een netwerkbijeenkomst?”

Gebruik jij WhatsApp in de 
communicatie naar je klanten?

Uitslag poll

Lees verder op de volgende pagina.

Lees verder op de volgende pagina.

Vervolg van de vorige pagina.

zich voor
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De Zwaan, Oirschot
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Ondernemers Vereniging Oirschot voor 

alle ondernemers in de gemeente.

www.ovo-oirschot.nl

Tekst en eindredactie: Nicoline van Tiggelen, Tiggelen Communicatie

Fotografi e: Eric van Laarhoven

Vormgeving: Stefan van Kollenburg, FlinQ ontwerp
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Met enige regelmaat worden er netwerkbijeenkomsten 

georganiseerd in Oirschot. De ene keer is er een spreker 

uitgenodigd, de andere keer niet. Soms vindt het plaats op 

een doordeweekse avond en soms op een vrijdag middag. 

Waarvoor kom jij in beweging en wat maakt dat jij een 

bezoek brengt aan een netwerkbijeenkomst?

Wat vind jij het belangrijkste aan een netwerkbijeenkomst?

• De bekendheid van een spreker 

•  De inhoud van het verhaal van de spreker, ook al is hij/zij niet 

bekend

• Ik breng alleen een bezoek op doordeweekse avonden

• Ik breng alleen een bezoek op vrijdagmiddagen 

•  Het maakt mij niet uit wanneer het plaatsvindt, het gaat mij 

om de sfeer en borrel 

•  Het maakt mij niet uit wie er komt spreken, het gaat mij om 

de sfeer en borrel

Ga naar www.ovo-oirschot.nl (onder Nieuws en meer / 

Wat vind jij?) en breng ook je stem uit.
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