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PROGRAMMA
Op 23 januari wordt On-
dernemersprijs Leudal voor 
het eerst uitgereikt in De 
Bombardon in Heythuysen. 
Presentatrice, actrice en 
zangeres Joes Boonen pre-
senteert deze spannende 
en onderhoudende avond. 
U bent vanaf 19.15 uur 
welkom, het programma 
begint om 20.00 uur.

Programma
• Opening door Leon Meuter, 
 president Lions Leudal
• Voorstellen genomineerden
• Presentaties genomineerde 
 bedrijven
• Stemmen voor Rabo 
 Publieksprijs
• Lezing over mvo en cradle-
 to-cradle door Henk van 
 Houtum, winnaar van de 
 Ondernemersprijs Roer-
 mond en directeur van 
 Van Houtum Papier
• Uitreiking Rabo Publieks-
 prijs door Peter Segers, 
 directeur Commercie 
 Rabobank Maas en Leudal
• Uitreiking cheque aan het 
 G-voetbal van SV Heythuy-
 sen
• Juryvoorzitter mevrouw 
 Verhoeven-van Lierop 
 maakt de winnaar van 
 Ondernemersprijs Leudal 
 bekend. Paul Vogels, 
 wethouder economische 
 zaken en regio-ontwikkeling 
 van de gemeente Leudal 
 reikt de Ondernemersprijs 
 Leudal 2013 uit.
• Gezellige netwerkborrel

Je zou het op het eerste gezicht 
misschien niet zeggen, maar 
de gemeente Leudal telt ver-
rassend veel bedrijven. Het is 
een bijzonder ondernemende 
gemeente. Lions Leudal wil dat 
aspect van Leudal beter belich-
ten. Daarom organiseren de 
Lions in 2013 voor het eerst de 
uitreiking van de Ondernemers-
prijs Leudal.

‘Leudal is een heel ondernemende 
gemeente. Daar mogen we best 
trots op zijn’, vindt Leon Meuter, 
eigenaar van Kwekerij Meuter 
en president van Lions Leudal. 
‘Je kunt echter pas ergens trots 
op zijn, als je weet dat het er is. 
Daarom wilden wij als Lions het 
ondernemerschap in Leudal extra 
in de schijnwerpers zetten. Ons 
idee om een ondernemersprijs 

JURY
De Ondernemersprijs Leudal 
wordt gekozen door een 
deskundige en onafhankelijk 
jury. Elk genomineerd bedrijf 
wordt door de jury doorgelicht 
en bezocht. De jury beoordeelt 
de bedrijven op onderne-
merschap in algemene zin. 
Daarnaast kijkt de jury hoe de 
genomineerde bedrijven in-
vulling geven aan het jaarlijks 
wisselend thema. In 2013 is 
het thema Vakmanschap. 

De jury van Ondernemers-
prijs Leudal 2013 bestaat 
uit: 
Mevrouw Bertha Verhoe-
ven-van Lierop, onder andere 
voormalig voorzitter van de 
Koninkijke Metaalunie, eerste 
vrouwelijke afgevaardigde 
werkgever in de SER en oud-
voorzitter KvK Limburg
De heer John Penders, op-
richter Penders Voetzorg
De heer Thieu van Gemert, 
oud-directeur Rabobank

De presentatie is in handen van 
presentatrice, actrice en zangeres Joes 
Boonen.

voor Leudal te organiseren, kreeg 
veel enthousiaste reacties. Met de 
steun van de gemeente Leudal en 
Rabobank Maas en Leudal besloten 
we om Ondernemersprijs Leudal in 
2013 voor het eerst uit te reiken.’

Twee prijzen
Op 23 januari wordt de Onder-
nemersprijs Leudal voor het eerst 
in De Bombardon in Heythuysen 
uitgereikt. ‘Eigenlijk reiken we die 
avond niet één, maar twee prijzen 
uit’, vertelt Meuter. ‘Een vakkun-
dige jury bepaalt welk bedrijf met 
Ondernemersprijs Leudal 2013 
naar huis gaat. Hiervoor heeft de 
jury de vijf genomineerde bedrij-
ven onderzocht en bezocht. Het 
publiek heeft echter ook een stem. 
De aanwezigen bepalen namelijk 
welk bedrijf de Rabo Publieksprijs 
wint. Om een goede keuze te kun-
nen maken, zullen de vijf bedrij-
ven zich in De Bombardon aan 
het publiek presenteren. Dat wordt 
dus spannend. In theorie zou één 
bedrijf beide prijzen kunnen win-
nen.Ik ben benieuwd hoe het in de 
praktijk uitpakt.’

Gevarieerde bedrijvigheid
De Lions wisten dat er veel 
bedrijvigheid in Leudal is. Toch 

LiOns LeUdAL
We serve. Dat is het motto 
van Lions Leudal. Vanuit deze 
gedachte organiseert de Lions 
Club activiteiten om fondsen te 
werven. Over de afgelopen 10 
jaar heeft Lions Leudal zo meer 
van 100.000 euro aan goede 
doelen kunnen schenken. De 
opbrengst van Ondernemersprijs 
Leudal 2013 komt ten goede 
aan het vervoer van de G-teams 
van SV Heythuysen.  In deze 
teams spelen voetballers met een 
beperking uit onze hele regio. 
Zij worden door een grote groep 
vrijwilligers begeleid. Lions Leu-
dal sponsort het speciale vervoer 
naar de uitwedstrijden.

heeft de variatie aan bedrijven hen 
positief verrast. Meuter: ‘De groot- 
en detailhandel én de agrarische 
sector zijn het grootst in onze 
gemeente. In beide sectoren zijn 
meer dan 1.000 bedrijven actief. 
Samen met de zorg en de industrie 
zorgen zij voor de meeste banen in 
Leudal. Ik vind het dan ook mooi 
dat de genomineerde bedrijven 
een goede afspiegeling zijn van 

Leudal is een heel ondernemende
gemeente, daar mogen we best trots op zijn!

