
2017

€8,50

van Boxtel januari

prijs

de gemeente

2017van Boxtel januari
de gemeente

Wie zijn de ondernemende mensen in onze gemeente?Caatjes Pen Millingenstraat 13 5045 JA Tilburg M: 06 – 410 408 56 E: erica@caatjespen.nl I: www.caatjespen.nl



Colofon
©Teksten Erica Theloosen www.caatjespen.nl
©Fotografie Peter Jan Fernhout www.xzixzi.com
©Vormgeving  Ardwin Poppelaars www.staetvancreatie.nl
Projectmanagement Kim van Stippent www.metstipopeen.nl  
Drukwerk Jasper Tielen www.drukkerijtielen.nl 
Verspreiding WSD/depostBode www.wsd-groep.nl

Oplage: 10.800
Huis-aan-huisverspreiding in Boxtel – Liempde – Lennisheuvel.

© Alle auteursrechten ten aanzien van de teksten en fotografie in deze 
uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Alle deelnemers aan de 
Parels van Boxtel hebben vooraf inzage gekregen in hun artikel en hun 
goedkeuring gegeven. Deze rechten berusten bij Erica Theloosen van 
tekstbureau Caatjes Pen en Peter Jan Fernhout van XziXzi Photography. 
Alle pagina’s uit deze uitgave zijn als geheel vrij te publiceren mits  
voorzien van de juiste bronvermelding: Parels van de gemeente Boxtel, 
De ParelReeks, 2017.

Hoewel dit magazine met veel zorg is samengesteld, aanvaarden de 
auteurs geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele 
fouten en/of onvolkomenheden.

Parels van... is een initiatief van Erica Theloosen en Peter Jan Fernhout.
In 2013 verscheen in deze reeks Parels van de Reeshof.

Daas Podotherapie
Annemiek Daas & Haico Peijnenburg
Boxtelseweg 20
5298 VC Liempde
T: 0411 – 63 36 36
E: info@daaspodotherapie.nl
I: www.daaspodotherapie.nl

Kliniek voor Mondzorg Boxtel
René Kaboord
Dukaat 9
5283 PJ Boxtel
T: 0411 – 67 84 60
E: info@mondzorgboxtel.nl
I: www.mondzorgboxtel.nl

Massagetherapie Joanna
Joanna Pawlowska
Pr. Bernhardstraat 27a
5281 JH Boxtel
M: 06 – 341 120 38
E: massagepraktijk.joanna@gmail.com

De Spreektuin
Marloes van de Loo - Korthout
St. Ursula 2
5281 HV Boxtel
M: 06 – 535 271 92
E: despreektuin@gmail.com
I: www.despreektuin.nl

Verloskundig Centrum Fellenoord
Petra van der Tempel, Linda Schoor  
en Marieke te Dorsthorst
Fellenoord 2a
5281 CB Boxtel
M: 06 – 531 727 66 
E: info@verloskundigcentrumfellenoord.nl
I: www.verloskundigcentrumfellenoord.nl

Zorggroep Elde
Jacqueline Joppe, Jan Kees Metz &  
Eric Hardy
Liduinahof 35 
5281 AD Boxtel 
T: 0411 – 63 40 00 
E: info@zge.nl 
I: www.zge.nl 

2017van Boxtel januari
de gemeente

P16079 CAA Parels van Boxtel binnenwerk.indd   1 14-12-16   12:42

Parels van Boxtel, De ParelReeks 2017.  ©teksten: Caatjes Pen ©fotografie XziXi Photography.Parels van Boxtel, De ParelReeks 2017.  ©teksten: Caatjes Pen ©fotografie XziXi Photography.



Inhoudsopgave
Introductie   5

Advocatenkantoor Geerts  6

Marcia Geerts 

Voedselbank Boxtel   8

Arjen Witteveen 

Wijkmakelaars   8

Hans Mols en Werner van der Velden
 
Gemeente Boxtel   9 

Eric van den Broek
 
Drukkerij Tielen   10

Jasper Tielen 

Traditions Kappers  10

Maud Bouman 

BHE Landbouwwerktuigen & Tuin & Park 11

Harm Eijkemans

GET TO THE PO!NT  11

Elisah Doevendans
 
Tiga Health & Beauty  13

Gemmy en Jan Schellekens
 
De Rechter   13

John van de Langenberg
 
Verloskundig Centrum Fellenoord  14

Petra van der Tempel, Linda Schoor en 
Marieke te Dorsthorst

Bureau 74   14

Jurgen Bergman 

Restaurant Corfu  15

Ingrid en Anastasios Devetzis

Matas   16

Guido Bergman 

Van Weert Schilderwerken  18

Eric & Jos van Weert 

Jilesen & Van Kessel  18

Rick Jilesen & Stefan van Kessel 

Harry van der Velden Tegels en Natuursteen  19

Thomas Seifried 

Daas Podotherapie  20

Annemiek Daas en Haico Peijnenburg

Iris Kappers   20

Iris Schoenmakers
 
MAGIC FX   21

Bram Veroude 

MET STIP OP ÉÉN  23

Kim van Stippent 
 
HOLLANDIA groengroep  24

Rogier Biekens 

Finenzo   26

Chris van der Graaf

ViaVero   27

Wilbert van Vlijmen & Martijn Roy 

Elzen Maas Makelaars  27

Tijn Maas 

DeMooiBoxtelKrant  28

Mark van der Pol en Willemijn Wijdenes

P16079 CAA Parels van Boxtel binnenwerk.indd   2 14-12-16   12:42

Acupunctuurpraktijk Lenie Kinnegen 29

Lenie Kinnegen 

van ’t Hooft & van Rosmalen notarissen 30

Monique van ’t Hooft & Martijn van Rosmalen

Mr. & Mrs. Filipe  31

Filipe en Diana van den Borne
 
Infolio   31

Marco Timmermans 

Carolijn Schrijft  32

Carolijn van der Hoeven
 
Autobedrijf Van den Brandt  32

Frank en Dennis van den Brandt 

PMB grafkisten   33

Pieter van den Broek
 
Celdex   34

Wim van Welt 

ROND accountants | fiscalisten  36

Ton Kroonen & René Hendriks  

ISO3 bouwkundig ingenieursbureau 36

Koen van de Braak 

Alfa Makelaardij  37

Hans en Lotte Dings
 
Feelwise   39

Birgit Vandermeulen
 
Zorggroep Elde  40

Jacqueline Joppe, Jan Kees Metz & Eric Hardy
 
Kliniek voor Mondzorg Boxtel  42

René Kaboord

Rabobank Hart van De Meierij  43

Richard van Rooij

AFE events   44

Johan Coset

Bizzalicious   44

Hille de Gooijer 
 
PROEF! Culinair  45

Yvon Goossens & Marco Vermeijs 
 
24recruitment   46

Margje van den Broek
 
Jan van den Boomen  46

Jan van den Boomen
 
Eetcafé De Kerk  47

Kim Brusselers & Evy van Rosmalen 
 
AllEqual   48

Gerlof Roubos en Anneke Miedema 

La Gare Clothing  49

Judith en Martijn Jansen 

Met je hart   49

Ivy van Geel 

Monuta Vermeulen   50

Bob Vermeulen  

040FIT! Boxtel   50

Ralph Zomer  

Unilux   51

Patrick van Loosbroek 

Index   53

P16079 CAA Parels van Boxtel binnenwerk.indd   3 14-12-16   12:42

Parels van Boxtel, De ParelReeks 2017.  ©teksten: Caatjes Pen ©fotografie XziXi Photography. Parels van Boxtel, De ParelReeks 2017.  ©teksten: Caatjes Pen ©fotografie XziXi Photography.



441651

13

27

36

3039

10 19

21

20

P16079 CAA Parels van Boxtel binnenwerk.indd   4 14-12-16   12:42

Introductie
Voor je ligt het schitterende magazine Parels van de 
gemeente Boxtel. Laat je meeslepen door de mooie, 
persoonlijke verhalen en anekdotes van onder-
nemende mensen uit Boxtel. Je merkt vast dat ieder 
vertelt vanuit zijn of haar passie voor het werk. 

In de taal wordt parel gebruikt als aanduiding voor waardevol 
en duurzaam. Een parel doet er vijf jaar over om te volgroeien. 
In die periode vormen zich steeds laagjes parelmoer totdat de 
parel volgroeid is. Vervolgens duiken parelduikers de parel op. 
Bij de ondernemende mensen in dit magazine zien we dat het-
zelfde is gebeurd. Opgedane ervaringen, scholing en kennis: 
steeds verder vulden ze hun rugzak en zijn ze uitgegroeid tot 
excellente parels, waardevol voor mens en bedrijf. 

Wat willen we met dit magazine bereiken? Allereerst de onder-
linge samenhang in de gemeente versterken. Dat ondernemers 
elkaar weten te vinden en dat bewoners weten waar ze voor een 
product of dienst in de gemeente terecht kunnen. Daarnaast 
willen we dat vrijwilligers zichtbaar worden. 

Van een aantal maatschappelijke initiatieven staat er een mooi 
verhaal in, mogelijk gemaakt door de gemeente Boxtel en  
Architectenbureau Snijders en Van Stekelenburg. 

Een hartelijk dank je wel aan Kim van Stippent; zij heeft met 
verve de deelnemers uitgenodigd om deel te nemen. Met 
recht heeft ze haar bedrijfsnaam MET STIP OP ÉÉN waar- 
gemaakt. Maandenlang stond Parels van Boxtel nummer ÉÉN. 
Natuurlijk ook een dank je wel aan John van de Langenberg, 
van restaurant De Rechter, omdat wij daar onze intrek konden 
nemen om te fotograferen en de interviews te houden. Ook 
stelde hij De Rechter open voor de feestelijke kick-off. Als laat-
ste een gemeend dankwoord aan alle deelnemers. Zonder hun 
enthousiaste medewerking zou dit magazine natuurlijk nooit  
verschenen zijn. 

