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Als ik wethouder 
was…

Oirschot 
gezond maken 

Samenwerken 
en verbinden

Voorrang bij 
aanbestedingen?

Nieuwe ideeën 
en contacten tijdens 
derde Borrel & Brains 

Leden stellen zich voor

Op vrijdag 11 maart 2016 vond de derde ‘Borrel & Brains’ 

plaats in Oirschot. Deze keer kwamen de Oirschotse 

ondernemers bijeen in de mooie locatie Hof van Solms. 

Het voornaamste doel van de Borrel & Brains is om 

Oirschotse ondernemers te verbinden en in een luchtige 

omgeving te laten ontdekken wat ze voor elkaar kunnen 

betekenen. Dat doel is tijdens de afgelopen editie zeker 

gehaald: diverse ondernemers bezochten deze derde borrel 

en deden nieuwe contacten en ideeën op.  

Enthousiast uitbater van Hof van Solms, Mark Notten, verzorgde 

tijdens de Borrel & Brains rondleidingen door het grote en sfeer

volle gebouw. Hij gaf de ondernemers een kijkje in zijn ‘keuken’ 

en verraste hen met plekken waar je normaal niet zomaar komt. 

Gezelligheid gaat gepaard met goed gezelschap, maar ook met 

lekkere hapjes – zeker in de vroege avond – en gelukkig weten 

ze daar bij Hof van Solms wel raad mee. Al met al kunnen we wel 

stellen dat ook de derde Borrel & Brains succesvol was.

Luc Vogels, Oirschots Weekjournaal

Al bijna 25 jaar werkzaam voor het Oirschots Weekjournaal en als 

salesmanager verantwoordelijk voor alle huisaanhuisbladen die 

vanuit Hapert worden uitgegeven door de Persgroep Nederland. 

Landelijk, regionaal, maar vooral lokaal. Want dichtbij en samen 

met de gemeente en lokale ondernemers zijn we in staat 

om zichtbaar te zijn voor iedereen. Vooral met de lokale 

correspondenten die onze ogen en oren zijn. Het eerste 

aanspreekpunt in het dorp, het meest dichtbij de mensen. 

Daardoor creëren we met het Oirschots Weekjournaal en de 

website www.oirschotsweekjournaal.nl een community waar 

mensen bij willen horen en zich verbonden voelen. Al jaren 

kunnen evenementen in het dorp zoals Winterparadijs, 

de Kermis en pas nog Groots in het Groen op onze medewerking 

rekenen. Dichtbij en zichtbaar.

Peter & Harriëtte Verheijen, Acheron uitvaarten

De uitvaartwereld heeft lang stilgestaan in vaste gebruiken. 

Daarom zijn wij in 2008 Acheron begonnen. Dit gaf ons de moge

lijkheid om écht vernieuwend te zijn en te kijken naar wat de 

mensen eigenlijk willen. Dat heeft ons vorig jaar al de titel ‘Beste 

Uitvaartonderneming’ opgeleverd in Eindhoven, iets waar we 

natuurlijk echt trots op zijn. Wij richten ons meer op de mooie 

dingen die je samen hebt meegemaakt in plaats van het verdriet 

(dat er toch wel is). Maatschappelijke betrokkenheid betekent 

voor ons ook zoveel mogelijk samenwerken met lokale onder

nemers en daar hoort natuurlijk ook het lidmaatschap van 

OVO bij! www.acheronuitvaarten.nl

Rolf Smulders, Alument

In januari 2012 ben ik gestart met Alument. De eerste twee jaar 

vanuit thuis. Samen met Arno van Tiel en Arie Sterk en vooral 

gericht op B2B. Omdat we merkten dat de vraag vanuit de 

particulierenmarkt steeg, zijn we gaan rondkijken naar een 

mooie locatie voor onze showroom. Een showroom waar we 

onze producten  kunststof en aluminium kozijnen, zonwering, 

veranda’s, screens en rolluiken  kunnen tonen. Deze locatie 

vonden we naast Multimate. Vandaag werken we in totaal met 

negen mensen binnen Alument. We merken dat we in onze 

branche vaak de producten en diensten van andere bedrijven 

kunnen gebruiken en daarom wil ik ook kijken wat er zoal in 

Oirschot gehuisvest is. Vandaar mijn aanmelding bij OVO en ik 

hoop op mooie samenwerkingen tussen bedrijven in onze 

gemeente. www.alument.nl 

Organiserende partijen
Borrel & Brains wordt georganiseerd door Centrum 

Management Oirschot, gemeente Oirschot, Vereniging van 

Vastgoed Eigenaren, Oirschot Verbindt, Oirschot Industrieel 

Contact en Ondernemers vereniging Oirschot. 