In de gemeente Leudal zijn twaalf bedrijventerreinen. 
Samen zijn ze goed voor ruim 256 ha. Er is op dit moment 
bijna 5 ha bedrijventerrein uitgeefbaar. De prijzen variëren 

tussen de € 75,- en € 101,- per m².

RUiMte OM te OndeRneMen

die gevarieerde bedrijvigheid. Het 
zijn stuk voor stuk ambachtelijke 
bedrijven waar met veel kennis 
en vakmanschap gewerkt wordt. 
Ik was erdoor verrast dat we zulke 
hoogstaande bedrijven binnen 
onze gemeente hebben. Het is 
goed dat iedereen straks weet 
wat in Leudal gepresteerd wordt. 
Sommige genomineerden zijn in 
het buitenland bekender dan in 
hun eigen gemeente. Daar hopen 
we met Ondernemersprijs Leudal 
verandering in te brengen!’

Meer info: 
www.ondernemersprijsleudal.nl

GAstvRiJ
LeUdAL

In Leudal werden 368.131*
toeristische overnachtingen 

geteld. (*Cijfers 2011)

Dit zijn de 3 grootste 
werkgevers in Leudal:

Nunhems
ALKO

Proteion

weRkGeveRs



Aan de vruchten 
    kent men de boom...

betrokken
trots uniekfamiliebedrijfregionaal

ambacht
uniek

cultuur & sport

brouwkunst
traditie

vernieuwend

‘Nominatie voor deze eervolle titel van 
Lindeboom Bierbrouwerij is prachtig’,  
zegt algemeen directeur Paul Joosten 
enthousiast. ‘In het bijzonder voor het hele 
Lindeboom team. Hier zijn al onze 35 trotse 
collega’s heel blij mee’. Dit is een bevesti-
ging van het eigen Lindeboom karakter.’ 

Trots
Het uitgebreide assortiment bieren is de trots van 
Lindeboom Bierbrouwerij. De Lindeboom bieren, 
het Venloosch Wit, het Venloosch Alt en de lijn 
van Limburgse bovengistende speciaalbieren met 
de naam Gouverneur, Gouverneur speciale 140, 
Brune, Blonde, Triple en Gouverneur Dubbelbock. 
Samen een totaal van 10 bijzondere bieren.

Ambacht sinds 1870
Met zorg bieren van kwaliteit brouwen, dat is 
gewoon Lindeboom. Al vier generaties Geenen 
lang brouwen de brouwers hier met enthousiasme 
in koperen ketels hoppige bieren. Bieren, ambach-
telijk gemaakt van natuurzuivere kwaliteitsgrond-
sto� en. Water uit eigen bron, gerstemout, hop 
en gist. ‘Meer dan 140 jaar kennis en ervaring in 
dit mooie ambacht, dat is vakmanschap pur sang,’ 
zegt brouwmeester � eo Sonnemans overtuigd. 
‘Lindeboom is een familiebrouwerij, daarbij 
volledig zelfstandig. In deze tijd vrijwel uniek.

Hier
Lindeboom exporteert bier in bescheiden mate, 
maar brouwt voornamelijk voor eigen streek. 
‘In het hart van Limburg ligt onze economische 
verbintenis, onderhouden wij het persoonlijke 
contact en leveren wij service geheel door ons 
eigen team’, vervolgt Paul Joosten. ‘Hier wordt 
Lindeboom gebrouwen, geschonken en gedron-
ken. Ik memoreer graag de woorden van Willem 
Geenen: ‘Het bier dat we hier overhebben gunnen 
wij met plezier de rest van Nederland en Europa!’

Vijfde generatie Geenen
In het voorjaar van 2013 opent Lindeboom de 
nieuwe brouwzaal, een innovatie in het kader 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
De uitbreiding levert tijdens het brouwproces een 
energiebesparing van 35 % op. Natuurlijk is dit al-
les ook een investering voor de toekomst. De vijf-
de generatie Geenen wil de familietraditie van het 
brouwen van bieren absoluut voortzetten.

Betrokkenheid
Bierbrouwerij Lindeboom ondersteunt het 
maatschappelijke en culturele leven in de regio. 
‘De oude linde bij de brouwerij, gepoot door een 
van de voorvaderen Geenen, wortelt diep. Dit sym-
boliseert de regionale betrokkenheid,’ zegt Paul 
Joosten. Bier uit het hart van Limburg. Waar Lin-
deboom ook gedronken wordt, overal is het met 
recht ’t Bier van Hier.

passie
gemeenschapassortimentpassie assortimentvakmanschap

stekbedrijf Bergs: “Met roze lavendel hebben wij een europese primeur!”
HEYTHUYSEN - Bij Stekbedrijf 
Bergs aan de Geusert 13 in 
Heythuysen ruikt het altijd 
naar heerlijke lavendel. Dat 
kan ook niet anders als je 
gespecialiseerd bent in het 
stekken ofwel vermeerderen 
van zo’n 90 soorten lavendel! 

Dit familiebedrijf wordt gerund 
door de tweeling Loes en Wim. Zij 
namen in 2006 het bedrijf over 
van hun ouders. Het kwekersbloed 
hebben Loes en Wim dus van 
huis uit meegekregen. Stekbedrijf 
Bergs is uitgegroeid tot een van de 
grootste lavendelspecialisten in 
Nederland en daarbuiten. Zij zijn 
genomineerd voor de Onderne-
mersprijs Leudal 2013 en komen 
in januari 2013 met een Europese 
primeur: roze lavendel, de “Lusi 
Pink®”!  

