
te delen met Palladyum. Als 
iedereen één onderwerp heeft, 
kunnen we 8 jaren vooruit! Het is 
ook léuk om een bijeenkomst te 
organiseren.  Samen krijgen we 
het zéker voor elkaar. Weet je 
iets interessants? Meld je bij het 
bestuur en we gaan het coördi-
neren. 
 
Voorlopig moeten we het nog 
met een nieuwsbrief doen. Het 
zou fijn zijn wanneer we in maart 
weer samen kunnen zijn bij de 
jaarvergadering. 
 
Onze penningmeester Mieke 
heeft de facturen inmiddels naar 
jullie verzonden met de Corona-
korting van 50%. 
 
Tenslotte: het gaat jullie allen, en 
jullie dierbaren, goed. Namens 
het bestuur wens ik jullie een po-
sitief, maar vooral gezond 2021! 
Jacqueline Coolen, voorzitter 

Beste Palladyum dames, 
André Hazes kon niet bevroeden 
dat het hierboven geschrevene 
zo actueel zou zijn in 2020 voor 
helaas vele mensen in de maat-
schappij. Wereldwijd. 
Het was het me het jaartje wel. 
Om nooit te vergeten. We snak-
ken allen naar betere tijden; sa-
menzijn met warmte en verbon-
denheid. Misschien hebben we 
er ook wat van geleerd. Relative-
ren? Prioriteiten stellen?  
 
Het bestuur heeft niet stilgeze-
ten. Dank voor jullie leuke reac-
ties op het pakketje wat we bij 
iedereen bezorgd hebben.  
 
We beginnen aan een nieuw ka-
lenderjaar. We mogen  ook al 
vooruitblikken. Naar bijeenkom-
sten waar we energie kunnen 
geven én krijgen.  
Ik doe een oproep aan jullie al-
len: kijk eens goed rond en wan-
neer je geraakt bent door iets, 
bedenk dan of het ook iets is om 

Van de voorzitter 
 

“Voor mij zullen hier geen kaarsen branden 
Ik voel mij als een kerstboom zonder piek 
Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks toch heen? 
In gedachten hoor ik kerstmuziek” – eenzame kerst: 1977 
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In een van de bijeenkomsten is al eens benoemd dat ik, Mieke Ven-
ner, ben verbonden aan de BBC. Wat het precies is en welk goed 
doel hier aan gekoppeld is, kunnen jullie  hier lezen . Willen jullie 
méér weten of hier aan willen meedoen, dan graag een reactie 
naar m.venner@hoevedekaolder.nl 
  
Ontbijten met een goed gevoel. 
De Business Breakfast Club is een prachtige gelegenheid om on-
dernemers uit uw eigen regio te ontmoeten of beter te leren ken-
nen. 
Ons gemeenschappelijke doel is het financieel ondersteunen van 
de Ronald McDonald Huis Maastricht en de Kindervallei. 
Wil je graag meer weten over de mogelijkheden, meld je bij Mieke 
Venner. 
Ronald McDonald Huis Maastricht 
In Ronald McDonald Huis Maastricht zijn ouders altijd binnen een 
paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. Ook 
broertjes en zusjes zijn welkom in het Huis. 
 Gezinnen die logeren in het Ronald McDonald Huis voelen zich er 
al gauw thuis. Even ontspannen voor de tv of in een gemakkelijke 
stoel, koken, slapen, lezen. Het is eigenlijk net als thuis. Naast een 
eigen kamer kan het gezin gebruikmaken van een gemeenschap-
pelijke woonkamer en keuken, een tuin en een dakterras. 
Ronald McDonald Huis Maastricht is veel meer dan een dak boven 
het hoofd. 
Ouders in het Huis ondervinden vaak veel steun aan elkaar. 
Ronald McDonald Kindervallei 
In de Kindervallei kunnen families met een zorgintensief kind onbe-
perkt en onbezorgd op vakantie. Er zijn aangepaste appartementen 
voorzien van bijvoorbeeld een hoog-laagbed, tillift en douchestoel. 
De Ronald McDonald Kindervallei biedt een sprookjesachtige va-
kantieplek aan gezinnen met een (meervoudig) gehandicapt kind. 
Huis Maastricht en de Kindervallei ontvangen geen subsidie van de 
overheid en zijn volledig afhankelijk van donateurs, sponsors en 
vrijwilligers. 

Het minuscule monster wat we Corona noemen, heeft grote gevol-
gen. Voorlopig worden we er nog dagelijks mee geconfronteerd. 
Wat doet het jou? Hoe moet jij je leven nu indelen, anders dan 
voordien? Wat zijn de gevolgen voor je? Vraag: zou je je ervaring 
willen delen met ons? In de volgende nieuwsbrief willen we dat 
plaatsen. Ga een keer achter je pc zitten en doe je verhaal, schrijf 
het van je af.  