Volgende Borrel & Brains in september
Wil je bij de volgende Borrel & Brains ook aanwezig zijn? 

De vierde editie staat gepland in september 2016, ditmaal op 

verzoek van diverse ondernemers op een donderdagmiddag 

vanaf 17.00 uur. De locatie is nog niet bekend, maar ben 

je ondernemer en lid van één van de organiserende partijen, 

dan ontvang je een uitnodiging per email. Hou deze dus in 

de gaten!

“Moet de gemeente Oirschot zich hard maken om 
overheidsopdrachten bij lokale ondernemers uit te zetten?”

Nieuwe poll:

Wat vind jij het belangrijkste aan een netwerkbijeenkomst?

Uitslag van de poll op www.ovo-oirschot.nl:

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

Het maakt mij niet uit wie er 
komt spreken, het gaat mij om 
de sfeer en borrel.

Het maakt mij niet uit wanneer 
het plaatsvindt, het gaat mij 
om de sfeer en borrel. 

Ik breng alleen een bezoek 
op doordeweekse avonden. 

De bekendheid van een spreker.

Ik breng alleen een bezoek 
op vrijdagmiddagen.

In de agenda!
ZomerEvent: 
Slow Cooking in Hoogeloon
2 juni 2016, van 18.00 tot 23.00 uur, € 25 per persoon

Aanmelden z.s.m. via info@ovo-oirschot.nl of 

info@centrum-oirschot.nl

Vierde Borrel & Brains
Donderdag 8 september 2016, van 17.00 tot 20.00 uur. 

Locatie en uitnodiging volgen.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Ondernemers Vereniging Oirschot voor 

alle ondernemers in de gemeente.

www.ovo-oirschot.nl
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www.twitter.com/OVOirschot

Facebook
www.facebook.com/ovoirschot

Linkedin
www.linkedin.com/groups/Ondernemers-Vereniging-Oirschot-3779214

De gemeente Oirschot houdt zich bij het uitzetten van opdrachten aan de aanbestedingsregels. Dit jaar houdt de gemeente 

hierover een informatiebijeenkomst. Maar moeten deze regels niet worden aangepast, zodat lokale ondernemers meer kans 

maken bij een aanbesteding? Zij dragen immers bij aan een gezonde lokale economie, maar spelen vaak ook een rol in onze 

gemeenschap (social return). De gemeente zou op die manier meer waardering geven aan de bijdrage die mkb’ers leveren aan 

verenigingen of evenementen, of aan de participatie van inwoners.

Hoe denk jij erover? Zou de gemeente Oirschot zich sterker 

moeten maken om overheidsopdrachten bij lokale onder

nemers uit te zetten? Heb je daar een mening over? Doe dan 

mee met de poll. Ga naar www.ovooirschot.nl (onder Nieuws 

en meer / Wat vind jij?) en breng ook je stem uit:

o  Ja, de gemeente moet Oirschotse ondernemers altijd 

voorrang geven;

o  Ja, de gemeente moet Oirschotse ondernemers voor-

rang geven, wanneer zij een bijdrage leveren aan het 

verenigingsleven, aan een goede promotie van Oirschot 

of aan de lokale werkgelegenheid/participatie; 

o  Nee, maar de gemeente moet de lokale ondernemers 

wel attenderen op nieuwe aanbestedingen;

o Nee, de gemeente moet geen onderscheid maken.
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Eén van de belangrijke punten die we met de leden besproken 

hebben, is dat we serieus door willen pakken op de thema’s ‘Sa

menwerking en verbinden’. Het project ‘De nieuwe winkel

straat’, dat begint met de branding van Oirschot, sluit hier mooi 

op aan. 

Meer uitbesteden
Een andere belangrijke conclusie die wij als jong bestuur  

hebben getrokken, is dat we afgelopen jaar veel naar onszelf 

toe getrokken hebben. Dit heeft veel geld bespaard, maar is 

voor ons als jonge en drukke ondernemers niet vol te houden. 