Wij kijken terug op een mooie Pareltour in Boxtel. Namens ons 
allen veel plezier toegewenst met het doorlezen van dit prach-
tige exemplaar. 

Creatieve Parelgroet,
Erica Theloosen, Peter Jan Fernhout en Kim van Stippent
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Advocatenkantoor 
Geerts

Poetst advocate Marcia Geerts het stoffige imago van 
de advocatuur op? Geeft zij het vak van advocaat een 
nieuwe dynamiek? Lees haar antwoorden op de vragen 
en stellingen en laat je verrassen hoe zij invulling geeft 
aan een prachtig vak. 

Marcia Geerts

6
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Advocatenkantoor Geerts Marcia Geerts

Een rechtenstudie is oersaai! ‘Nee hoor, juist helemaal niet. Ik vond 
het echt superleuk. Het is niet het ophoesten van alles wat je geleerd 
hebt, maar het is juist puzzelen om alle stukjes te leggen totdat er 
een oplossing is. Dat betekent weten hoe je met de wet moet omgaan 
en hoe het systeem werkt.’

De advocatuur heeft een stoffig imago! ‘Vroeger wel. Dat komt 
denk ik omdat advocaten tot de notabelen van het dorp behoorden. 
Zij hadden alleen al door hun beroep aanzien. Als een ‘burger’ al iets 
durfde te vragen aan een advocaat, kreeg hij het antwoord zo gepre-
senteerd dat het niet begrepen werd. Nu is dat niet meer zo, bij ons 
kantoor in ieder geval niet. Wij spreken in heldere taal, zonder poes-
pas. Ik durf ook stellig te zeggen dat mijn kantoor geen stoffig imago 
uitstraalt en ook niet zo is.’ 

Mensen zien vaak het beeld van de advocaat in de rechtbank met 
toga en witte bef. Jullie zijn verplicht dat te dragen. Hoe onder-
scheid je je dan als advocaat? ‘Door de inhoud van het werk. Maar 
ook door in ‘gewoon’ Nederlands te schrijven. Als je het leest weet je 
wat er staat en wat er bedoeld wordt. Daarnaast probeer ik het werk 
dat wij doen toegankelijker te maken door artikelen te schrijven.  
Dat doe ik voor onze website, social media, maar ook voor diverse 
tijdschriften en blogs. Ik krijg daar hele leuke reacties op. Soms 
word ik daar zomaar in de supermarkt over aangesproken. Wat ik 
het meest hoor? Dat de artikelen zo leuk en in begrijpelijke taal zijn 
geschreven. Voor mij is dit een bevestiging dat het werkt.’

Boven of naast cliënten staan? ‘Ik vind het heel belangrijk om naast 
mijn cliënten te staan. We zijn gelijkwaardig. Samen vormen we een 
team. Alleen als ze zich veilig bij mij voelen en alles durven te vragen, 
kan ik het beste voor hen uit een zaak halen. Het is een onbekend 
gebied waar ze zich op begeven. Daar komt ook nog eens bij dat de 
aanleiding om een advocaat in de arm te nemen, meestal niet leuk 
is. Mensen zijn dan kwetsbaar.’

Zie je een zaak als een kans of bedreiging? ‘Ieder nieuwe zaak is 
een kans. Er is altijd wel een oplossing te vinden door creatief en 
slim te zijn én ervoor durven te gaan. Dat maakt mijn werk boeiend 
en uitdagend.’ 

Werk versus gezin. ‘Ik denk dat als ik geen kinderen zou hebben, ik 
waarschijnlijk wel meer (over)uren zou maken. Er moet een goede 
balans tussen werk en privé zijn. Voldoende ontspanning houdt je 
scherp. Dat komt uiteindelijk ten goede aan de cliënten.’

Lezers opgelet! 

Marcia is met haar kantoor heel actief 
op social media. Binnenkort komt ze met 
iets heel vernieuwends. Daarvoor heeft 
ze de samenwerking gezocht met lokale 
Boxtelse ondernemers. Ze is er super 
enthousiast over. Wie nieuwsgierig is, 
volg haar! 

Mannen versus vrouwen. ‘Op mijn kantoor werken alleen  
vrouwen. Dat is geen bewuste keuze, maar is zo gegroeid. Ik vind 
het zelf wel heel leuk. Wij, Nadieh Van Noort (advocaat), Isabeau 
Schouten (juridisch secretaresse en ook een echte Boxtelse) en ik 
zijn samen een heel goed team. We werken al lang samen en zijn 
goed op elkaar ingespeeld. Sinds kort werkt ook Robin Kuijken, 
een rechtenstudente bij ons. Samen vormen wij een jong, fris en  
gedreven kantoor.’

Een eigen advocatenkantoor versus werken op een advocaten-
kantoor? ‘Al heel snel wist ik dat ik een eigen advocatenkantoor 
wilde. In 2007 heb ik de stap gezet. Nu naderen we al ons 10-jarig 
bestaan. Het gaat zo snel en nog steeds goed. Daar ben ik wel trots 
op. Het is een goede keuze geweest. Doordat het mijn eigen kantoor 
is, bepaal ik zelf de strategie, de doelgroep en de werkwijze. Dat 
maakt het ook nog eens heel erg leuk.’ 

Wie zijn je cliënten? ‘Ongeveer 50% is particulier en 50% is onder-
nemer. Naast procederen, adviseren en bemiddelen we ook. 
Mensen kunnen bij ons terecht voor arbeidsrecht, algemeen ver-
bintenissenrecht - je krijgt een gele auto in plaats van de bestelde 
rode. Daar gaat iets mis in die overeenkomst - ondernemingsrecht,  
familierecht en tot slot strafrecht.’ 

Wat is je ambitie voor de komende 10 jaar? ‘Het kantoor laten 
groeien en mij richten op de Boxtelse markt. Ik vind het leuk om 
de mensen/ondernemers uit mijn eigen dorp te helpen. Dat wij in  
Oirschot gevestigd zijn, is geen probleem. De ondernemer bezoeken 
wij op het bedrijf en voor particulieren regelen wij een spreekruimte 
in Boxtel.’  

Advocatenkantoor 
Geerts Marcia Geerts
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Voedselbank Boxtel (en omstreken) helpt mensen die onder de armoede-
grens leven (in Nederland zijn het er meer dan een miljoen!) door ze tijdelijk 
te voorzien van voedselpakketten. 

Voorzitter Arjen: ‘Om onze klanten van vol-
doende eten te kunnen voorzien, werken 
wij samen met bedrijven, instellingen, over-
heden en particulieren. Zo zorgen we er 
samen voor dat armoede wordt bestreden, 
voedseloverschotten verdwijnen en het 
milieu minder wordt belast!’ Het motto van 
de voedselbank is: “Oog voor voedsel, hart 
voor mensen”.

Arjen is oud-ondernemer in Boxtel en 
beschikt over tal van contacten om mensen 
en bedrijven bij de noodzakelijke taken van 
de voedselbank te betrekken. ‘Om de zelf-
redzaamheid van onze klanten te vergroten, 
werken we samen met lokale organisaties die 
ze helpen om weer op eigen benen te staan. 

Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk 
zijn!’ Afhankelijk van de gezinssamenstel-
ling worden passende voedselpakketten 
samengesteld. De producten komen vooral 
uit de directe omgeving. In 2017 gaat de 
Voedselbank verse producten afnemen van 
de nieuw te realiseren voedseltuin die op 
het terrein van De Kleine Aarde komt.
 
Voorzitter Arjen bedankt alle Boxtelaren 
voor hun giften, producten en diensten. 
‘Samen met onze 65 vrijwilligers zijn zij heel 
belangrijk om elke week circa 450 monden 
te kunnen voeden. Hopelijk mag ik opnieuw 
een beroep op ze doen. We krijgen namelijk 
extra kosten door een nieuwe huisvesting 
van onze organisatie.’ 

Voedselbank Boxtel 
Arjen Witteveen

“Voedselpakketten zijn 
overbruggingshulp.”

Gesponsord door de gemeente Boxtel

Wijkmakelaars

Toegelicht door Hans en Werner: ‘De ini-
tiatieven komen uit de leefwereld van de  
Boxtelaren. De gemeente is een systeem-
wereld, veroorzaakt door allerlei regels en 
taken. Daar zit een gat tussen. De gemeente 
Boxtel heeft dat onderkend en wil de ener-
gie uit de samenleving op de juiste plek 
binnen de gemeente laten landen én aan-
jagen. Ook de sociale binding versterken 

is een van de uitgangspunten van Meewer-
kend Boxtel, dat speciaal voor het bereiken 
van die doelen in het leven is geroepen.’ 

Werner formuleert het mooi: ‘Hoewel de 
overheid zich terugtrekt en steeds meer  
initiatieven van burgers verwacht, vervullen 
wij als diezelfde overheid een faciliterende 
en kanaliserende rol. Met open armen ont-

vangen wij de plannen die vanuit de bewo-
ners komen. Ik word er in ieder geval heel 
enthousiast van als ik zie wat er allemaal 
gebeurt in onze gemeente en dat ik de 
smeerolie kan zijn om een project te laten 
floreren.’ 