Rolverdeling
Wim is de kweker en houdt zich 
bezig met de verkoop en het 
klantencontact, hij beheert het 
klimaat- en teeltproces in de kassen 
en is helemaal op de hoogte van 
alle techniek en innovatieontwik-
kelingen. Loes gaat over de plan-
ning, de financiën, de verkoop-
administratie, personeelszaken 
en logistiek. De tweeling stuurt 
samen een  team aan van 20 vaste 
medewerkers en daarnaast zo’n 18 
oproepkrachten.

Geboorte jonge plantjes
“Naast lavendel stekken wij sier-
heesters en ook diverse soorten 
vaste planten. Op jaarbasis heb 
je het dan over 12 tot 16 miljoen 
stekken in 300 soorten. De afzet is 
verdeeld tussen 60% in Nederland 
en 40% in Europa. De productie 
bestaat voor 10% uit vrije voorraad 

en 90% uit orders”, vertelt Wim. 
“Realiseer je maar eens hoeveel 
planten hier ‘geboren’ worden. Dat 
is ontzettend leuk!  Wij stekken 
van moederplanten en laten de 
kleine stekjes wortels krijgen in 
onze ‘kraamkamers’. Dit zijn volle-
dig klimaat gestuurde afdelingen in 
de kas” vult Loes haar broer aan. 

Vakmanschap
“Het vraagt vakmanschap om de 
kleine, kwetsbare en zeer jonge 
stekjes optimaal te verzorgen en 
te bewortelen tot een mooi goed 
vertakt plantje. Tevens streven wij 
er naar dat de plantjes zo uniform 
mogelijk groeien. Dat doen we 
door optimale condities te creëren 
in onze kassen en dat begint bij 

de juiste selectie en verzorging 
van de moederplanten. Wij kun-
nen aansturen op groei en maken 
daarbij gebruik van temperatuur, 
licht en de beste voeding. Hier-
door zijn we in staat om het hele 
jaar door te kunnen leveren aan 
onze afnemers. Dat zijn profes-
sionele kwekerijen waar de stekken 
verder groeien tot een volwaardig 
eindproduct voor de handel en de 
consument,” aldus Wim.

Europese primeur met roze 
lavendel: de “Lusi Pink®”!
Het nieuwe jaar gaat meteen goed 
van start voor Stekbedrijf Bergs. 
Behalve dat het vermeerderingsbe-
drijf een van de vijf genomineerde 
is voor de Ondernemersprijs Leudal 

2013, lanceren zij een 
nieuwe lavendelsoort op 
de Internationale Planten-
vakbeurs IPM die van 22 
t/m 25 januari in Essen 
plaatsvindt. “Dit is heel 
uniek en een dergelijke 
primeur is nog niet eerder 
vertoond op de IPM. Wij 
zijn enorm trots op het 
feit dat wij voor Europa 
het exclusieve vermeer-
deringsrecht hebben 
voor deze roze soort 
gedoopt: “Lusi Pink®”. 
Bovendien is de  “Lusi 
Pink®”genomineerd 
voor de ‘Color your 
life award’. Dit is een 
internationale vakprijs 

die, net als de Ondernemersprijs 
Leudal, door zowel een vakjury 
als door het publiek toegekend 
wordt.   Het toeval wil dat dit 
precies samenvalt met de uitreiking 
van de Ondernemersprijs Leudal 
2013 op 23 januari. Gelukkig is de 
afstand Heythuysen – Essen goed te 
overzien!” vertellen Loes en Wim 
enthousiast. 

De “Lusi Pink®”
“Voor ons is de “Lusi Pink®”nu 
nieuw en een van de vele soorten 
die wij stekken. Maar het is wel 
leuk om er wat meer over te vertel-
len”, zegt Loes. De “Lusi Pink®” 

heeft grote stevige blauw paarse 
bloemen met licht roze vlaggetjes, 
dat noemen wij ook wel de kuif. 
Het is een late maar lange bloeier: 
vanaf mei/juni tot oktober/novem-
ber.  Benieuwd? Kijk dan eens op 
www.bergs.nl.”

D e  g e n o m i n e e r D e  o n D e r n e m e r s  v o o r  2 0 1 3 :

HEYTHUYSEN - Van de Zuidpool 
tot Afrika. Meetapparatuur 
van Pedak uit Heythuysen kom 
je overal tegen. Dat is niet 
zo vreemd als je bedenkt dat 
Pedak dé expert is op het ge-
bied van meten, registreren en 
weergeven.

Meten is weten. Met de juiste 
informatie kun je de juiste beslis-
singen nemen. En die informatie 
krijg je dankzij de juiste meetap-
paratuur. “Wat wij bij Pedak doen 
is dus veel meer dan het leveren 
van meetapparatuur”, vertelt 
directeur Roland Vossen. “Wij 
vinden een meetoplossing voor de 
vraag van onze klant. Door goed 
te analyseren wat de klant precies 
wil meten, kunnen wij met een op 
maat gemaakt advies komen, waar-
bij we niet alleen de apparatuur 
leveren, maar ook het onderhoud 
en kalibratie verzorgen. Is er geen 
standaard apparatuur beschikbaar 
voor een bepaald probleem, dan 
hebben we de expertise in huis om 
een apparaat-op-maat te ontwik-
kelen. Op die manier zorgen we 
ervoor dat onze klanten over exact 
die oplossing beschikken die ze 
nodig hebben.”

