
En volgend jaar? 
 
Natuurlijk kunnen ook wij 
niet voorzien wat er gaat ge-
beuren. De penningmeester 
geeft in deze nieuwsbrief 
wel openheid van een aan-
tal zaken. 
 
We willen elkaar in ieder ge-
val op de hoogte houden via 
een nieuwsbrief.    
Mocht je informatie hebben 
of gewoon een verhaal, of 
een ervaring met ons willen 
delen: graag!  
 
Stuur de tekst naar:  
info@palladyum.nl met ver-
melding: nieuwsbrief 
  

We vergeten jullie niet! 
 
Het is bekend: ook wij heb-
ben uiteraard te maken met 
de Covid-19 omstandighe-
den.  
De hoop dat alle bijeenkom-
sten dit kalenderjaar door 
kunnen gaan, is niet reali-
seerbaar.  
 
Het bestuur heeft  derhalve 
besloten om de laatste bij-
eenkomst op 3 december 
a.s. te laten vervallen .  
Van uitstel komt uiteraard 
geen afstel.  
 
Graag willen we jullie via 
deze eerste nieuwsbrief in-
formeren over een aantal 
zaken. 

Van de voorzitter 
 
“Staying positive doesn't mean you have to be happy all 
the time. It means that even on hard days you know that 
there are better ones coming.“ 
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Beste dames van Palladyum 



Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we veel inspira-
tie opgedaan op het gebied van LinkedIn. Colette El-
ting hield een enthousiast verhaal over de vele moge-
lijkheden op het gebied van online marketing; hóe  de 
aandacht te  kunnen trekken van een potentiële klant.  
Mocht er bij jullie interesse bestaan om een actieve 
workshop bij te wonen dan kan dat geregeld worden. 
Elke deelnemer krijgt persoonlijke aandacht om een 
optimaal LinkedIn profiel te creëren.  De kosten bedra-
gen € 225,00 pp. 
Palladyum kan deze training faciliteren ( 8 personen  
per groep) en we krijgen een korting van € 15,00 pp.  
Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij  
info@palladyum.nl en mochten er voldoende dames 
zich hebben ingeschreven dan kunnen we het rege-
len . 

Zoals jullie weten heb ik sinds april de functie van pen-
ningmeester overgenomen van Marion Verbeek. 
Ieder doet het op zijn of haar manier. 
Mijn manier is de weg van de minste weerstand . 
De facturen zullen dus komen vanuit 
M.venner@hoevedekaolder.nl in plaats vanuit 
‘penningmeester@palladyum.nl . 
Dit is voor mij gemakkelijker en beter uitvoerbaar.  
 
In deze rare tijd hebben wij als Palladyum bestuur sa-
men overleg gehad wat te doen met de contributie voor 
2021. 
Tot nu toe zijn alle bijeenkomsten nog wel door kunnen 
gaan, maar de tijd is onzeker. 
Het Eindejaarsdiner van 3 december a.s. gaat definitief 
niet door, helaas! Wel gaan we jullie verrassen met iets 
leuks.  
Als bestuur hebben we besloten om de contributie  
voor 2021 te halveren. De contributie voor 2021 zal 
dus € 50,- euro zijn.  
Mieke Venner 

Van de penningmeester  

Bijeenkomst Baexem 8 oktober 2020 

Tips en tops  
voor  

het bestuur?   
 

Wij horen ze 
graag. 

Colette Elting 
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We zijn verheugd dat drie dames aangegeven hebben om 
lid te willen worden van Palladyum:  
Anita Janssen ( al eerder ontmoet als introducé) per ok-
tober 2020,   
Mariet Zanders en Els van Wylick per 1 januari 2021.  
Welkom!  
De dames stellen zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor.  
We hopen dat we snel in de gelegenheid zijn om elkaar te 
ontmoeten en spreken de wens uit dat jullie je  thuis zul-
len voelen en we elkaar mogen en kunnen inspireren.  

Nieuwe leden 

Hallo collega-onderneemsters, 
  
Mijn naam is Els van Wylick. Ik ben 59 jaar en ruim 25 
jaar onderneemster. 
Mijn partner Thieu Hendriks en ik zijn in 1995 gestart 
met AgriDirect, specialist op het gebied van direct mar-
keting in de agrarische sector. 
We begonnen in de woonkamer en groeiden gestaag. In 
2020 hebben we het bedrijf verkocht; op dat moment 
hadden we 2 vestigingen, waarvan één in Duitsland, en 
in totaal zo’n 70 mensen in dienst. 
  
In 2012 waren we op zoek naar grotere huisvesting voor 
AgriDirect en zijn we o.a. ook gaan kijken in het oude 
gemeentehuis in Roggel, dat te koop was. 
Aangezien we het pand heel aantrekkelijk vonden, maar 
veel te groot voor AgriDirect alleen, hebben we het pand 
omgevormd tot BusinessCentrum Leudal, waar momen-
teel zo’n 15 regionale bedrijven en bedrijfjes gevestigd 
zijn. 
Het was, en is nog steeds erg boeiend, om met een gro-
te diversiteit aan regionale bedrijven in één pand geves-
tigd te zijn; normaliter (buiten Corona-tijd) is er veel in-
teractie en samenwerking tussen de bedrijven. 

Els van Wylick stelt zich voor 
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Hoi allemaal, 
Mijn naam is Mariet Zanders, getrouwd, moeder van 
4 kinderen en oma van 5 kleinkinderen. Ben uitvaart-
leidster en eigenaresse van Fading Uitvaartzorg in 
Heythuysen. In 2012 begonnen met mijn eigen on-
derneming. 
Er zijn een paar zaken die hoog in ons vaandel staan 
en op deze basis wil ik de uitvaarten die wij mogen 
leiden en begeleiden op deze wijze blijven volbren-
gen. 

Een passend en persoonlijk afscheid. 
stimuleert, adviseert en informeert 
aandacht voor mens, natuur en milieu 
zoeken in oplossingen 
een persoonlijke en professionele ondersteuning 
informeel en gepassioneerd 
kleinschalig 
speciale aandacht  dementievriendelijke uitvaar-

ten. 
Waarom spreek ik in wij vorm? Mijn echtgenote (ze is 
bakker) helpt mee waar mogelijk en wanneer ze kan. 
Wat je ook kiest een begrafenis op de plaatselijke be-
graafplaats, een begraving op de natuurbegraaf-
plaats of een crematie, je hoeft niet alle beslissingen 
te maken in de eerste uren na het overlijden. In de 
dagen tot aan de uitvaart krijgt deze langzaamaan  
de vorm, zoals je dat wenst. Voor alle budgetten be-
hoort een persoonlijke, intieme invulling tot de moge-
lijkheden. 
Flyers en folders kun je veel op lezen, maar wil je 
graag meer weten en kijken welke mogelijkheden er 
voor jou zijn bel: 06 246 652 11. Persoonlijker kan ik 
het niet maken. 

Tot slot 

Mariet Zanders stelt zich voor 

              
Laat je afscheid een 

weerspiegeling van je 
leven zijn.                                               

We hopen dat wij elkaar in het nieuwe jaar weer snel op 
een live bijeenkomst kunnen ontmoeten! 
Jacqueline, Karin, Mieke en Thea 

Een goede gezondheid 
gewenst voor jullie en 

je naasten! 
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