‘Boxtel is een energieke samenleving, dat hebben wij als 
wijkmakelaar het afgelopen jaar van dichtbij meegemaakt’, 
vertelt Hans enthousiast. ‘Na een inventarisatie blijkt dat er 
ruim 55 burgerinitiatieven zijn. Stuk voor stuk goede ideeën 
waarvoor wij als wijkmakelaar de verbinder zijn tussen de 
plannen en de gemeente.’

Hans Mols en Werner van der Velden

Meewerkend Boxtel

8
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Gemeente Boxtel 
Eric van den Broek

Meewerkend Boxtel

9

Wethouder Eric van den Broek heeft een heel mooie portefeuille waar hij 
verantwoordelijk voor is. Met veel enthousiasme legt de bevlogen politicus 
uit wat hij doet voor en bereiken wil met de Boxtelse gemeenschap. 

Al sinds zijn studententijd is Eric lid van de 
SP en politiek actief. Dat leidde tot het wet-
houderschap in 2014. Als Boxtelaar voelt hij 
zich erg betrokken bij de inwoners. ‘Ik ben 
graag onder de mensen en heb altijd sterk 
de drang om samen met hen, in dit geval 
dus de Boxtelaren, iets te doen.

Een van zijn portefeuille-onderdelen is  
Economie. In 2014 heeft de gemeente een 
economisch stimuleringsbudget van één 
miljoen euro geoormerkt om de Boxtelse 
economie aan te jagen. De insteek hiervan 
is dat we willen uitgaan van de kracht van 
de samenleving. Dat heeft er inmiddels toe 
geleid dat zowel bedrijven, particulieren 
als organisaties ideeën hebben aandra-
gen. Heel bruikbare voorstellen ook, die 
we konden verzilveren. En dan komt het 
vliegwiel in een versnelling, want het leidt 
nog steeds tot nieuwe initiatieven. De twee 
wijkmakelaars Hans Mols en Werner van der 
Velden zijn hierbij de verbindende factor 
tussen de gemeente en de inwoners.’

Vanuit zijn andere portefeuille-onderdelen, 
Zorg & Wmo, wordt er gekeken naar de 
mogelijkheden om de sociale structuur te 
versterken. 

‘We zijn er best trots op dat we daar-
voor een vernieuwend concept hebben 
bedacht, waarbij een klankbordgroep van 
mantelzorgers met een concreet actie-
plan is gekomen. In gezamenlijkheid met 
de gemeente wordt dat actieplan gereali-
seerd. Dit concept krijgt veel waardering, 
werkt motiverend en zorgt voor commit-
ment. Ik durf gerust te zeggen dat wij in de 
regio de eerste gemeente zijn die op deze 
manier kijkt naar de sociale structuur en 
de inwoners een grote rol daarbij geeft.’  

De gemeente heeft twee keer € 75.000,-  
vrijgemaakt voor pilots in het kader van de 
Wmo-wetgeving. Daarmee wil ze burgers 
faciliteren om met ideeën te komen. Maar 
ook wil ze daarmee onder meer perspectie-
ven bieden aan de ouderen in Boxtel. 

‘Natuurlijk zijn wij als gemeente ook 
benieuwd naar reacties van inwoners op 
ons nieuwe beleid. Geregeld spring ik op de 
fiets en zoek het persoonlijke contact met 
mensen in de straat. Ik vraag ze dan nadruk-
kelijk wat ze wat ons beleid vinden en laat 
me graag voeden door wat ze te vertellen 
hebben. 

Die persoonlijke aandacht vind ik super 
belangrijk. Ik ben heel tevreden met de 
leuke portefeuille die ik heb, omdat ik met 
de activiteiten die hieronder vallen een 
positief elan in de Boxtelse gemeenschap 
kan brengen. Verrast ben ik door wat er 
allemaal al aan burgerinitiatieven van de 
grond is gekomen. Dat belooft wat voor de 
toekomst. Als wethouder en als persoon 
vind ik het prachtig dat ik persoonlijk hierbij 
betrokken ben. Mooi dat het geen eenrich-
tingsverkeer meer is, maar dat gemeente 
en Boxtelaren er samen de schouders onder 
zetten. Met alles wat we doen, houden we 
de slogan Meewerkend Boxtel voor ogen. 
Ons plan om aanjager te zijn van de Boxtelse 
economie wordt gaandeweg gerealiseerd.’ 
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Traditions Kappers
Maud Bouman

In groep 3 al weten dat je kapper wilt worden én een eigen kapperszaak wilt 
runnen. Bij Maud werkte het zo. Met haar 19e jaar bezit ze op een toplocatie 
in Boxtel, tegenover de HEMA, haar zaak Traditions Kappers. Haar ambities 
zijn eindeloos. Het is maar goed dat er af en toe iemand op haar staart trapt.

Maud: ‘Ik was altijd bezig met het frunni-
ken in haren van mijn vriendinnetjes. Een 
speldje hier en een knotje daar.’ Ze besloot 
na de middelbare school meteen naar de 
kappersopleiding te gaan aan het ROC, 
gevolgd door nog een jaar aan een particu-
liere school All-in Kapperscollege waar ze 
ook de ondernemersopleiding volgde, nodig 
om een eigen kapperszaak te beginnen. ‘Het 
ondernemersbloed heb ik van mijn vader. 
Waar iedereen het heel interessant vond dat 
ik zo jong een eigen kapperszaak had, vond 
ik het heel normaal. 

Stap voor stap werk ik mijn doelen af. Voor 
de toekomst heb ik de volgende stappen al 
in mijn hoofd zitten.’

Aan haar zaak heeft ze een eigen twist gege-
ven: leuke lijsten aan de muur, bloemen en 
andere decoraties. ‘Ik wil een huiskamer- 
sfeer creëren waar iedereen zich welkom  
voelt. Het allerbelangrijkste vind ik dat mijn 
klanten na een behandeling als zichzelf de 
salon verlaten.’

‘Als je haar maar goed zit’

10

Ja, je leest het goed: drukkerij Tielen is al meer dan 100 jaar een begrip in Boxtel en 
verzorgt meer dan alleen het drukken van boeken en brochures. 

Jasper, generatie nummer 4: ‘Wij zijn specialisten 
in ons vak. Wat de klant bedenkt, brengen wij tot 
een goed einde. Het geven van adviezen is onze 
sterke kant. Weet de klant nog niet precies wat hij 
wil, dan nemen we hem mee naar onze ideeën- en 
monsterkamer. Het moet dan wel heel gek lopen 
als er niet iets concreets uitkomt.’

Het adviseren over papierkeuze, de emotie die 
gecommuniceerd moet worden en klanten een 
zetje in de juiste richting geven, daar krijgt Jasper 
veel energie van. Klanten verwachten van hem 
een hands-on mentaliteit. Dan zijn ze bij hem aan 
het goede adres. Jasper: ‘Op z’n Brabants gezegd: 
het leukst vind ik het als ik met de poten in de klei 
kan staan.’

Het was niet vanzelfsprekend dat Jasper als 
vierde generatie in het bedrijf kwam. ‘De drukkerij 
was gevestigd in het dorp. Geen geschikte loca-
tie om de toekomst tegemoet te gaan. Toen mijn 
vader bezig was met nieuwbouwplannen, was dat 
onder meer de trigger om in 2008 het bedrijf over 
te nemen.’ 

Jasper Tielen

‘Klanten verwachten van 
mij dat wij hun problemen 
oplossen. Daar ligt onze 
uitdaging.’

Drukkerij Tielen 

P16079 CAA Parels van Boxtel binnenwerk.indd   10 14-12-16   12:43

Harm Eijkemans

‘Mijn uitdaging is iedere machine te 
repareren. Tot nu toe is dat voor 100% 
gelukt.’ 

GET TO THE PO!NT Elisah Doevendans

‘Van je passie je werk  
maken, is het leukste  
wat er is.’

Al van jongs af aan is Elisah bezig met vormgeven. ‘Van een spreekbeurt op de 
basisschool tot presentaties voor studieprojecten, alles verzorgde ik tot in de 
puntjes’, vertelt Elisah enthousiast. ‘Na mijn studie kon ik deze creativiteit dan 
ook prima kwijt in een marketing- en communicatiefunctie.’ 

Tot iemand haar presentaties zag en haar 
erop wees dat ze deze kwaliteit ook goed als 
zelfstandig ondernemer zou kunnen inzetten. 
Naast haar baan startte Elisah in 2011 met To 
the point presentaties. Toen het bedrijf waar ze 
werkte een jaar later ging reorganiseren en haar 
een andere baan aan werd geboden, besloot ze 
haar passie voor vormgeving te volgen en zich 
fulltime op haar bedrijf te richten. 

Het dienstenpakket groeide al snel uit met 
andere vormen van design zoals logo’s, huis-
stijlen, communicatie- en promotiemiddelen. 
Daarom doopte ze de bedrijfsnaam in 2016 
om tot GET TO THE PO!NT. 

Elisah: ‘Het geeft mij energie en voldoening 
om andere ondernemers te ondersteunen bij 
het bepalen en realiseren van een stijl. Vaak 
blijken concepten al heel dicht bij de eind-
versie te liggen en dat is mijn meerwaarde: 
verrassen met ‘to the point’ designs die bij de 
ondernemer en het bedrijf passen.’  

Omdat Harm afgestudeerd was als 1ste monteur Landbouwmecha-
nisatie, voegden vader en zoon er een tweede tak van sport aan toe: 
het repareren van machines die gebruikt worden voor het onder-
houd van tuin en park. En dat in de meest brede zin van het woord: 
van landbouwmachines tot grasmaaier en kettingzaag. Harm ver-
klaart: ‘Feitelijk alles wat je als hovenier of tuinliefhebber nodig hebt 
om je tuin prachtig bij te houden.’