Frisse klassen en 
productieve kassen
Ongemerkt is iedereen wel eens in 
aanraking gekomen met de meet-
apparatuur van Pedak. Op scholen 
zorgen de CO2-meters van Pedak 
dat er in een fris binnenklimaat 
gewerkt kan worden. Als er te veel 
CO2 in de lucht zit, krijgt de mees-
ter een seintje dat er geventileerd 
moet worden. Zit je aan tafel, dan 
ligt er gegarandeerd iets op je bord 
dat met behulp van de meettech-

nieken van Pedak geproduceerd 
is. Je tomaat heeft in het ideale 
kasklimaat kunnen groeien dankzij 
de juiste temperatuur en lucht-
vochtigheid. De houdbaarheid van 
het koekje bij de koffie is bepaald 
na metingen met Pedak appara-
tuur. En spring je na het voetballen 
onder de douche; grote kans dat 
een temperatuurmeter van Pedak 
voorkomt dat je met legionella 
besmet raakt. Mocht je in het zie-
kenhuis terecht komen, dan kun je 
ook gerust zijn. Pedak apparatuur 
bewaakt daar het klimaat zodat er 
geen besmetting kan plaatsvinden. 
Een veilig idee voor de patiënt, 
maar ook voor de medewerkers! 

Verrassende vragen
Het zoeken naar de juiste meetop-
lossingen verveelt nooit. Roland: 
“Saai? Dat wordt ons werk nooit! 
De vragen die we krijgen verrassen 
ons telkens weer”, vertelt Roland 
Vossen. “Universiteit Delft wilde 
de klimaatverandering meten. Wij 
leverden weerstations die onder 
andere in Afrika staan. Ook op de 
Zuidpool staan onze meters. NASA 
wilde daar het klimaat meten in 
een testlaboratorium en deze vraag 
kwam bij ons terecht. Dat is toch 
gaaf!”

Innovatieprijs
Het is niet alleen de organisatie 

van de Ondernemersprijs op-
gevallen dat Pedak flink aan de 
weg timmert. In 2012 won Pedak 
meettechniek de “Novelties in 
Technology Award” voor de 
ontwikkeling van een innovatief 
display voor cleanrooms, operatie-
kamers en laboratoria. Dit display 
is het eerste en enige ter wereld dat 
helemaal aansluit op alle wensen, 
eisen en behoeften van deze markt. 
Roland: “Op dit display zie je in 
één oogopslag of het klimaat in 
de werkomgeving goed of fout is. 
Heel eenvoudig en praktisch om 
mee te werken. We zagen een gat 
in de markt en wisten dat we alles 
in huis hadden om hier iets moois 

voor te ontwikkelen. Dat is de kern 
van Pedak: we leveren niet zomaar 
meter X aan bedrijf Y, we lossen 
een meetvraag op!”

Nominatie
Vakmanschap. Dat is het thema 
van de eerste Ondernemersprijs 
Leudal. “Dat thema is echt op 
Pedak van toepassing. Het maakt 
onze nominatie extra mooi”, vindt 
Roland. “Want alleen echte vak-
mensen met veel kennis en erva-
ring kunnen de oplossingen bieden 
voor de uiteenlopende vragen die 
wij krijgen.” 
Website van Pedak meettechniek: 
www.pedak.nl

Pedak meettechniek: meer dan alleen metertjes

HEYTHUYSEN - Sporten is leuk 
en gezond. Ook als je een 
beperking hebt. De Konink-
lijke Nederlandse Voetbal Bond 
(KNVB) vond als eerste voet-
balbond ter wereld dat mensen 
met een beperking hun eigen 
voetbalcompetitie verdienen. 
Een idee dat al vanaf het begin 
door SV Heythuysen werd 

opgepikt. Daarom wordt er in 
Heythuysen al ruim 20 jaar
G-voetbal gespeeld.

Voetballers met een beperking 
zijn al ruim 20 jaar welkom bij 
SV Heythuysen. Elke donderdag 
trainen er zo’n 25 G-jeugdleden 
en 35 G-seniorleden uit de hele 
regio, jongens én meisjes. 

Ze doen met één jeugdteam en 
twee seniorenteams mee aan de 
G-voetbalcompetitie. Tijdens de 
trainingen en de competitiewed-
strijden worden ze begeleid door 
circa 20 vrijwilligers. G-voetballers 
hebben immers extra ondersteu-
ning nodig, niet alleen tijdens 
de wedstrijd, ook voor en na het 
voetbal. 

Omdat er niet veel voetbalvereni-
gingen zijn met G-teams komen 
de tegenstanders van de G-voet-
ballers van SV Heythuysen uit een 
groot gebied, van Maastricht tot 
Helmond. Dat betekent dus dat er 
soms een aardig eind gereisd moet 
worden voor de uitwedstrijden. 
Het speciaal vervoer van de G-
spelers vraagt om een extra inspan-

ning van SV Heythuysen. Lions 
Leudal geeft de voetbalvereniging 
daarom elk jaar een financieel 
steuntje in de rug om het vervoer 
naar de uitwedstrijden te bekosti-
gen. Ook het geld dat Lions Leudal 
eventueel aan de organisatie van 
Ondernemersprijs Leudal over-
houdt, is bestemd voor het vervoer 
van de G-voetballers.

Lions Leudal steunt het G-voetbal



GRATHEM - Met hun verhaal 
zouden ze gemakkelijk een 
aflevering van ‘Het roer om’ 
kunnen vullen. Ooit was Jos 
directeur van een welzijns-
stichting, Ankie werkte in de 
verpleging. Nu hebben Jos en 
Ankie Custers hun eigen brons-
gieterij in het buitengebied 
van Grathem. Met behulp van 
eeuwenoude technieken gieten 
ze bronzen kunstwerken, vaak 
voor bekende kunstenaars. Hun 
vakmanschap en dat van hun 
enthousiaste team is niet onop-
gemerkt gebleven!