De opkomst van de jaarvergadering van Ondernemers Vereniging Oirschot op 19 april 2016 was erg laag te noemen: slechts  

15 van de ruim 120 leden bezochten de bijeenkomst. Maar deze kleine groep zorgde wel voor een fijne informele sfeer bij 

Auberge de Zwaan. Er was geen special guest, maar toen het onderwerp ‘de nieuwe winkelstraat’ aangestipt werd, werd dit 

uitgebreid toegelicht door Cor van Beers, voorzitter van Centrummanagement. 

We hebben daarom besloten om meer gebruik te gaan maken 

van betaalde krachten ter ondersteuning. Dit voorstel is,  

tot ons genoegen, goedgekeurd door de vergadering.  

Wij hopen zo beter te kunnen besturen en organiseren en onze 

ambities nog beter waar te kunnen maken.

Young Professionals 
Tijdens de jaarvergadering is besloten om te stoppen met  

de werkgroep Young Professionals. Er blijkt weinig tot geen 

interesse bij jonge ondernemers voor een dergelijke vorm van 

verbinding. Uiteraard blijven wij wel ons best doen om zeker 

ook de jonge ondernemer te bereiken en te verbinden.

Ook werd besloten om vanwege de lage opkomst geen  

kerstborrel meer tijdens Oirschot Winterparadijs te houden. 

Dit is voor veel ondernemers een erg drukke tijd en valt erg 

dicht bij de nieuwjaarsreceptie. De aanwezige leden waren het 

unaniem eens met dit voorstel.

Bestuursmutaties
Uiteraard waren er enkele bestuursmutaties. Mark van der 

Laan trad terug uit het bestuur en zijn rol van penningmeester 

wordt binnen het huidige bestuur opgevangen. Verder heeft 

ook Rick Rutten besloten om te stoppen als adviseur van het 

bestuur.

Bas Spanjers,

Voorzitter OVO

We (Robin, mijn zoon, en ik) zijn op dit moment bezig met een 

haalbaarheidsonderzoek om met Oirschot Vooruit en Hockey

club Oirschot een samenwerking aan te gaan op Moorland. 

We hopen dat dit gaat lukken, want daar kunnen we veel meer 

mensen bereiken en helpen naar een gezonde leefstijl. Wij geven 

de pen graag door aan Jeanine Timisela van ‘t Weverke.”

Lizette van Overdijk, Corpus Novum Oirschot

www.corpusnovum.nl 

“Als ik wethouder van Oirschot was zou ik proberen om de 

versnippering en verzuiling binnen de ondernemersvereni-

gingen in de gemeente Oirschot aan te pakken. Oirschot 

telt heel veel ondernemersverenigingen, gelukkig allemaal 

erg actief en sterk aanwezig voor hun eigen achterban. 

Maar hoe is de samenwerking met andere ondernemers

verenigingen? Zijn ze niet – ieder voor zich – met dezelfde  

thema’s en agenda’s bezig? Hoe zouden ze hun krachten  

kunnen bundelen? Hoe zouden ze gezamenlijk meer slagkracht 

en impact kunnen krijgen? Ook om mee te kunnen praten aan 

juiste bestuurstafels bij de provincie NoordBrabant, BOM of 

Brainport. 

Samenwerking tussen ondernemers en ondernemers

verenigingen binnen de Gemeente Oirschot is noodzakelijk  

om gezamenlijk de juiste daadkracht te kunnen bewerk stelligen 

in het ‘grote geweld’ om ons heen, de Brainportregio in  

en rondom Eindhoven. David en Goliath, moeten twee gelijk

waardige Goliaths worden. 

Als ik wethouder van Oirschot zou zijn, zou ik me hier sterk 

voor maken, de juiste voorwaarden scheppen en de benodigde  

stimuleringsmaatregelen nemen.” 

Geoffrey de Kleijn, 

Van Mil & Van Mil binnen- en buitenreclame 

“33 jaar geleden ben ik begonnen met het geven aerobics-

lessen. Deze hobby is enigszins uit de hand gelopen naar 

een fitnesscentrum op Den Heuvel van 1100 m2, samen met 

mijn man Louis van Overdijk. 