Iedere dag is weer anders. Dat is nou net wat het vak voor 
Harm zo aantrekkelijk maakt. ‘De ene dag sta ik te werken 
aan een grote landbouwmachine en de dag erna kan ik bij-
voorbeeld met de reparatie van een kettingzaag bezig zijn.’ 
Uitbreiding staat te wachten. In het eerste kwartaal van 2017 ver-
schijnt er een mooie showroom.

BHE Landbouwwerktuigen  
& Tuin & Park
‘Het was een uitstekend plan van mijn vader om enkele jaren terug het varkensbedrijf te stoppen en 
landbouwmachines te gaan verhuren en nieuw te leveren’, vertelt zoon Harm. ‘Veel boeren investeren niet in die 
grote machines, het liefst huren ze die. Ons verhuurprogramma is heel uitgebreid en mijn vader is degene die de 
verhuur regelt.’
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‘Ik maak er een sport van mijn gasten te verrassen en 
tevreden huiswaarts te laten keren.’

Bewegen zit in het bloed, zowel bij Gemmy als Jan. Bij Gemmy was dat 
ballet en dans. Ze heeft nog steeds een balletschool. Als sportleraar wil Jan 
het goede voorbeeld geven en zijn passie voor bewegen overbrengen. ‘Een 
van onze klanten riep laatst “Bewegen brengt geluk”. Dat is precies wat we 
willen’, aldus Jan. ’Fit, gezond en gelukkig: een mooi voornemen voor het 
nieuwe jaar.’ 

Gemmy: ‘Ons doel is dat mensen gaan spor-
ten omdat het leuk is en niet alleen omdat 
het moet. Het gevarieerde aanbod van Yoga 
tot Zumba zorgt ervoor dat je gemotiveerd 
en enthousiast blijft’. Gezellig maken begint 
al bij binnenkomst met een persoonlijke 
ontvangst en na afloop kan er genoten 
worden van een heerlijke nespresso of een 
slow tea. Het grootste onderscheid maken 
Gemmy en Jan met de Milon Cirkel. 

We komen ‘Milonnen’ horen ze klanten vaak 
zeggen. Deze cirkel bestaat uit 12 volau-
tomatische trainingsapparaten. Ze stellen 
zich automatisch in op de klant en zijn een 
goed alternatief voor de gewone sport-
school. Gemmy: ‘Klanten kunnen zo in 35 
minuten gemakkelijk, veilig, effectief trai-
nen én resultaat boeken. Ons doel hebben 
we dan bereikt: de mededorpsbewoners 
gezond houden en geluk brengen.’ 

Tiga Health & Beauty
Gemmy en Jan Schellekens

Bewegen bij Tiga doe je voor je plezier.

Een echte horecaman met liefde voor zijn vak, dat is John van de Langenberg. 
Op zijn 17e gestart als leerling kok heeft hij inmiddels een aantal jaren later 
drie succesvolle zaken verkocht en is hij eigenaar van twee topzaken: Grand 
Café Le Verre in Schijndel en De Rechter in Boxtel.

Ruim een jaar geleden, september 2015, is 
John met De Rechter gestart. Een restau-
rant met verschillende functies gericht op 
zeer uiteenlopende doelgroepen. ‘Bij ons 
kun je terecht voor een lunch, high tea, high 
wine en diner tot zelfs een geheel verzorgde 
bruiloft. Ook bedrijven zijn welkom voor een 
vergadering, bedrijfsfeest of walking dinner. 
Voor ouders met kinderen hebben we een 
eigen kinderbioscoop ingericht ‘De Kinder-
rechter’. Zowel ouders als hun kids kunnen op 
deze manier lekker ontspannen’, vertelt John. 

Bij De Rechter geniet je van kleine, pure 
gerechten voor een vaste prijs. John ver-
volgt: ‘We zijn continu bezig met verbeterin-
gen en vernieuwingen. Zo slaat ons nieuwe 
concept, Proeftijd, goed aan bij de gasten. 
Dat je niet om De Rechter heen kunt, blijkt 
ook uit alle mooie recensies op de verschil-
lende dinnersites en onze Facebook pagina. 
Daar doe je het toch voor als ondernemer.’ 

John van de LangenbergDe Rechter
13
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Petra, Linda en Marieke stralen een en al enthousiasme 
uit voor hun prachtige vak: verloskunde. Je ziet en 
merkt aan alles dat dit trio op elkaar is ingespeeld en 
dezelfde visie heeft op de zorg die ze leveren. 

Petra: ’Wat wij belangrijk vinden in onze praktijk is dat wij  
laagdrempelig zijn, de tijd nemen en goede zorg leveren tot en 
met de nazorg. Alle echo’s worden dan ook in onze eigen prak-
tijk gemaakt en we zijn zelfs opgeleid om spiralen te plaatsen. We 
bieden het complete pakket.’ Marieke vult aan: ‘Doordat we alle drie 
onze cliënten meermaals in de zwangerschap zien, kennen we onze 
mensen. Dit is niet alleen fijn voor hen maar zeker ook voor ons.  
Het blijft toch altijd zeer speciaal dat je hen mag begeleiden bij een 
groot moment als de geboorte van hun kind.’

Linda: ‘Waar onze mensen willen bevallen, mogen ze zelf beslis-
sen, thuis of in het ziekenhuis. Ze moeten zelf kiezen waar ze zich  
het prettigst voelen en daar bevallen.’ De dames zijn actief 
in de gemeentes Boxtel, Liempde, Esch, Vught, Gemonde en  
Sint-Michielsgestel. 

Jurgen: ‘Het is altijd mijn wens geweest om voor mezelf te beginnen, maar 
op de een of andere manier kwam het er niet van. Toen ik de stap deed, 
nam ik ervaring van 20 jaar loondienst en de contacten met leveranciers 
van kwaliteitsmaterialen mee. De basis was gelegd.’

Eigen ondernemerschap staat voor Jurgen 
gelijk met dingen doen die je zelf leuk vindt 
en je eigen planning maken. ‘Daar krijg ik 
ontzettend veel energie van en dat is uitein-
delijk altijd terug te zien in het eindproduct 
dat je aflevert. Natuurlijk kan ik alles wat 
met belettering te maken heeft verzorgen, 
of een logo ontwerpen. Maar het is wel erg 
leuk als opdrachtgevers met onverwachte 
vragen komen.’ 

Jurgen doelt hier onder meer op de vraag: 
“Als jij auto’s volledig kunt wrappen met 
stickerfolie, kun je dan ook mijn keuken- 
kasten wrappen?” 

Dezelfde technieken inzetten voor andere 
doeleinden, leveren verrassende eindresul-
taten op. ‘Juist het niet geijkte pad bewan-
delen daar geniet ik van. Het geeft mij ont-
zettend veel voldoening als ik dan de blije 
gezichten van klanten zie’, glimlacht Jurgen.

Verloskundig Centrum Fellenoord
Petra van der Tempel, Linda Schoor en Marieke te Dorsthorst

Gedroomd - Gedragen - Geboren

Jurgen BergmanBureau 74

‘De vraag van de klant kan mij niet gek genoeg zijn.’ 
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Grote kans dat, wanneer een Boxtelaar het heeft 
over Corfu, hij meteen denkt aan het enige Griekse 
restaurant dat Boxtel rijk is. Stap er binnen en je waant 
je op een Grieks terras overdekt met druivenranken. 
Ingrid en Anastasios, wellicht beter bekend als Peter, 
runnen het al ruim 20 jaar met veel enthousiasme. Hun 
inzet is gasten een gezellige avond uit te laten beleven 
en eerlijk en gezond voedsel te serveren. 

Op zijn derde verhuisde Peter met zijn ouders naar Nederland. Dat 
het Nederland werd, kwam doordat zijn moeder een Nederlandse 
is. Peter: ‘Mijn ouders voedden mij tweetalig op. Dat komt nu geregeld 
goed van pas, omdat er best vaak Griekse chauffeurs bij ons komen 
eten. Ik vind het leuk dat ik met hen in het Grieks kan communiceren.’ 

Peters vader, Filippos, was de kok in huize Devetzis. Zowel Hollandse 
als Griekse kost zette hij op tafel. ‘De liefde voor het Griekse eten heb 
ik van mijn vader meekregen. Hij vond het ook helemaal geweldig 
en was apetrots dat ik eerst in Oirschot en later in Boxtel een eigen 
restaurant opende. Tot op hoge leeftijd was hij het gezicht van het 
restaurant en werkte hij actief mee. Heel veel gasten kennen hem 
nog’, vertelt Peter. Doordat er een mooie portretfoto van Filippos in 
het restaurant hangt, hoort hij er nog steeds bij. 

Restaurant Corfu staat bekend om het gebruik van eerlijke en pure 
producten. Ingrid: ‘Toen bleek dat een van onze kinderen een voed-
selallergie had, ben ik me daarin gaan verdiepen. Ik las op verpak-
kingen de productinformatie. 

Het maakte mij ervan bewust dat de voedselindustrie heel machtig 
is. Informatie klopte lang niet altijd met wat er daadwerkelijk in het 
product zit. Eten is voor mij bewust zijn van wat je eet. Wat stop je 
in je mond. Het moet voor mij iets toevoegen en niet alleen maag- 
vullend zijn.’ 

Daarom serveren ze bij Corfu zoveel mogelijk gerechten zonder toe-
voegingen van smaakversterkers. Smaken voegen ze toe met krui-
den die in de eigen tuin achter het restaurant gekweekt worden. 
Peter licht toe: ‘Door kruiden te gebruiken, beperken wij het toe-
voegen van zout. De thee die wij serveren is vers gedroogd zonder 
toevoegingen. En we hebben een zo goed als glutenvrije tapaskaart. 