Beelden en sieraden, maar ook 
gebruiksvoorwerpen als bijlen 
en messen. Het zijn de oudste 
bronzen voorwerpen die ooit 
gevonden zijn. Zo’n 3000 jaar voor 
Christus werd er al brons gegoten 
en bewerkt. “Wat dat betreft zijn 
we dus allesbehalve innovatief 
bezig. Bij ons doe je juist een stap 
terug in de tijd”, lacht Jos. “Een 

tijdje geleden waren we in Londen 
op een tentoonstelling over brons. 
Het was geweldig om te zien hoe 
ze duizenden jaren geleden met 
de middelen van toen zulke mooie 
gietsels konden maken. Er waren 
beelden te zien waar jaren aan ge-
werkt was. Wat ik echter het meest 
opvallend vond, was dat er door 
de eeuwen heen eigenlijk helemaal 
niet zoveel veranderd is. We heb-
ben nu natuurlijk elektriciteit. Dat 
heeft alles gemakkelijker en sneller 
gemaakt. Maar het ambacht, het 
vakmanschap dat nodig is om een 
perfect gietsel te maken, dat is 
onveranderd gebleven. De kunste-
naar wil met de middelen van nu 
het perfecte product van toen. Dat 
blijft voor ons een uitdaging!”

Spannend
Bronsgieterij Custers werkt nog 
steeds volgens de eeuwenoude cire 
perdu-methode. Bij het bronsgie-
ten wordt een gietmal volgegoten 
met vloeibaar brons. Het brons 

heeft tijdens het gieten een tempe-
ratuur van ongeveer 1175 graden. 
De holle ruimte in de gietmal is 
ontstaan doordat het wassen beeld 
uit de gietvorm is weggesmolten. 
Na het gieten wordt de gietmal 
voorzichtig kapotgeslagen en komt 
het beeld tevoorschijn. Ankie: “De 
kunstenaar is altijd nauw betrok-
ken bij het proces. Niet vreemd als 
je bedenkt dat zij als het ware hun 
kind bij ons uit handen geven. Wij 
moeten van hun beeld een exacte 
kopie in brons maken en dat blijft 
spannend.”

Perfectie
Bronsgieten kun je alleen in de 
praktijk leren. Er is geen opleiding 
voor. Net zoals Ankie en Jos het 
vak van een bevriend bronsgieter 
leerden, leiden ze nu hun eigen 
medewerkers op. Ankie: “We geven 
niet alleen onze technische kennis 
door, maar ook onze passie voor 
het vak.” Omdat er nauwelijks 
referenties zijn, moeten brons-

gieters veel zelf uitvinden. Jos: 
“Na het gieten bekijken we het 
gietwerk met het hele team. Als er 
iets niet helemaal goed is, kunnen 
we daar weer van leren. Zo blijven 
we nieuwe dingen uitproberen en 
blijven we ons werk verbeteren. We 
streven naar perfectie!”

Vanuit Grathem de wereld over
De beelden die bij Bronsgieterij 
Custers in Grathem gegoten wor-
den, komen over de hele wereld 
terecht. Jos: “Afgelopen jaar heb-
ben we een beeldengroep geplaatst 
in een pretpark in Rust in Duits-
land. Ook dichter bij huis is werk 
van ons te vinden. Op dit moment 
werken we bijvoorbeeld aan ‘Het 
meisje met de meeuwen’ van Dolf 
Wong dat straks weer in Roermond 
te bewonderen is.”

Liefde voor het ambacht delen
Jos en Ankie delen hun fascina-
tie voor en hun kennis over het 
bronsgieten niet alleen met hun 
team en de kunstenaars waarvoor 
ze werken. Ze geven ook regel-

matig demonstraties bronsgieten 
op exposities en vooraanstaande 
kunstmarkten. Ankie:  “Hiervoor 
gebruiken we nog altijd het kleine 
smeltkroesje waarmee we ooit 
begonnen zijn.” Op de bronsgie-
terij worden cursussen en work-
shops gegeven over het technisch 
proces van het bronsgieten. 
Jaarlijks houden ze een open dag 
met een expositie van de werken 
van de cursisten. Jos: “Wij willen 
zoveel mogelijk mensen kennis 
laten maken met ons eeuwenoude 
vak. Daarom ontvangen we ook 
techniekleerlingen van scholen-
gemeenschap Sint Ursula voor 
een excursie en zijn kinderen die 
een spreekbeurt over bronsgieten 
willen houden bij ons welkom. We 
vinden het fantastisch als we ons 
enthousiasme op de jeugd kunnen 
overbrengen. Tegenwoordig moet 
alles snel en vernieuwend zijn. In 
ons bedrijf doe je juist een stap te-
rug in de tijd. Dat is eigenlijk heel 
bijzonder vinden wij. Wij hopen 
dan ook dat dit mooie ambacht 
nooit verloren gaat.”

“innovatie? Bij ons doe je juist een stap terug in de tijd!”

Zorghoeve de Port verbindt zorg met het agrarische leven
KELPEN-OLER – Zorghoeve De 
Port, een initiatief van onderne-
mers Anita en Frank Coolen, is 
gelegen in een agrarisch gebied 
waar de verwevenheid van 
melkveehouderij en zorg sterk 
verstrengeld zijn.

Eigen regie
Zorghoeve De Port biedt naast dag-
besteding, kleinschalig wonen voor 
mensen met psycho geriatrische 
en/of somatische problemen. Het is 
echter niet zomaar een woonvorm. 
Anita legt uit: “Zorghoeve De Port 
is bestemd voor mensen die van 
nature graag iets doen, een binding 
hebben met het agrarische leven of 
het platteland. De insteek in Zorg-
hoeve De Port is dat de bewoners 
zoveel mogelijk hun eigen regie 
behouden, dus zelf bepalen hoe 
hun dag eruit ziet, wat ze willen 
doen en wat er gegeten wordt. En 
dit alles binnen de mogelijkheden 
die de cliënten nog bezitten.” Ook 
als de ziekte in een ver gevorderd 
stadium is zullen de medewerkers 
van Zorghoeve De Port de wens 

van de cliënt waarborgen en hun 
levenswijze zoveel mogelijk voort 
te zetten.