Betrokken bij een Goed Doel: Mieke Venner en de 
Business Breakfast Club  

Ben jij betrokken 
bij een Goed 

Doel? 
 

Hier kun je het 
onder de 

aandacht brengen 

Kindervallei 

Oproep 
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Voor degene die mij nog niet zo goed kennen wil ik me voorstellen; 
mijn naam is Thea van Eijkelenburg. 
Sinds de oprichting van Palladyum maak ik deel uit van het bestuur, 
alwaar ik de ledenadministratie verzorg. Ik wil even kwijt dat mijn 
bestuursfunctie bij Palladyum een van de leukste vrijetijdsbestedin-
gen is. 

 

In mijn dagelijkse leven heb ik al 20 jaar  Kantoorboekhandel 
Thea in het centrum van Roggel. Dit is een allround winkel, waar 
we niet alleen boeken en kantoorartikelen verkopen maar naast het 
Postkantoor ook een assortiment wenskaarten, tijdschriften, ca-
deautjes en zelfs een stomerij-depot hebben. 
 
In deze zaak werk ik met twee vaste medewerkster 6 dagen per 
week met heel veel plezier. Een echte dorpswinkel waar  service en  
sociale contacten heel belangrijk zijn. 
 
Ik woon in Roggel, tussen Roggel en Heythuysen. Ik heb daar sa-
men met Frank  een paardenfokkerij “Stal Eijkhof” waar we ac-
tief bezig zijn met embryo-transplantatie bij springpaarden. Elk jaar 
worden bij ons ongeveer 25 veulentjes geboren, die als ze oud ge-
noeg zijn, verkocht worden over de hele wereld.   
 
Naast mijn werkzaamheden ben ik voorzitter van de Dorpsraad 
Roggel, waarin ik probeer nog iets extra te betekenen voor de in-
woners. Waarbij wij ons met name inzetten voor het behoud van de  
leefbaarheid in ons dorp. 

Een opsteker 

Stelt zich voor: Thea van Eijkelenburg 

De naam van Palladyum komt van Pallas Athene, godin van de 
wijsheid en godin van de kunst: zij die de weg wijst. 
Palladium was een oud beeld van de godin Pallas Athe-
na (Minerva), dat in het allerheiligste van de Tempel van 
Vesta te Rome werd bewaard. 
Pallas Athena had diverse functies: ze was beschermgodin van 
handwerklieden en kunstenaars, en ze was godin van de strijd. 
Ze was ook godin van de wijsheid en beschermster van verschil-
lende Griekse steden, in het bijzonder Athene. Tot slot is zij, de 
godin van de reine, heldere aether, ook de godin van de helder-
heid van geest, van het bedaard en kalm overleg.  
Laten wij onze kwaliteiten van juist deze godin gepast inzetten 
om onze ondernemingen op een meest geschikt manier door de-
ze coronacrisis te leiden. 
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De wereldwijde uitbraak van het coronavirus COVID-19 heeft im-
pact op ons allemaal. Op ons sociale leven, ons werk en daarmee 
ook op ons welzijn. De strenge maatregelen drukken een enorme 
stempel op de economie. Dit confronteert bedrijven met een onge-
kend grote onzekerheid over de toekomst. Veel ondernemers zien 
hun inkomsten dalen, terwijl de betalingsverplichtingen doorlopen. 
Niemand heeft een dergelijke situatie eerder meegemaakt, en dat 
maakt het nemen van passende maatregelen in tijden van corona 
lastig. Als Adviseur MKB bij de Rabobank ben ik – Judith Phillips 
Hillen dagelijks in contact met ondernemers en leek het me een 
mooi topic voor dit artikel in de nieuwsbrief van het vrouwennetwerk 
Palladyum. Want hoe vervelend corona ook is, wellicht zijn het ook 
tijden waarin we kansen kunnen pakken.  

Thuiswerken  

Werken in Coronatijdperk: Judith  Philips 

De coronacrisis heeft gevol-
gen voor iedereen. Bij de Ra-
bobank werken we al sinds 
maart voornamelijk thuis. Ge-
lukkig kan ik gebruik maken 
van goede voorzieningen 
maar toch is het niet altijd ge-
makkelijk. Als je niet fysiek bij 
elkaar zit is het lastiger om 
even snel met een collega te 
overleggen hoe je specifieke 
vraagstukken het beste aan 
kunt pakken. En dat in een pe-
riode dat onze klanten juist 
veel vragen hebben. Voor ons 
team was het bij de eerste 
lockdown al meteen alle hens 
aan dek. Want vanaf het begin 
bleek dat er tijdens zo’n perio-
de andere behoeften zijn dan 
in een normale situatie. Een 
andere manier van betalen, 
extra verzekeringen en noem 
maar op.  