Om kruisbestuiving tegen te gaan serveren wij glutenvrije gerechten 
apart uit. Ook in de keuken worden de producten goed gescheiden 
gehouden. Omdat niet alles glutenvrij is, vragen we gasten om vooraf 
aan te geven of ze allergisch zijn. Dan houden wij er rekening mee.’ 

De afgelopen 20 jaar hebben Peter en Ingrid in het restaurant diverse 
vernieuwingen aangebracht. In Griekenland eten de mensen eigen-
lijk altijd buiten vanwege het zachte klimaat. In Nederland kan dat 
niet, dus hebben zij de terrassfeer naar binnen overgebracht. 

Naast het all-you-can-eat-concept verzorgen Ingrid en Peter ook 
de catering voor een barbecue of buffet. ‘Kok erbij nodig? Ook daar 
zorgen wij voor’, besluit Peter, die door de week de kok is en in het 
weekend zichzelf vrij roostert om als vliegende keep in te springen 
waar nodig.

Ingrid en Anastasios Devetzis

Restaurant 
Corfu

Verloskundig Centrum Fellenoord
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Matas
Guido Bergman

In het prachtige pand van Matas zit de redactie 
tegenover Guido Bergman. Enthousiast over zijn 
bedrijf en de werkzaamheden vertelt hij zijn onder- 
nemersverhaal.

‘De combinatie van 
gezin, familie, vrienden, 
sport en Matas maken 
mij een volmaakt 
gelukkig persoon.’ 

‘Mijn vader en moeder kwamen in Boxtel-Oost wonen nadat daar 
een nieuwbouwplan gerealiseerd was. Ik werd er geboren in 
1976. Op mijn 8ste verhuisde ik naar de Europalaan. Mijn vrouw  
Liesbeth leerde ik op de middelbare school kennen. Na de middel-
bare school bezocht ik de MTS. In het derde leerjaar mocht ik een 
half jaar stage lopen. Dat gebeurde bij Matas in Best. Na dat half 
jaar vroegen de oprichter van Matas en mijn begeleider of ik er ook 
mijn eindstage wilde doen. Als dat goed verliep wilden ze mij een 
baan aanbieden. 

16
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Matas Guido Bergman

Omdat je feitelijk niet twee keer stage bij eenzelfde bedrijf mocht 
lopen, hebben ze heel formeel een brief geschreven waarin stond 
dat ik tijdens mijn eindstage de opdracht kreeg om twee disciplines 
samen te voegen tot de afdeling werkvoorbereiding. School gaf  
toestemming en het verliep zoals bedacht was. Even tussendoor: 
werknemer nummer 20 was ik toen. Nu werken er 55 man bij Matas. 
Het studeren was ik inmiddels wel beu, zeker toen ik met de praktijk 
aan de slag kon gaan. Ik deed meer kennis op dan op school.

Na ruim twee jaar stapte ik naar de oprichter: “Heb je niet iets anders 
voor mij waar ik mijn ‘ei’ in kwijt kan?” Omdat ik op technisch gebied 
vaak aanwezig was bij de Sales gesprekken, kreeg ik de ruimte om 
zelf de Sales te doen. Dit viel samen met het feit dat een van onze 
grootste klanten, die overigens later failliet ging, zijn orders can-
celde. Mijn opdracht werd om dat grote gat te vullen met vijf tot zes 
andere klanten. Ik vond het een mooie uitdaging en al snel had ik 
klanten uit diverse segmenten aangetrokken. Het managementteam 
nam toen het besluit dat een klant nooit groter dan 12-15% van de 
omzet mocht worden. 

Het ging voortvarend met Matas. Toch stuitten we op een pro-
bleem: er was geen technisch personeel te krijgen. Scholen waren 
gestopt met het opleiden van technische mensen op MBO-niveau. 
Er kwam echter de kans voorbij om een failliet bedrijf in Woerden 
over te nemen. Dat bedrijf had te veel mensen en te weinig orders en 
bij ons was het net andersom. Er braken lange dagen voor mij aan.  
Om zeven uur ’s ochtends stapte ik in de auto naar Woerden en 
kwam ’s avonds pas laat thuis. Privé konden Liesbeth en ik het wel 
hebben. Kinderen waren er toen nog niet.

Niet veel later werden we benaderd door Siemens Nederland, die 
haar oorsprong in Woerden heeft. Ze sloot een divisie in Zoetermeer 
die hetzelfde deed als wat wij deden. We kwamen tot een goede deal 
om de orders, machines en personeel over te nemen. Op voorhand 
wisten we al dat voor de volgende drie tot vier jaar de orders gedekt 
waren. Het mooie voordeel van deze deal was dat het Matas naar 
een nog hoger technisch niveau bracht. We gingen voldoen aan 
diverse keurmerken. Een andere prettige bijkomstigheid was dat 
grote bedrijven nu bij ons aanklopten of we voor hen wilden werken. 
Dat was fantastisch. Er was wel een minpuntje: de voorzieningen  
in Woerden waren onvoldoende. Daarom besloten we alles te  

centraliseren in Best en Matas is toen gestart met intern te gaan  
opleiden, veelal huisvrouwen die fijnmotorisch onderlegd zijn. Het 
is namelijk zeer nauwkeurig werk als je ziet hoe klein de onderdelen 
zijn die op een printplaat aangebracht moeten worden. 

Het assembleren van printplaten is onze corebusiness. Alles  
moet gecontroleerd erop gezet en geregistreerd worden. In 2015 
zijn wij gecertificeerd voor de medische industrie en maken we  
producten die in en aan mensen vastgemaakt mogen worden. Dan 
moet je de processen goed borgen. Deze nichemarkt ontdekten we 
toen we de vergrijzing om ons heen zagen. Ouderen blijven langer  
thuis in een gecontroleerde omgeving. Dat vraagt om elektronica,  
zoals robotten en domotica.

Inmiddels wilde de oprichter een stapje terug doen en verwierf ik 
begin 2012 alle aandelen. In oktober 2007 kregen Liesbeth en ik 
onze zoon Hidde en in februari 2010 kwam dochter Lieve. Op  
personeelsgebied waren er nog grote stappen te zetten; daardoor 
ging Liesbeth meewerken in de zaak. Zij heeft er bijvoorbeeld voor 
gezorgd dat in twee jaar tijd het ziekteverzuimpercentage werd 
teruggebracht naar 4%. 

Mijn gezin is het allerbelangrijkste. Alle vakanties plan ik vrij en  
ik wil graag bij de sporten zijn van onze kinderen. Ik ben er trots  
op dat Hidde bij PSV voetbalt en Lieve op hockey zit. Dat doen ze  
allebei super goed. Wij vinden het erg belangrijk dat er altijd 
iemand thuis is als de kinderen uit school komen. De combinatie 
van gezin, familie, vrienden, sport en Matas maken mij een  
volmaakt gelukkig persoon.’ 
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Als Jos, de oudste van de twee broers Van Weert, na zijn opleiding wil beginnen als metselaar is er geen werk voor 
hem te vinden. ‘Ik ben toen wat anders gaan doen totdat mijn broer Eric ging schilderen en ik veel met hem in de 
avonduren mee ging werken. Daarna vroeg hij aan mij, of we samen een eigen zaak wilden gaan starten’, vertelt 
Jos. Dat deden de twee broers onder de naam Van Weert Schilderwerken.

Waarom Eric schilder wilde worden? ‘Als bij ons thuis de schilder 
kwam, vond ik het verbazend hoe hij van iets ouds iets nieuws kon 
maken. Dat wilde ik ook. Door hem ben ik het schildersvak ingerold. 
Veel Boxtelaren kennen ons en spreken ons regelmatig op straat aan 
of we voor hen een klus willen doen. Leuk dat op die manier ons een 
opdracht gegund wordt.’

Waarom de broers zoveel plezier in hun werk hebben? ‘Het is erg 
leuk dat we voor veel verschillende mensen mogen werken en dat ze 
ons en ons personeel vertrouwen. We zijn simpele jongens, komen 
overal en maken het graag gezellig. Neemt niet weg dat we voor 
kwaliteit gaan. We hebben immers onze naam hoog te houden in 
Boxtel!’, vertellen de goedlachse broers. 

Van Weert Schilderwerken
Eric & Jos van Weert

‘Wie kent ons niet in Boxtel!’

Stefan is opgegroeid in een gezin met fiscalisten en accountants. 
Dankzij de bezielende begeleiding van zijn vader heeft hij een passie 
voor cijfers ontwikkeld en is hij gaan werken binnen de accountants-
kantoren van de familie. ‘Het overlijden van mijn vader was voor mij 
aanleiding om onder de vleugels van pa uit te komen, het nest te 
verlaten en zelf een kantoor te starten’, aldus Stefan. 

Enkele jaren geleden kruisten hun paden elkaar. Ze startten met 
administratiekantoor Jilesen & Van Kessel. Samen begeleiden en 
adviseren zij bedrijven, instellingen en particulieren op bedrijfs- 
economisch, financieel administratief en fiscaal gebied. 

In het karakteristieke monumentale pand aan de Clarissenstraat 22 
is iedereen van harte welkom voor een vrijblijvende afspraak.

