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Soms kent het leven geen genade. Nol van Peer ondervindt het 
aan den lijve als zijn vrouw Mientje op 56-jarige leeftijd de di-
agnose alzheimer krijgt. Het is een hard gelag om haar te zien 
achteruitgaan. Nol, die altijd zijn woordje klaar heeft, probeert 
haar tot de laatste snik te verzorgen. Pas als anderen hem zeggen 
dat het echt niet meer thuis kan, gaat Mientje naar een verzor-
gingshuis. Nol bezoekt haar elke dag, twee keer. “Maar het deed 
hem veel pijn mijn moeder zo achteruit te zien gaan”, zegt André.
Met de aftakeling van zijn vrouw begint Nol ook slechter voor 
zichzelf te zorgen. Zijn zwakke gezondheid leidt een jaar geleden 
tot een fatale val in huis. André: “Mijn vader was een flamboyante 
man. Altijd goed gekleed en in voor een goede grap. Een echte 
netwerker ook. Maar door het verdriet ging hij ook zelf achter-
uit. Hij raakte in een isolement en stootte, bewust of onbewust, 
steeds meer mensen af. Maar op zijn crematie was het enorm 
druk. De mensen hadden toch de Nol van vroeger onthouden. 
Dat maakte me trots en emotioneel.”

PRIKKELEN
De oude Nol was een bekende verschijning bij NAC. Ging de 
businessclub mee op trainingskamp of was er een evenement, 
dan was Van Peer een van de deelnemers. Hij was als voorma-
lig investeerder ook een van de clubeigenaren met een minder-
heidsbelang. En bij thuiswedstrijden nam hij natuurlijk steevast 
klanten mee. Of zijn zieke vrouw, die hij zo lang mogelijk van het 
Avondje NAC liet genieten. “Hij gaf niet snel toe, wilde haar prik-
kelen iets te blijven doen. Aandoenlijk was dat. Mijn vader legde 
zich niet snel ergens bij neer.”
Die instelling bracht de familie Van Peer vooral veel goeds. In een 
vergaderruimte hangt een foto uit 1986 waarop vader en zoon 
trots voor hun eerste pand staan, een oude loods net buiten Sint 
Willebrord. Nadien ging het snel. NOMI heeft inmiddels twee 
productielocaties in Etten-Leur, in 2013 ontstond met Nabuurs 
Logistiek een joint venture voor in-house co-packing.  Momen-
teel verzorgt NOMI de co-packing voor vele A-merken, zoals 
Mars, Haribo, Heinz en Nutricia.

INTUÏTIE
In de geest van vader –na een belletje met 
Unilever investeerde Nol ooit stante pede 
in nieuwe machines, zodat hij binnen twee 
maanden gekoelde producten voor het be-
drijf kon verpakken- doet André alles op on-
derbuikgevoel. “Een echt businessplan heb-
ben mijn vader en ik nooit gehad.” Ook de 
groeispurt van de laatste jaren gaat gepaard 
met grote investeringen in machines, ICT 
en personeel. Als de situatie erom vraagt, 
rolt het geld. “Over nieuwe kansen denk ik 
niet lang na. Alles gaat op intuïtie. Onderne-
men en gaan, dat heb ik wel van mijn vader 
meegekregen. De omzet is nu 2,5 keer zo 
groot als in 2013. Voor het personeel werkt 
dat ook motiverend. Ik heb mensen die met 
hart en ziel voor NOMI werken en het be-
drijf echt verder hebben gebracht.”

Nu maakt de zoon van André zich klaar om 
het bedrijf mede te leiden. Délano volgt de 
hbo-studie logistiek en economie. André: 
“Hij is een nette, welbespraakte jongen. Op 
ouderavonden horen we altijd dat hij een 
bindende factor is in zijn klas. Net zijn opa, 
die ook mensen bij elkaar bracht en begin-
nende ondernemers ondersteunde. Ik ben 
er trots op dat Délano ook oog heeft voor 
een ander. En dat hij, als alles volgens plan 
verloopt, de derde generatie binnen Nomi 
Co-Packing zal vertegenwoordigen.” << 
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Tot zijn overlijden, in november 2016, was Nol van Peer het gezicht van Nomi 
Co-Packing. Hij zette het bedrijf  in 1986 samen met zoon André op. Binnen 
afzienbare tijd staat er waarschijnlijk weer een vader/zooncombinatie aan het 
roer. André’s zoon Délano (19) is de beoogde opvolger van zijn vader en opa.
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