Kleinschalig
“De kracht zit in het kleinschalige, 
zoals de thuissituatie. Cliënten en 
hun families kiezen bewust om 
de zorg te genieten bij Zorghoeve 
De Port, omdat de setting zeer laag-
drempelig en uitdagend is,” gaat 
Anita verder. “Nadat cliënten in de 
ochtend zijn verzorgd en hebben 
ontbeten kunnen ze participeren 
in de vele mogelijkheden waar hun 
specifieke interesses naar uitgaan, 
zoals het houden van (klein)vee, 
de bloementuin en moestuin. Maar 
het is ook een omgeving die rust, 
ruimte en regelmaat uitstraalt, 
omdat de melkveehouderij een 
sterke structuur biedt waar cliënten 
zich in zullen herkennen en de 
seizoenen zo maximaal mogelijk 
kunnen beleven.”
De sfeervolle huiskamer is de 
centrale plek waar de medewer-
kers zorgen voor een vertrouwde 
huiselijkheid. Ook hier kunnen tal 

van activiteiten ondernomen wor-
den. Denk aan het bereiden van 
de warme maaltijd, planten water 
geven, afwassen, enzovoorts. Maar 
ook ontspanningsactiviteiten zoals 
de krant of een weekblad lezen, 
een gesprek voeren met bezoekers, 
muziek maken of luisteren, puz-
zelen, handwerken of gewoon erbij 
zitten en niks doen.
Anita: “Voorop staat om de 
vaardigheden met alledaagse 
‘werkzaamheden’ zolang mogelijk 
te behouden. De medewerkers en 
vrijwilligers springen daar waar 
nodig is bij, zodat er toch resultaat 
wordt geboekt. Dat werkt ontzet-
tend stimulerend  voor mensen 
met een geheugen dat is aangetast 
door dementie. Het heeft een posi-
tief effect op hun eigenwaarde en 

kwaliteit van leven. Bij Zorghoeve 
De Port kan en mag veel, maar 
hoeft niets.”

Duidelijke behoefte
Anita: “Familie van een cliënt 
kwam met het verzoek of er geen 
mogelijkheid was iets te creëren 
voor hun vader, zodat hij hier 
kon wonen. Hij was immers graag 
bij ons op de boerderij en de 
zorg thuis bleek steeds moeilijker 
en zwaarder voor de familie te 
worden. Ze zaten in tweestrijd 
tussen een opname in de reguliere 
zorg of nog meer zeilen bijzetten 
om de zorg thuis rond te krijgen. 
Hun verzoek raakte me enorm 
en zette me aan het denken. We 
hebben immers plaats genoeg! Het 
bleek enorm vernieuwend te zijn 
om 24-uurs zorg te bieden in een 
agrarische omgeving. Een enorme 
uitdaging voor ons als zorgonder-
nemers, maar ook een hele mooie 
kans om de zorg nog beter af te 
stemmen op de cliënten en hun 
naasten. Bovendien vind ik het be-
langrijk dat ons initiatief mensen 

een extra keuzemogelijkheid geeft. 
Daar gaat het tenslotte om, ieder-
een verdient het om goed verzorgd 
oud te worden op een plek die bij 
hem past. Dichtbij en vertrouwd.”

Waardering
Het gekwalificeerde, enthousiaste 
team deelt de visie van Anita en 
Frank Coolen. Naast alle goede 
zorg die zij bieden,ondersteunen 
ze de familie van de cliënt met de 
omgang van de vele veranderingen 
die dementie met zich meebrengt.
De nominatie voor Ondernemers-
prijs Leudal is dan ook een mooie 
blijk van waardering voor het 
bijzondere initiatief van Zorghoeve 
De Port waarbij hoogwaardige zorg 
op een unieke wijze verbonden 
wordt met het agrarische leven.
Deze opzet is nieuw in Nederland.  
Hij werd eerder al bekroond met 
de Ludo Scheres Award door de Ge-
atrics Giants werkzaam in het AZM 
en een vierde plaats op Europees 
niveau voor de Innovation Prize 
for Women Farmers uitgegeven 
door COPA Cogeco.

(door Marie-José van der Wielen) 

LEUDAL - Leudal is een actieve, 
dynamische gemeente met een 
uitstekend ondernemerskli-
maat. Daar mogen we met z’n 
allen best trots op zijn, vindt 
Paul Vogels, wethouder econo-
mische zaken en regio-ontwik-
keling van de gemeente Leudal. 
Daarom is hij blij dat Onderne-
mersprijs Leudal de onderne-
mendheid van zijn gemeente 
nog beter zichtbaar maakt.

‘Als je door onze mooie, groene 
gemeente rijdt, heb je niet meteen 
in de gaten hoe groot de bedrijvig-
heid hier is. Toch telt Leudal bijna 
3.000 bedrijven. Die zorgen samen 
voor zo’n 13.700 banen. Dat maakt 
Leudal tot een dynamische en 
leefbare gemeente. Ik ben daar 
trots op en ik vind het goed dat 
de ondernemendheid in Leudal 
door de uitreiking van Onderne-
mersprijs Leudal eens extra in de 
schijnwerpers komt te staan. Ik 
hoop dat deze prijs inspireert en 
enthousiasmeert. Daarom reik ik 
de prijs namens het gemeentebe-
stuur op 23 januari met veel plezier 
voor de eerste keer uit’, vertelt Paul 
Vogels, wethouder economische 
zaken en regio-ontwikkeling van 
de gemeente Leudal.