Rick Jilesen & Stefan van Kessel
Jilesen & Van Kessel

Passie voor cijfers

De in Boxtel geboren en getogen Rick is een cijfermens. Niet verwonderlijk dat hij die richting op ging na zijn diensttijd. 
Via kleine accountantskantoren uiteindelijk door een overname terechtgekomen bij een grote accountantsorganisatie 
(PwC). ‘Hierdoor veranderde het contact met mijn cliënten. Dat vond ik jammer en besloot in mei 2002 voor mezelf 
te beginnen’, licht Rick toe. Leuk detail: de eerste baan van Rick in 1988 was als werknemer bij de vader van Stefan.
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Een warme ontvangst op een frisse dag: de openhaarden bij 
Harry van der Velden geven een heerlijke warmte af tijdens het 
interview met eigenaar Thomas.

Thomas studeerde eind jaren tachtig Bouw-
kunde aan de mts. Het was moeilijk om 
een baan te vinden. Het lukte hem om bij 
de gemeente bij Bouw- & Woningtoezicht 
aan de slag te gaan. ‘Ik wilde graag mijn 
handen uit de mouwen steken, maar de 
baan bleek echter niet te passen bij mijn 
persoon. Gelukkig kon ik al snel aan de slag 
in Oss bij een bouwkundig adviesbureau. In 
achterstandswijken moest ik bouwkundige 
analyses van de wijk maken. Ik heb hierbij 
grote kennis ontwikkeld op het gebied van 
toegepaste materialen en het opsporen van 
allerlei bouwkundige problemen, iets wat 
me nu in al onze renovatieprojecten erg van 
pas komt.’ 

Na een aantal jaar had Thomas het wel 
gezien en zei zijn baan vaarwel. Toen hij 
net de beslissing had genomen, sprak hij 
zijn stiefvader Harry tijdens een feest. ‘Ik 
vertelde hem dat ik ontslag had genomen 
en ander werk zocht. Toeval of niet, Harry 
kon juist op dat moment nieuw personeel 
gebruiken. Hij vroeg: “Bij ons is er werk 

voor jou. Lijkt je dat wat?” Gelijktijdig beslo-
ten we dat ik te zijner tijd de zaak over zou 
nemen. Mooier kon het niet. Die overname 
kwam echter eerder dan gedacht. Harry 
kreeg kort nadat ik in dienst was getreden 
een ernstig auto-ongeluk. Ik werd voor de 
leeuwen geworpen, maar was tegelijkertijd 
blij dat ik de verantwoordelijkheid op me 
kon nemen. We waren op dat moment bezig 
met een aantal grote projecten, waaronder 
het aanleggen van vloeren in winkelcentra. 
Om de projecten te begeleiden reisde ik van 
Schiedam naar Roosendaal om vervolgens 
Harry in het ziekenhuis in Rotterdam op de 
hoogte te brengen van wat er speelde.’

‘Het bruisende hart van 
ons bedrijf is bij uitstek 
het vakmanschap.’

Het gesprek gaat over in de corebusiness. 
‘Als tegelzetter en metselaar is Harry 50 
jaar geleden begonnen met de verkoop 
van tegels, sanitair en schouwen met open-
haard. Onze gevestigde naam en de per-
soonlijke aandacht zorgen voor de nodige 
mond-tot-mondreclame. Het bruisende 
hart van ons bedrijf is bij uitstek ons vak-
manschap, het werken met kwaliteits- 
producten hoort hier zeker bij. Alleen met 
goede materialen kun je een opdracht mooi 
afwerken. Aandacht is bij elke opdracht 
belangrijk. Tijdens een verbouwing laat ik 
bij de sloop al mijn gezicht zien. Tussen-
tijds en bij het afmonteren help ik mee.  
Eventuele problemen kunnen we hierdoor 
vroegtijdig tackelen. Zo werken we al jaren 
en dat houden we erin. Niet alleen omdat 
we het zelf fijn vinden om zo te werken, 
maar vooral ook omdat onze klanten dat 
waarderen. Ons team bestaat uit een club 
enthousiaste mensen. We krijgen leuke 
projecten en ook nog eens in de eigen omge-
ving. Dat geeft voldoende energie om zeker 
weer 50 jaar door te gaan.’ 

Thomas Seifried

Harry van der  
Velden Tegels en 
Natuursteen 
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Met deskundig oog kijken Annemiek, en ook haar twee collega’s, 
niet alleen naar de voeten. Ook het functioneren van het 
bekken, de heup, de knieën en enkels nemen ze mee tijdens een 
intake. ‘Zelfs twee millimeter verschil in een zool kan al rugpijn  
verhelpen. Omdat geen mens hetzelfde is en elk lichaam anders 
reageert, is het voor mij puzzelen wat het beste is voor mijn 
cliënt. Dat maakt het juist heel leuk.’ Nadat Haico zijn baan 
bij Defensie opzegde, stapte hij in het bedrijf. Hij verklaart:  
‘Annemiek miste een speciaalzaak voor werkschoenen. Daar ben 
ik op ingesprongen met Peijnenburg Safety Footwear. 

Klanten kunnen bij mij terecht voor advies en verkoop van  
veiligheidsschoenen. Er is een mooie wisselwerking met wat 
Annemiek doet. Gezamenlijk bieden wij zo een volledig pakket 
aan van advies, product en service.’ 

‘Als dochter van Theo Schoenmakers, beter bekend als Kapper Schoentje, 
ben ik opgegroeid in het kappersvak. Naast het knippen en kleuren verzorg 
ik sinds elf jaar ook haarwerken en pruiken voor vrouwen met haaruitval. 
Ik vind het fijn dat ik deze vrouwen zo’n waardevolle dienst kan aanbieden’, 
glimlacht Iris die inmiddels al 25 jaar haar eigen kapsalon heeft. 

De haarwerken (echt haar) en de pruiken 
(synthetisch haar) zijn niet van echt te onder- 
scheiden. Iris: ‘Het is maatwerk wat ik lever. 
Het begint met een uitgebreide analyse. 
Daarna bepaal ik samen met de klant de 
dikte, structuur en kleur van het haar.’ In 
Nederland zijn slechts 300 haarwerkspecia-
listen. Om gecertificeerd en gecontracteerd 
haarwerkspecialist te worden volgde Iris 
diverse trainingen. Maar ze blijft ook graag 
op de hoogte van de laatste haarmode. Wie 
haar salon in de achtertuin binnenstapt, 
voelt direct de serene rust die er hangt. 

‘Heel belangrijk vind ik het dat mijn klan-
ten zich geborgen voelen. De privacy die ik 
bied wordt erg op prijs gesteld. Klanten zijn 
vooral verdrietig dat ze door het haarverlies 
er als een patiënt uitzien. Het mooie is dat ik 
voor hen het verschil kan maken. Dat als ze 
in de spiegel kijken, ze zeggen zichzelf weer 
te zien. Dat geeft mij veel voldoening.’

Annemiek Daas en 
Haico PeijnenburgDaas  

Podotherapie

Met kijk op het gehele functioneren 
van het lichaam én met persoonlijke 
benadering klachten behandelen

Iris Kappers Iris Schoenmakers

Klanten zeggen vaak: 
‘Je geeft mij een stukje 
van mezelf terug.’

‘Als ik mijn moeder moet geloven, dan was ik als kind 
altijd al bezig met het frunniken aan eigen voeten’, 
lacht Annemiek. Na een beroepskeuzetest volgde ze de 
opleiding Podotherapie. ‘Biomechanica, het bestuderen 
van het hele lichaam, had altijd al mijn interesse. Het 
mooie van mijn vak is de combinatie van werken met mijn 
handen, het contact met mensen en de biomechanica.’
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MAGIC FX
Dat een stageplek bij vuurwerkbedrijf Magic Effects 
uit Liempde zou uitlopen op een directeurschap, had 
Bram destijds niet kunnen bedenken. En toch is het zo! 
De afgelopen jaren heeft hij het bedrijf succesvol weten 
te laten groeien naar een grote internationale speler 
en marktleider in Europa. Toch heel bijzonder dat de 
producten van MAGIC FX uit Boxtel tegenwoordig zelfs 
ingezet worden bij o.a. het Songfestival, Tomorrowland, 
Adele en Justin Bieber. Laten we bij de jonge Bram 
beginnen.

Bram Veroude

‘School vond ik helemaal niks. Omdat ik altijd creatief was, koos 
ik voor de marketingopleiding. Op mijn 18e moest ik stage gaan 
lopen. Het eerste stagebedrijf belde mij een week van tevoren af. 
Uiteindelijk kwam ik terecht bij Snabbel Kindershows en attrac-
ties in Liempde. Hier bleek ook vuurwerkbedrijf Magic Effects 
te zitten. Voor een jongen op die leeftijd natuurlijk wel héél 
gaaf. Ik kon er aan de slag en ben er na mijn stage gaan werken. 
De diensten van Magic Effects werden afgenomen bij kermissen, 
bruiloften en openingen. Helaas keurde de brandweer het gebruik 
van echt vuurwerk vaak niet goed. Ik zocht een goed en veilig 
alternatief en kwam zo op effecten met confetti en streamers. 
Dat heb ik toen in de markt gezet. Het duurde even, maar uit-
eindelijk bleek het succesvol. Na de vuurwerkramp in Enschede 
stopten we met vuurwerk en focusten we ons volledig op veilige  
alternatieven die we later ‘special effects’ noemden. We kregen  
grotere shows en ontwikkelden onze eigen machines en apparaten.
De mooiste events waar we toen gewerkt hebben waren toch wel  
Sensation in de Amsterdam ArenA, de WK finale in Berlijn en de 
Olympische Spelen.