Destijds à-la Jane Fonda met strakke pakjes en high  

impact aerobics naar nu: bewust bewegen voor een gezond 

lichaam en een gezonde geest. 

Dat mijn lijf dit nog steeds kan na zo veel jaren heb ik te  

danken aan de veilige manier van sporten die fitness en yoga 

heet. Blessures zijn in onze sport nauwelijks te bekennen en  

dat is de reden ook dat het voor iedereen toegankelijk is.  

Ons centrum is gericht op het veilig bewegen, voor iedereen! 

Zelfs als je in een rolstoel zit, kun je bij ons nog terecht voor het 

trainen van je lichaam. En juist voor mensen met een zittende 

leefstijl is het belangrijk om je lichaam te laten bewegen. Daar is 

hij voor gemaakt, het voorkomt ziektes als kanker, diabetes etc. 

Doorpakken op thema’s 
‘Samenwerking en verbinden’

Jaarvergadering OVO:

in de         pen

Als ik 
wethouder van  
Oirschot was…

Oirschot gezond maken!
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plaats in Oirschot. Deze keer kwamen de Oirschotse 

ondernemers bijeen in de mooie locatie Hof van Solms. 

Het voornaamste doel van de Borrel & Brains is om 

Oirschotse ondernemers te verbinden en in een luchtige 

omgeving te laten ontdekken wat ze voor elkaar kunnen 

betekenen. Dat doel is tijdens de afgelopen editie zeker 

gehaald: diverse ondernemers bezochten deze derde borrel 

en deden nieuwe contacten en ideeën op.  

Enthousiast uitbater van Hof van Solms, Mark Notten, verzorgde 

tijdens de Borrel & Brains rondleidingen door het grote en sfeer

volle gebouw. Hij gaf de ondernemers een kijkje in zijn ‘keuken’ 

en verraste hen met plekken waar je normaal niet zomaar komt. 

Gezelligheid gaat gepaard met goed gezelschap, maar ook met 

lekkere hapjes – zeker in de vroege avond – en gelukkig weten 

ze daar bij Hof van Solms wel raad mee. Al met al kunnen we wel 

stellen dat ook de derde Borrel & Brains succesvol was.

Luc Vogels, Oirschots Weekjournaal

Al bijna 25 jaar werkzaam voor het Oirschots Weekjournaal en als 

salesmanager verantwoordelijk voor alle huisaanhuisbladen die 

vanuit Hapert worden uitgegeven door de Persgroep Nederland. 

Landelijk, regionaal, maar vooral lokaal. Want dichtbij en samen 

met de gemeente en lokale ondernemers zijn we in staat 

om zichtbaar te zijn voor iedereen. Vooral met de lokale 

correspondenten die onze ogen en oren zijn. Het eerste 

aanspreekpunt in het dorp, het meest dichtbij de mensen. 

Daardoor creëren we met het Oirschots Weekjournaal en de 

website www.oirschotsweekjournaal.nl een community waar 

mensen bij willen horen en zich verbonden voelen. Al jaren 

kunnen evenementen in het dorp zoals Winterparadijs, 

de Kermis en pas nog Groots in het Groen op onze medewerking 

rekenen. Dichtbij en zichtbaar.

Peter & Harriëtte Verheijen, Acheron uitvaarten

De uitvaartwereld heeft lang stilgestaan in vaste gebruiken. 