Ruimte
In Leudal is ruimte om te onderne-
men. Letterlijk én figuurlijk. Leudal 
is met een oppervlak van circa 
165 km² niet alleen één van de 
grootste Limburgse gemeenten, de 
gemeente biedt ondernemers ook 
ruimte om te ondernemen. Vogels: 
‘Ondernemers weten zelf het beste 
wat er moet gebeuren om hun be-
drijf gezond en toekomstbestendig 
te houden. Zij kennen de markt. 
Kennen de behoeften van hun 
klanten. Wij willen als gemeente 
dan ook niet op de stoel van de on-
dernemer gaan zitten. Wat wij wel 
willen, is zorgen voor goede rand-
voorwaarden. Waar we dat kun-
nen, ondersteunen en faciliteren 
wij. We zoeken steeds naar nieuwe 
mogelijkheden om het onderne-
mers- en het vestigingsklimaat te 
verbeteren. Op die manier houden 
we Leudal aantrekkelijk. Bestaande 
bedrijven kunnen sterker worden 
én nieuwe bedrijven komen zich 
hier vestigen. In 2013 starten we 
met de uitgifte van nieuwe kavels 
op Bedrijventerrein Ittervoort.’

Goed bereikbaar, ook via de 
digitale snelweg!
Naast ruimte is een goede in-
frastructuur belangrijk voor een 
gezonde bedrijvigheid. Wat dat be-
treft ligt Leudal gunstig. De A2 en 
de A73 zorgen voor een goede ver-
binding met de rest van Nederland, 
maar ook met het buitenland. Zes 

 Ondernemen in de Tuin van Limburg

vliegvelden liggen op korte afstand 
en als de stoptreinverbinding ge-
realiseerd kan worden, telt Leudal 
straks twee stations, in Baexem 
en in Haelen. Vogels: ‘We lopen 
bovendien voorop als het gaat om 
de digitale infrastructuur. Begin 
2013 is heel Leudal aangesloten op 
glasvezel! ’

Kansen zien
Leudal zoekt actief naar nieuwe 
kansen. Vogels: ‘Samen met OML 
(Ontwikkelingsmaatschappij Mid-
den-Limburg) werkt de gemeente 
aan een energie-transitiepark op 
het bedrijventerrein Zevenellen 
in Haelen. Vroeger lag daar de 
PLEM, nu worden voorbereidingen 
getroffen voor de bouw van een 
bio-energiecentrale. Die centrale 
zal naar verwachting vanaf 2015 
bio-reststoffen uit de agrarische 
sector verwerken tot groen gas, 
met name voor wegverkeer.  
Als gemeente kijken we vooruit. 
Daar hoort het onderzoeken van 
de mogelijkheid om binnen Leudal 
schone energie op te wekken bij. 
Het windmolenpark in Neer, het 
grootste van Limburg, is daar trou-
wens ook een mooi voorbeeld van.’

Drie speerpunten 
Agribusiness, zorg en toerisme zijn 
de drie speerpunten die Leudal 
in de Toekomstvisie 2020 heeft 
benoemd. Vogels: ‘De agrarische 
sector is belangrijk voor onze 
gemeente. Daarom sturen we op 
een goede inrichting van het plat-
teland waarbij aandacht is voor 
duurzame landbouw, intensieve 
veehouderij én een goede kwaliteit 
van natuur en landschap. Boeren, 
recreëren en natuurontwikke-
ling gaan hierbij hand in hand. 
We creëren optimale ruimtelijke 
vestigingsvoorwaarden om een in-
novatieve en duurzame agrarische 
bedrijfsvoering te ondersteunen. 

Aanleg glasvezelnetwerk

Op deze manier hebben we Nun-
hems voor onze gemeente kunnen 
behouden. In de komende 15 jaar 
kan deze wereldspeler zijn bedrijf 
in fasen met ongeveer 20 hectaren 
uitbreiden. Dat levert hoogwaar-
dige werkgelegenheid  op.’

Zorg
De zorg heeft een lange geschiede-
nis in de regio, vooral dankzij de 
vermaarde longkliniek Hornerhei-
de in Horn. Die kliniek is inmid-
dels uitgegroeid tot CIRO, een 
kliniek voor chronisch orgaanfalen 
en chronische ziekten. CIRO werkt 
samen met Proteion, een zorgin-
stelling die grote naam heeft ge-
maakt met tal van innovaties in de 
zorg. ‘Daarnaast telt de gemeente 
zo’n 40 zorgboerderijen. In een 
zorgboerderij worden bijvoorbeeld 
Alzheimerpatiënten opgevangen 
in een vertrouwde, landelijke en 

huiselijke omgeving’, zegt Paul Vo-
gels. ‘Bijna al die zorgboerderijen 
hebben direct of indirect een band 
met de zorginstellingen Proteion 
of CIRO.’

Toerisme, de nieuwe 
economische motor
Het toerisme is een relatief nieuwe 
economische motor van de ge-
meente Leudal. Dat is vooral te 
danken aan het mooie landschap, 
de gezellige dorpen en de gunstige, 
centrale ligging. Vogels: ‘Vanuit 
Leudal ben je zo in Maaseik, Roer-
mond, Maastricht of Düsseldorf. 
Keuze genoeg.’
Jaarlijks stijgt het aantal toeristen 
dat Leudal bezoekt met 12 tot 15 
procent. Op recreatiepark ‘Buiten-
hof de Leistert’ in Roggel zijn de 
laatste jaren al meer dan 250 va-
kantieboerderijen gebouwd. En de 
plannen voorzien in verdere groei. 
Toerisme lijkt steeds belangrijker 
te worden, niet alleen voor Leudal, 
maar voor heel Limburg, denkt 
Vogels. ‘De naam ‘Limburg’ zou 
een synoniem moeten zijn voor 
‘vakantie’ en ‘een prettige tijd’. In 
die zin zou Limburg zich nog meer 
moeten profileren als één geheel.’