Op mijn 24ste nam ik het bedrijf voor een deel over. Ik zag zoveel 
kansen waar ik wat mee wilde doen. Oké, het was wel 24/7 werken, 
maar dat had ik ervoor over om te groeien. Geen enkele groei gaat 
immers zonder slag of stoot. Ik besloot toen ook om apparatuur 
te gaan verkopen. In 2007, ik had net getekend voor de overname 

van het volledige bedrijf en had twee medewerkers aangenomen, 
toen de crisis zich aankondigde. Toch ging ik ervoor het merk uit te 
bouwen. De bedrijfsnaam veranderde ik in MAGIC FX en liet het logo 
aanpassen om een ‘goed merk’ te creëren. Veel heb ik te danken aan 
DJ Tiësto die tijdens zijn tours gebruik maakte van mijn apparatuur 
en zodoende de naamsbekendheid van MAGICFX® mee heeft helpen 
vergroten. 

Inmiddels verkopen we hardware (o.a. confetti-, vuur-, rook-, sneeuw- 
en bellenblaasmachines) en daarnaast een breed pakket aan  
verbruiksproducten. We hebben meer dan 2.000 producten die we 
produceren in Boxtel. Voor de confetti hebben we een fabriek in  
China. Dat MAGIC FX wereldwijd in 90 landen levert, een eigen  
productiehal heeft en 7 engineers die zich bezighouden met  
productontwikkeling, is zeker niet alleen mijn verdienste. Juist van-
wege het team, dat bestaat uit 36 toppers, is dit allemaal mogelijk 
geworden. Zij zijn mijn ‘Parels’. Met elkaar hebben we het superleuk 
en streven we hetzelfde doel na’, vertelt Bram met recht heel trots.
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MET STIP 
OP ÉÉN

‘Ik geloof dat er vaak meer inzit dan 
er wordt benut. Samen maken we het 
verschil, samen MET STIP OP ÉÉN!’

MET STIP OP ÉÉN, dat klinkt niet alleen als muziek 
in je oren, dat is het ook. Want Kim van Stippent zet 
personen, teams, evenementen én projecten op 1. 
Om dat te kunnen, beschikt ze over de complete 
coaching- en trainingsformule Grijp je ambities met 
een bundeling van diverse methodieken, zienswijzen 
en theorie. Daarnaast beschikt ze over een dosis 
ervaring in  projectmanagement en eventorganisatie 
zodat ze evenementen en projecten naar een hoger 
plan kan tillen.

‘Mensen gelukkig en organisaties succesvol 
maken. Dat is mijn ambitie’, vertelt Kim. ‘De 
methodiek van Grijp je ambities is daar-
voor de ideale formule. Aanvankelijk was 
ik vooral geïnteresseerd als deelnemer. Alle 
puzzelstukjes vielen op hun plek, toen ont-
wikkelaar Marc van Lieshout mij aanbood 
als partner deze methodiek in te zetten bij 
coachtrajecten van individuen en teams.

Kim studeerde Marketing & Communicatie 
en had niet kunnen bedenken dat ze ooit 
trainer zou worden. Na haar studie ging ze 
in 1999 in de werving & selectie werken. Na 
een paar jaar kreeg ze een leidinggevende 
rol en groeide door naar vestigingsmanager. 
‘Dat vond ik spannend omdat ik er niet voor 
gestudeerd had. 

Wel had ik ideeën over de manier van lei-
dinggeven, mensen aansturen en structuur 
aanbrengen opdat medewerkers beter tot 
hun recht komen en met passie en plezier 
hun werkzaamheden uitvoeren.’ 

Blijkbaar beschikt Kim over natuurlijk  
leiderschap, want diverse vestigingen heeft 
ze omgeturnd tot succesvolle vestigingen. 
‘Natuurlijk ben je trots als anderen zeggen 
dat je met natuurlijk menselijk inzicht van 
een groep individuen een team weet te 
maken, dat sterk en solide is en samenwerkt 
naar het hoger gelegen doel. De twijfel 
bleef; ik wilde heel graag verklaren en onder-
bouwen.’  Dus volgde Kim een opleiding aan 
 de Academy voor Coaching en Counseling. 

‘Het fascineerde mij hoe je met kleine ver-
anderingen mensen in beweging krijgt en 
motiveert. Het was een verdieping van mijn 
praktijkervaring en ik leerde te onderbou-
wen met theoretische kennis.’

Gelijktijdig met de start van haar studie 
in 2011 viel de overstap van de werving & 
selectie naar eventbureau BYLEI, waar 
haar vaardigheden van de studie Marketing 
& Communicatie van pas kwamen. Het 
was een prachtige en leerzame tijd. In de 
zomer van 2015 besloot Kim in het diepe te  
springen. Na haar afstuderen begin 2016 
heeft ze haar bedrijf MET STIP OP ÉÉN  
stap voor stap vormgegeven. ‘Leuk was dat 
ik mijn achternaam in de bedrijfsnaam kon 
verwerken. Ik kreeg de vrijheid om dingen 
aan te pakken waar ik energie van krijg. 

Mijn bedrijf draait om drie pijlers: 
•  Zet jezelf op ÉÉN. Dit gebeurt door 1 

op 1 coaching in mijn praktijk aan huis.  
Afhankelijk van de vraagstelling bepaal ik 
welke methodiek ik inzet. 

•  De tweede pijler is Zet je medewerkers op 
ÉÉN. Hiermee spreek ik het bedrijfsleven 
aan en werk ik met de formule van Grijp je 
Ambities. 

•  De laatste pijler is Zet je event/project op 
ÉÉN. Het project Parels van Boxtel valt daar 
bijvoorbeeld onder. 

Kim van 
Stippent 
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‘Na mijn opleiding Boomteelt, startte ik in 2004 in Boxtel met 
een Boomkwekerij onder de naam Handelskwekerij HOLLANDIA. 
Ik vind dat bomen een verhaal vertellen. Wat ze hebben mee-
gemaakt zie je als je ze doorzaagt. Ik heb weleens een granaat-
scherf in een boom gevonden’, vertelt Rogier. ‘Dan weet je dat 
hij 75 jaar nieuw hout heeft aangemaakt’. Het hout van bomen 
is een duurzame bouwstof waar je mooie, robuuste producten 
van kunt maken. Zeer geschikt daarvoor zijn enkele inlandse 
soorten, zoals de eik, tamme kastanje en de Douglasspar.  
Zo heeft Rogier een authentieke schutskooi vervaardigd, die 
geplaatst is in het natuurgebied De Geelders in Liempde en maakt  
hij robuuste meubelen die in de natuur geplaatst worden. Het ver-
vaardigen van duurzame tuinmeubels, veranda’s, plantenbakken, 
wijnrekken, hekwerken, eigenlijk te veel om op te noemen, heeft 
Rogier ondergebracht in HOLLANDIA hout.

Nadat Rogier zijn hbo Bedrijfskunde Agribusiness afgerond had, 
besloot hij de opgedane kennis, skills en vaardigheden in te zetten 
in zijn eigen bedrijf. In 2008 startte hij HOLLANDIA groengroep, een 
hoveniersbedrijf dat beschikt over verschillende specialisaties, waar 
hij zijn passie voor de natuur volledig in kwijt kan. Rogier vertelt: ‘Ik 
lever een totaalpakket aan groene diensten met de bedoeling de 
klanten volledig te ontzorgen. Denk hierbij aan het geven van advies, 
het maken van een ontwerp, de aanleg van de tuin en het onderhoud 
tot aan de boomverzorging toe. Maar ook aanverwante werkzaam-
heden zoals houtbouw, verlichting, zwemvijvers en zwembaden kan 
ik verzorgen. 

HOLLANDIA  
groengroep 

Bijna rijd je er voorbij: het bospad dat naar 
HOLLANDIA groengroep leidt. Zo’n honderd meter 
het pad op arriveer je bij het hoveniersbedrijf van 
Rogier. Het ligt er mooi, verscholen in de natuur 
en omgeven door bomen. Met een boomkwekerij 
begon voor hem het ondernemerschap. 

Rogier Biekens

Foto: Schellevis@Cees Rijnen
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‘Een ding hebben al onze 
producten gemeen, ze worden 

vervaardigd uit duurzaam 
geproduceerd hout.’

Ik doe dit met eigen personeel en een redelijk groot machinepark 
waardoor wij snel kunnen acteren’. Merendeels zijn het particulieren 
waar ik voor werk, maar ik verzorg ook de tuinaanleg bij bedrijven 
waarvan ik de tuin vervolgens onderhoud en werk ik voor de overheid.’  
Om de laatste trends bij te houden, bezoekt hij regelmatig vakbeur-
zen en laat hij zich geregeld bijscholen.

De basis voor een tuin is een goed 
doordacht tuinontwerp.

Wie aan een nieuwe tuin denkt, zijn tuin wil aanpassen of laten 
onderhouden is bij Rogier aan het juiste adres. ‘Ik vind het belangrijk 
klanten ook bij het ontwerpproces te betrekken’, vertelt Rogier. ‘Hun 
antwoorden op vragen zoals ‘Wie zijn de gebruikers?’, ‘Hoe is de  
ligging?’, ‘Wat zijn de wensen?’ zijn voor mij van groot belang, omdat 
ik op basis hiervan een tuin ontwerp. 

Als hovenier vind ik het een uitdaging om de wensen van mijn 
opdrachtgevers te realiseren in combinatie met respect voor de 
natuur eromheen. Staat er bijvoorbeeld een monumentale boom, 
dan is dat een basiselement om vanuit verder te denken. Ik vind het 
zonde om afbreuk te doen aan wat er al staat. Daarnaast let ik er 
altijd op dat de sfeer binnenshuis doorgetrokken wordt naar de tuin. 
Daarin kan bijvoorbeeld de keuze van bestrating belangrijk zijn. Ik 
nodig de klanten dan ook altijd bij mij thuis uit, waar ik een grote 
selectie aan bestrating kan laten zien. 