Gelukkig kwam de overheid 
snel met een pakket aan maat-
regelen om de sectoren die 
hard getroffen worden te steu-
nen. Daar bovenop heb ik ook 
een flink aantal ondernemers 
kunnen helpen met het bancai-
re uitstel van aflossing. In korte 
tijd moesten we nieuwe regels 
en procedures kennen en toe-
passen. Bij ons is elk dossier 
maatwerk. Zeker nu er in de 2e 
golf sprake is van een aange-
scherpt financieringsbeleid 
voor verschillende sectoren.  

Want hoe vervelend 
corona ook is, wellicht 

zijn het ook tijden 
waarin we kansen 
kunnen pakken.  
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Innovatie is enorm 
belangrijk voor een 
toekomstbestendig 

bedrijf.  

Waar kun je op inzetten in 2021?  

Business as usual  

Corona of niet, veel zaken gaan 
gewoon door en ik ben niet al-
leen maar bezig met vraagstuk-
ken als gevolg van de crisis. On-
dernemers zijn creatief en dat 
merk ik nu ook. Het doet me 
goed om te zien dat mijn klanten 
ondanks of juist door deze bij-
zondere situatie (commerciële) 
kansen zien en willen pakken.  

Er komen mooie plannen 
voorbij. Innovatieve ideeën, 
uitbreidingsplannen, nieuw-
bouw of de overname van 
een bedrijf. Ik haal alles uit 
de kast om de ondernemer te 
helpen zijn of haar plannen te 
realiseren. Of het nu is met 
een aanvraag voor meer 
werkkapitaal, een financiering 
of een leaseovereenkomst 
voor nieuwe bedrijfsmidde-
len. Ik regel het allemaal met 
evenveel plezier.  

Het coronavirus raakt alle secto-
ren. Als individueel bedrijf heb je 
geen invloed op slechte macro-
economische omstandigheden, 
maar je vergroot je weerbaar-
heid door in te zetten op maat-
werk en flexibiliteit, operational 
excellence, innovatie en regio-
nale samenwerking. Verbeter je 
processen en verhoog je winst. 
Op dit moment is er veel aan-
dacht voor de ontwikkeling van 
de orderportefeuille en terecht. 
Maar wat onder de streep over-
blijft, is zeker zo belangrijk  

Investeer in innovatie, juist 
nu. Innovatie is enorm be-
langrijk voor een toekomstbe-
stendig bedrijf. Kopstukken 
uit de industrie benadrukken 
niet voor niets dat we ons uit 
de crisis innoveren. Veel in-
novatie is gericht op digitali-
sering. Door te investeren in 
digitalisering stel je je ver-
dienmodel van de toekomst 
namelijk veilig. Innovatie 
speelt ook een belangrijke rol 
in de verduurzamingsopgave. 

Een helpende hand  

Als ondernemer krijg je harde 
klappen door de aanhoudende 
crisis. Juist in deze onzekere 
tijden is het belangrijk om met 
deskundigen in gesprek te gaan 
over  de toekomst van je bedrijf. 
In kaart te brengen welke kans 

sen er voor jou en je onder-
neming liggen, ideeën uit te 
wisselen en een inspirerend 
plan van aanpak bedenken. 
Op naar een gezond en suc-
cesvol 2021 ! 

Het doet me goed om 
te zien dat mijn klan-
ten ondanks of juist 

door deze bijzondere 
situatie 

(commerciële) kan-
sen zien en willen 

pakken. 
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Woordzoeker 

J V R O U W E N B W M N I W S 

W A A N E D E L IJ A A I A E E 

E E A R N E I Z E N A E A E Y 

M A A R T Z D I L D S U L R D 

L U N I V K E O K E G W V Z I 

H E Y E N E H C A L O S R I E 

R O Z D P R R E A I U B U E H 

E E R I A E E G R N W R U N G 

N M M E N L O P A G K I T K I 

N A A R N G L R U D R E S N L 

L E U D A L E A E S E F E A L 

O N E G IJ W Z N P B W R B R E 

L C G N I V R E W O T R I D Z 

O N E T S M O K N E E IJ B N E 

P E E L E N M A A S N N D A G 

PALLADYUM VLAAI VROUWEN 
BIJEENKOMSTEN DRANK SUPER 

NETWERK KOEK LID 

LEUDAL HOREN LEZINGEN 
MAASGOUW ZIEN YES 

PEEL EN MAAS ZWIJGEN WARMER 

GEZELLIGHEID NIEUWSBRIEF DAME  

BESTUUR LOL WANDELING 

LEDEN BEROEPEN TIJD 

MAART WERVING  LACHEN 

JAARVERGADERING WEERZIEN BIJ ELKAAR 

De woorden zijn 
in alle mogelijke 

richtingen 
verborgen . 
De letters 

mogen meer 
dan eenmaal 

gebruikt worden 

De overgebleven woorden vormen een zin:  
 
_________________________________________________________ 

Stuur je oplossing 
naar : 

info@palladyum.nl
.  
 

Onder de 
winnaars verloten 

we een 
aardigheidje!  
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