Daarom zijn wij in 2008 Acheron begonnen. Dit gaf ons de moge

lijkheid om écht vernieuwend te zijn en te kijken naar wat de 

mensen eigenlijk willen. Dat heeft ons vorig jaar al de titel ‘Beste 

Uitvaartonderneming’ opgeleverd in Eindhoven, iets waar we 

natuurlijk echt trots op zijn. Wij richten ons meer op de mooie 

dingen die je samen hebt meegemaakt in plaats van het verdriet 

(dat er toch wel is). Maatschappelijke betrokkenheid betekent 

voor ons ook zoveel mogelijk samenwerken met lokale onder

nemers en daar hoort natuurlijk ook het lidmaatschap van 

OVO bij! www.acheronuitvaarten.nl

Rolf Smulders, Alument

In januari 2012 ben ik gestart met Alument. De eerste twee jaar 

vanuit thuis. Samen met Arno van Tiel en Arie Sterk en vooral 

gericht op B2B. Omdat we merkten dat de vraag vanuit de 

particulierenmarkt steeg, zijn we gaan rondkijken naar een 

mooie locatie voor onze showroom. Een showroom waar we 

onze producten  kunststof en aluminium kozijnen, zonwering, 

veranda’s, screens en rolluiken  kunnen tonen. Deze locatie 

vonden we naast Multimate. Vandaag werken we in totaal met 

negen mensen binnen Alument. We merken dat we in onze 

branche vaak de producten en diensten van andere bedrijven 

kunnen gebruiken en daarom wil ik ook kijken wat er zoal in 

Oirschot gehuisvest is. Vandaar mijn aanmelding bij OVO en ik 

hoop op mooie samenwerkingen tussen bedrijven in onze 

gemeente. www.alument.nl 

Organiserende partijen
Borrel & Brains wordt georganiseerd door Centrum 

Management Oirschot, gemeente Oirschot, Vereniging van 

Vastgoed Eigenaren, Oirschot Verbindt, Oirschot Industrieel 

Contact en Ondernemers vereniging Oirschot. 

Volgende Borrel & Brains in september
Wil je bij de volgende Borrel & Brains ook aanwezig zijn? 

De vierde editie staat gepland in september 2016, ditmaal op 

verzoek van diverse ondernemers op een donderdagmiddag 

vanaf 17.00 uur. De locatie is nog niet bekend, maar ben 

je ondernemer en lid van één van de organiserende partijen, 

dan ontvang je een uitnodiging per email. Hou deze dus in 

de gaten!

“Moet de gemeente Oirschot zich hard maken om 
overheidsopdrachten bij lokale ondernemers uit te zetten?”

Nieuwe poll:

Wat vind jij het belangrijkste aan een netwerkbijeenkomst?

Uitslag van de poll op www.ovo-oirschot.nl:

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

Het maakt mij niet uit wie er 
komt spreken, het gaat mij om 
de sfeer en borrel.

Het maakt mij niet uit wanneer 
het plaatsvindt, het gaat mij 
om de sfeer en borrel. 

Ik breng alleen een bezoek 
op doordeweekse avonden. 

De bekendheid van een spreker.

Ik breng alleen een bezoek 
op vrijdagmiddagen.

In de agenda!
ZomerEvent: 
Slow Cooking in Hoogeloon
2 juni 2016, van 18.00 tot 23.00 uur, € 25 per persoon

Aanmelden z.s.m. via info@ovo-oirschot.nl of 

info@centrum-oirschot.nl

Vierde Borrel & Brains
Donderdag 8 september 2016, van 17.00 tot 20.00 uur. 

Locatie en uitnodiging volgen.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Ondernemers Vereniging Oirschot voor 

alle ondernemers in de gemeente.

www.ovo-oirschot.nl
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De gemeente Oirschot houdt zich bij het uitzetten van opdrachten aan de aanbestedingsregels. Dit jaar houdt de gemeente 

hierover een informatiebijeenkomst. Maar moeten deze regels niet worden aangepast, zodat lokale ondernemers meer kans 

maken bij een aanbesteding? Zij dragen immers bij aan een gezonde lokale economie, maar spelen vaak ook een rol in onze 

gemeenschap (social return). De gemeente zou op die manier meer waardering geven aan de bijdrage die mkb’ers leveren aan 

verenigingen of evenementen, of aan de participatie van inwoners.

Hoe denk jij erover? Zou de gemeente Oirschot zich sterker 

moeten maken om overheidsopdrachten bij lokale onder

nemers uit te zetten? Heb je daar een mening over? Doe dan 

mee met de poll. Ga naar www.ovooirschot.nl (onder Nieuws 

en meer / Wat vind jij?) en breng ook je stem uit:

o  Ja, de gemeente moet Oirschotse ondernemers altijd 

voorrang geven;

o  Ja, de gemeente moet Oirschotse ondernemers voor-

rang geven, wanneer zij een bijdrage leveren aan het 

verenigingsleven, aan een goede promotie van Oirschot 

of aan de lokale werkgelegenheid/participatie; 

o  Nee, maar de gemeente moet de lokale ondernemers 

wel attenderen op nieuwe aanbestedingen;

o Nee, de gemeente moet geen onderscheid maken.
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