Gevarieerde bedrijvigheid
‘Wij willen met ondernemers 
meedenken, hen faciliteren en 
kansen bieden. Die kansen moeten 
ondernemers wel zelf oppakken. 
Dat doen ze dan ook. De vijf be-
drijven die genomineerd zijn voor 
Ondernemersprijs Leudal 2013 zijn 
daar prachtige voorbeelden van. 
Ze laten met zijn vijven zien hoe 
gevarieerd de bedrijvigheid in onze 
gemeente is. Het is een mooi initia-
tief om die bedrijvigheid zichtbaar 
te maken met de uitreiking van 
Ondernemersprijs Leudal!’

‘Leudal biedt
ondernemers
volop kansen’

Op elf gastvrije plekken in Leudal is een digitaal I-punt geplaatst waar op een 
touch-screen wandel- en fietsroutes, bezienswaardigheden, restaurant- en over-
nachtingstips en evenementen te vinden zijn.
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deel de liefde 
voor Leudal!
Leudal is een mooie gemeente. De 
gemeente Leudal wil haar liefde 
voor Leudal dan ook graag met 
iedereen delen. Daarom is sinds 
afgelopen voorjaar Promotie Plat-
form Leudal actief. Dit platform 
zorgt ervoor dat iedereen zich 
welkom voelt in Leudal. Promotie 
Platform Leudal deelt informatie 
en toeristische tips, adressen van 
campings en hotels en leuke eve-
nementen. Zo wordt het aantrek-
kelijk én gemakkelijk om Leudal te 
beleven. Op elf gastvrije plekken 
in Leudal heeft het platform een 
digitaal I-punt geplaatst waar 
op een touch-screen wandel- en 
fietsroutes, bezienswaardigheden, 
restaurant- en overnachtingstips en 
evenementen te vinden zijn. Alle 

A-sponsors
Lindeboom
 
B-sponsors
Drukkerij Hub. Tonnaer
Van Hecke Houben notarissen
Steiner autoschade
 

De begunstigers
Penders Voetzorg
Beurskens Tuinen
Beurskens Tandtechniek
Traiteur slagerij Janssen
Koenen en co accountants
Restaurant Elisabethshof
Aelmans advies
Bouwbedrijf van Heur Kelpen-Oler
Kwekerij Boonen van der Heyden
Coenen Electrotechniek
Gilde BT
Perrée en Partners financiële expertise
OML
Jansen en Hermans optiek Weert

informatie kan meteen uitgeprint 
worden. www.liefdevoorleudal.nl

tOP Leudal:
Ontmoeten en 
verbinden
De gemeente is trots op de bedrij-
vigheid in Leudal. We hebben zo-
veel interessante bedrijven binnen 
onze gemeentegrenzen!
Omdat de gemeente vindt dat 
ondernemers en politici veel van 
elkaar kunnen leren heeft zij in 
samenwerking met de Kamer van 
Koophandel Trefpunt Onderne-
mend & Politiek Leudal opgericht. 
Onder de naam TOP Leudal ont-
moeten ondernemers en politici 
elkaar. Ongeveer één keer per kwar-
taal is er een bedrijfsbezoek  en 
wordt er een discussie gevoerd over 
een actueel thema. Aansluitend is 
er de gelegenheid om in een ont-

spannen sfeer te netwerken.
TOP Leudal heeft een eigen groep 
op LinkedIn. Als u zich voor deze 
groep aanmeldt, blijft u perfect op 
de hoogte van de activiteiten van 
TOP Leudal. Bovendien volgt u zo 
welke onderwerpen ondernemers 
uit deze groep bezighouden.

de gemeente als 
vraagbaak en
sparringpartner

Wilt u uw bedrijf verplaatsen? 
Wilt u groeien? Of bent u juist 
een startende ondernemer? Voor 
al uw zakelijke vragen kunt u bij 
de gemeente terecht. Bas Schinck 
en Léon Rubens zijn de account-
managers economische zaken en 
bedrijvencontacten die u graag 
verder helpen. Zij zijn uw vaste 
aanspreekpunt. Zij zijn niet alleen 

de intermediair tussen uw bedrijf 
en de gemeentelijke organisatie, 
omdat zij het economisch veld 
goed kennen, fungeren zij ook als 
uw zakelijke vraagbaak en spar-
ringpartner. Ze zijn er voor alle 
ondernemers; van MKB-er tot 
grote industrieel tot agrariër!
U kunt hen bereiken via het 
algemeen telefoonnummer 
0475 -859000 of via email: 
info@leudal.nl

koop eigen 
waar!
Bij de gemeente Leudal hebben de 
eigen ondernemers een streepje 
voor. Sinds mei 2012 heeft het col-
lege van B&W de nieuwe gemeen-
telijke regels voor de aanbestedin-
gen vastgelegd in een inkoopbeleid 
en een inkoopreglement. Hierdoor 
krijgen lokale ondernemers meer 
kansen om mee te dingen naar 
gemeentelijke opdrachten. Elke 
ondernemer uit Leudal kan zich 
hiervoor aanmelden via het leve-
ranciersregister. Ga hiervoor naar 
www.leudal.nl en klik op de button 
Registratieformulier MKB Leudal.

Kijk voor meer informatie op:
www.leudal.nl

2013Ondernemersprijs Leudal



www.rabobank.nl/maasenleudal

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Maas en Leudal wenst alle
genomineerden veel succes!

Rabobank Maas en Leudal voelt zich, als Coöperatieve bank, betrokken bij de maatschappij. Ook bij

de ondernemers van Leudal. Daarom zijn we dan ook hoofdsponsor van de Ondernemersprijs

Leudal.

We feliciteren Custers Bronsgieterij, Lindeboom Bierbrouwer, Pedak meettechniek, Stekbedrijf

Bergs en Zorgboerderij en rundveehouderij De Port met hun nominatie.

Wie wint de
Ondernemersprijs
Leudal?


