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L!JFBLAD Ruim 48.000 ondernemers in Limburg krijgen blad van de Kamer van Koophandel niet in de bus

van de Kamerkrant failhe
I

e
door onzeverslaggevers De curator, Floris Dix in Eindho- december zouden er nog zeven edi-
....... """ "" .." ,, :. ven, probeert een doorstart te ma- ' ties verschijnen. De KvK Limburg'
IlUllEIIIlAAOND- Ruim 48.000 onder- ken, maar daarmee wordt het pro- hoopt alle reeds geschreven artike-
nemers in Limburg blijven deze bleem waarmee KvKLimburg plot- len met foto's alsnog te publiceren,
week verstoken van de Kamer; .seling is geconfronteerd, -niet op : mogelijk in juni of desnoods in au-
krant, het lijfblad van de Kamer . korte termijn opgelost. De Kamer gustus. Zekerheid hierover bestaat
van Koophandel. De uitgever is op zoek naar een alternatlef niet. De KvK Limburg is de enige
van de Kamerkrant - Weijmans Erg ingrijpend kan dat alterna- KvK die nog een eigen krant in
Media Groep in Helmond - is tief echter niet zijn, want 2013 is stand hield, de KvK's in andere de-
sinds 23 mei failliet. vanwege de reorganisatie en in- Jen van het land zijn daar al jaren

krimping van de Nederlandse geleden mee gestopt.
Daárdooris de editie van de Kamer- KvK's,hoe dan ook het laatste Ka- Het faillisement van de Weij-
krant van 24 mei niet verschenen. merkrant-jaar. Vanaf mei 2013 tot . mans Media Groep in Helmond is

'.''h.

door eigenaar René Weijmans zelf
aangevraagd,omdat het bedrijf met
.ernstige liquiditeitsproblemen
kampte. Weijmans hoopt op een
snelle doorstart. Daarvoor is wel ex-
tern kapitaal nodig.

Curator mr Floris Dix van Tur-
naround Advocaten in Best denkt
ook dat er een realistische kans is
op voortzetting van het bedrijf; dat
na eerdere reorganisaties nog vijftig'
mensen in dienst heeft.

Het faillissement was volgens

Weijmans en curator Dix onvermij-
delijk. In de eerste vier maanden
van dit jaar zijn de omzetten sterk
ingezakt. Zes mogelijkekopers heb-

-ben zich gemeld voor eert overna-
me. In de loop van deze week zal .
duidelijk.worden of een doorstart
van het bedrijf mogelijk is.

Volgenscurator FlorisDixonder-
zoeken de potentiële kopers op dit
moment de bedrijfsvoering van
Weijmans. Het gaat om serieuzebe-
langstellenden.
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