


Bertine, Margret en Wilmy

(v.l.n.r) in de keuken van

Oppe Koffie

MAATSCHAPPIJ

SAMENLEVEN IN MEIJEL

Tomaten
en geluk
Dichtbij jezelf  en je bedrijf blijven en toch bijdragen
aan het geluk van je dorpsgenoten. Ledenraadslid
Margret van Bree-Rijks vertelt hoe ze dat doet. 
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H
oe kan ik iets bijdragen aan het
Peelgeluk van de mensen in
Meijel? Hoe kan ik iets doen
voor de leefbaarheid en de
levendigheid in ons dorp? Die
vraag hield ledenraadslid

Margret van Bree-Rijks bezig. Samen met haar
man Peter runt Margret Tom4Life, een kwekerij
die gespecialiseerd is in de teelt van tomaten
van het ras Lyterno. ‘Op de kwekerij gelden hele
strenge hygiëneregels’, vertelt Margret. ‘Dat
maakt het moeilijk om mensen op het bedrijf uit
te nodigen om samen iets te doen. Mijn vriendin
Wilmy kwam met de oplossing. Waarom kom je
niet bij Oppe Koffie helpen, vroeg ze me. Dat
leek me een goed idee! Maar, dan wilde ik wel
graag iets doen dat bij mij én bij Tom4Life past.’

 
WERK, ZORG, ONTMOETEN Oppe

Koffie ligt in het centrum van Meijel. De
lunchroom geeft medewerkers met een afstand



Margret kookt elke

donderdag bij Oppe Koffie

soep van Tom4Life tomaten

‘Wij maken dingen mogelijk.
We zorgen niet voor, we

zorgen dat'

tot de arbeidsmarkt de kans om hun talent te
ontwikkelen. Wilmy Stemkens en Bertine van
Heugten, de eigenaressen van Oppe Koffie,
zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden om
werk, zorg en ontmoeten met elkaar te
verbinden. Durnééve én de foodtruck Tesnuzzik
zijn daar mooie voorbeelden van. Bertine:
‘Durnééve is de dorpsdagvoorziening van
Meijel. Het is een aparte stichting die het
mogelijk maakt dat iedereen op vaste dagdelen
kan aanschuiven voor een praatje of een
activiteit. Er zijn ook vaste activiteiten zoals het
Engels Café of het Repair Café. Oppe Koffie
levert hier de ruimte en de professionele
begeleiding van de vrijwilligers voor.’

 
TOM4LIFESOEP Margret: ‘Het leek me

leuk om hier samen met de medewerkers te
koken. En wat kan ik dan beter koken dan
tomatensoep van onze eigen tomaten?’ Elke
donderdag kookt Margret een enorme pan
tomatensoep. Margret: ‘Door onze nauwkeurige
teeltmethode hebben we weinig afval. Maar
omdat onze klanten allemaal andere wensen
hebben over het aantal tomaten in de
verpakking, blijven er altijd wel losse tomaten
over. Die houden we de hele week apart. Op
donderdag gaan ze mee naar Oppe Koffie. Dan
verwerk ik ze met hulp van de medewerkers in
een tomatensoep die helemaal vers gemaakt
wordt van pure, lokale ingrediënten. Hij staat als
Tom4Life-soep op de menukaart bij Oppe Koffie
én hij is elke week te koop in de Tesnuzzik.’

 
TESNUZZIK De Tesnuzzik is een mooi

voorbeeld van hoe Wilmy en Bertine steeds
weer nieuwe vormen van werk voor hun
medewerkers creëren. Bertine: ‘Wij maken
dingen mogelijk. We zorgen niet voor, we zorgen
dat. En daarbij kijken we ook altijd of
tegelijkertijd iets kunnen bijdragen aan de
samenleving. De Tesnuzzik voldoet daar
helemaal aan. Elke zaterdag, staan we met onze
vrolijke rode foodtruck tussen de middag op het
Alexanderplein. Daar zijn we een echte
ontmoetingsplek geworden. Een uitje dat de dag



PEELGELUK
PeelGeluk voor jou en

MeIJel gaat over samen

dingen doen, plezier

maken en gelukkig zijn.

Het is een beweging die

eraan bijdraagt dat Meijel

leefbaar en levendig

blijft. Ondernemers,

inwoners, kartrekkers,

stakeholders en

donateurs maken samen

PeelGeluk. Meijel Positief

gezond is een van de

pijlers onder PeelGeluk.

Andere pijlers zijn natuur

en recreatie, actief

bewegen en

duurzaamheid.

De Tesnuzzik - de foodtruck

van Oppe Koffie - staat elke

zaterdag op het

Alexanderplein.

breekt. Mensen die op de kantoren aan het
Alexanderplein werken komen er wat te eten
halen, maar er komen ook opvallend veel
ouderen. De mensen waarderen de verse soep
en broodjes die we verkopen.’

 
ZIEN ETEN DOET ETEN Margret kookt

tomatensoep, maar ze bereidt ook samen met
de medewerkers de gerechten voor die in de
Tesnuzzik verkocht worden. En ze koken voor
het Eetpunt van Durnééve dat elke vrijdag in de
lunchroom van Oppe Koffie georganiseerd
wordt. Bertine: ‘Zien eten, doet eten. Mensen die
in hun eentje snel even iets eten, genieten hier
op hun gemak van een gezonde warme maaltijd.
We houden rekening met hun wensen.
Erwtensoep of rode kool, dat zijn geen
gerechten die je voor één persoon gaat koken.
Daarom bieden wij op de vrijdagen juist dat
soort gerechten in het Eetpunt aan. Het geeft
zoveel voldoening als je mensen blij kunt maken
met een maaltijd waar ze echt zin in hebben.

Samen koken, samen eten, dat draagt bij aan de
kwaliteit van je leven. Het Eetpunt bestaat sinds
september, we willen het langzamerhand
uitbreiden.'

 
BIJDRAGEN AAN PEELGELUK 

Margret: ‘Ik vind het heel leuk dat ik op deze
manier kan bijdragen aan het Peelgeluk met iets
wat dichtbij mezelf en bij ons bedrijf staat.
Verbindingen leggen, dat vind ik de kracht van
Oppe Koffie. Wilmy en Bertine zoeken steeds
naar mogelijkheden die én hun medewerkers
zinvol werk bezorgen én die iets bijdragen aan
de Meijelse samenleving. Of het nu de
glasophaaldienst voor mensen die niet zelf naar
de glasbak kunnen is, medewerker Marc die het
groen verzorgt en de omgeving netjes houdt, of
de Tesnuzzik; iedereen profiteert ervan. Dat is
Peelgeluk!’
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