De tuin is immers het verlengstuk van je huis waarvan je volop in 
ieder jaargetijde wilt genieten.’ Hoewel er tegenwoordig het hele 
jaar door een tuin aangelegd kan worden, heeft Rogier voorkeur 
voor het najaar. Hij motiveert: ‘Planten zijn dan in rust en hebben 
alle gelegenheid om wortels te creëren. Maar ook de grond kan  
dan beter inklinken. Bijkomend voordeel is dat er in het voorjaar al 
genoten kan worden van de nieuwe tuin.’

Voor het onderhoud biedt HOLLANDIA groengroep verschillende 
onderhoudspakketten aan, waaronder een voorjaars- en najaars-
beurt. Rogier vertelt: ‘Bij het tuinonderhoud maken wij geen gebruik 
van chemische middelen en wordt er alleen met organische mest-
stoffen gewerkt. Door gebruik te maken van natuurlijke producten 
wordt de balans in het bodemleven hersteld, zodat minder ingrijpen 
nodig is.’ 

Op de vraag hoe hij onderscheidend blijft in de markt, heeft Rogier 
meteen een antwoord: ‘Zo’n half jaar geleden ben ik daar samen met 
iemand anders mee aan de slag gegaan. We zien een vergrijzende 
markt en dat ouderen langer thuis blijven wonen. Vaak hebben ze 
een grote tuin die bijgehouden moet worden. Hoe eenvoudig is het 
dan om ook de dakgoten mee te nemen en schoon te maken. En nog 
een stap verder: de totale schoonmaak van het huis erbij te pakken. 
Overigens kwam die vraag ook vanuit de markt. Samen met een ander 
bedrijf start ik in 2017 met deze nieuwe, aanvullende dienst onder de 
naam Zorg & Ontzorgen. Een heel nieuwe uitdaging, maar wel erg leuk 
om in dit nieuwe jaar daarmee aan de slag te gaan’, glimlacht Rogier.
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Chris van der GraafFinenzo
Ingehaald worden door je succes. Het overkwam Chris toen hij met Finenzo  
in Oosterhout gevestigd was. ‘Op een gegeven moment had ik zoveel 
klanten, dat het persoonlijke contact ontbrak. Omdat ‘ken je klant’ 
bovenaan mijn lijst staat, was dat het breekpunt en besloot ik het anders 
aan te gaan pakken,’ vertelt rasondernemer Chris.

Januari 2015 opende hij Finenzo in Boxtel, 
zijn woonplaats. ‘Ik ben hier helemaal in- 
geburgerd, het kantoor is dichtbij, ik ben flexi-
beler en er is een betere balans tussen privé en 
zakelijk. Als het nodig is, ga ik ’s avonds terug 
naar kantoor.’ De combinatie van digitale en 
persoonlijke dienstverlening is de kracht van 
zijn organisatie. Dat blijkt wel uit de enorme 
groei die Chris in de afgelopen twee jaar heeft 
gerealiseerd, zonder daarbij de band met zijn 
klanten uit het oog te verliezen. 

Chris: ‘Financiën, fiscaliteiten, hypotheken, 
verzekeringen en pensioenen, voor velen is 
dat lastige materie. Om klanten zo’n com-
pleet mogelijke dienst aan te bieden, werk 
ik intensief samen met andere Boxtelse 
ondernemers zoals Tijn Maas, Martijn Roy 
en Wilbert van Vlijmen. Finenzo is als het 
ware de centrale portal. Mijn persoonlijke 
ambitie is op een creatieve manier met de 
klant bekijken wat voor hem de beste moge-
lijkheden op financieel gebied zijn.’

‘De klant centraal, niet het product: 
daar maak ik het verschil.’

Besparingen, meer rendement, minder risico, minder schuldgevoel, duidelijk-
heid, vrijheid van kiezen, more quality time, meer leven, minder angst! Door 
onze samenwerking zijn wij in staat iedere ondernemer, DGA en particulier van 
A tot Z te bedienen en écht centraal te stellen!
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‘Mensen met elkaar verbinden. Dat vond ik al leuk toen ik nog jong was. 
In mijn vak als makelaar komt dat prima van pas, omdat ik daar vraag en 
aanbod bij elkaar breng,’ opent Tijn. ‘Maar ook privé verbind ik graag en 
ben ik van het organiseren.’ 

Veel verschillende klanten, continu onder-
weg, bezichtigingen begeleiden en mensen 
adviseren; dit brengt dynamiek in zijn vak en 
dat vindt Tijn juist het mooie ervan. ‘Ik heb 
een constante, kleine portefeuille van zo’n 
35 woningen. Dat wil ik graag zo houden; 
het gaat mij niet om kwantiteit maar om 
kwaliteit. Aandacht geven lukt alleen bij 
persoonlijk contact. 

Ze kiezen voor mij als persoon, dus wil ik er 
ook voor hen zijn. Dat klanten mijn dienst-
verlening waarderen met een gemiddelde 
van 9,1 en dat ik veel nieuwe klanten via 

mond-tot-mondreclame krijg, is voor mij 
een bevestiging dat mijn aanpak gewaar-
deerd wordt.’

Tot de zomer van 2016 werkte Tijn ook in 
Oisterwijk. Nu hij alleen regio Boxtel heeft, 
geeft dat rust. ‘Inmiddels heb ik diverse 
samenwerkingspartners zoals aannemers, 
financieel adviseurs, social-media experts, 
een fotograaf en een stylist om me heen 
verzameld’, vertelt Tijn. ‘Daardoor lever ik 
full service. Prachtig toch om zo in je eigen 
woonplaats verbindingen te leggen.’

Tijn MaasElzen Maas Makelaars

‘Aandacht geven lukt alleen bij persoonlijk contact.’ 

Wilbert heeft jarenlang als fiscalist gewerkt voor grote 
accountants- en kleine administratiekantoren. De 
meeste kantoren profileren zich als advieskantoor. In 
de praktijk beperkt zich dit meestal tot het opstellen 
van de jaarstukken. 

Vragen van ondernemers buiten de reguliere werkzaamheden worden 
ad-hoc afgewerkt. ‘Deze ‘hokjesadvisering’ vind ik niet meer van 
deze tijd’, licht hij toe. ‘Ik wilde het anders doen, maar wist in eerste 
instantie niet hoe. Totdat ik gecertificeerd Financieel Planner Martijn 
Roy ontmoette in 2009. Eind 2013 staken wij de koppen bij elkaar. Als 
‘buitenstaander’ verruimde hij mijn blikveld en ViaVero was geboren.’  

Martijn vult aan: ‘De klik was er meteen om samen te werken vanuit 
een helikopterview, zowel zakelijk als privé. Ons netwerk stelt ons 
in staat om iedere ondernemer van A tot Z te bedienen. Met onze 
totaalaanpak stellen wij de ondernemer in staat om zijn financiële 
positie op alle vlakken in kaart te brengen. Het is nu niet meer  
schieten met losse flodders.’ 

Wilbert van Vlijmen & Martijn Roy

ViaVero

ViaVero stelt de klant echt centraal.

‘Benieuwd naar onze referenties? Neem een kijkje op onze Face-
bookpagina. Wij dagen u graag uit om met ons een eerste gesprek 
aan te gaan. Want zegt u eens eerlijk. U werkt toch ook om er privé 
van te genieten?’
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Mark van der Pol en Willemijn Wijdenes
DeMooiBoxtelKrant
Tot diep in de nacht werken om het drukwerk aan te leveren bij de drukker 
en de volgende ochtend gespannen wachten op reacties van de lezers op de 
eerste uitgave van DeMooiBoxtelKrant. En die kwamen er. Hoe en wat? Mark 
en Willemijn vertellen enthousiast hun verhaal. 

Mark ‘Tien jaar geleden kwam ik naar Boxtel 
en al snel miste ik hier een centrale website 
waarop alle bedrijven, sportclubs en organi-
saties te vinden waren. Ik zag mijn kans en 
nam contact op met de franchisegever van 
de Mooi-sites. Binnen een paar weken, in 
december 2007, ging mooiboxtel.nl live. Ik 
had nog geen groot netwerk, dus bouwde  
ik mijn (pers)contacten op door evene-
menten te bezoeken waar ik met een 
oude, kleine camera - al zeg ik het zelf - 
beroerde foto’s maakte. Deze zette ik op de  
website met een leuk verhaal erbij. Ook 
plaatste ik er advertenties op. Ik vond het 
ontzettend leuk om te doen en het sloeg 
aan; al vrij snel wisten Boxtelaren mij te 
vinden en vroegen ze me naar hun activiteit 
te komen of kwamen zij mij zelf nieuws en 
foto’s brengen. Steeds vaker kwam de vraag 
of ik met een papieren krant wilde komen, 
een plan waar ik zelf ook al een tijd mee 
rondliep: een gratis huis-aan-huis weekblad. 
Maar… dan zou het ook aankomen op tekst-
schrijven en laat dat nou net niet mijn ding 
zijn. Ik ben een salesman en geen schrijver.’

Willemijn ‘Na mijn studie Nederlands aan 
de Universiteit van Utrecht werkte ik bij een 
uitgeverij en later bij een communicatie- 
bureau. De liefde voor het ondernemer-
schap ontdekte ik echter in een heel andere  
branche, namelijk toen mijn vriend en ik in 
2003 de viszaak van zijn ouders overnamen. 
Een aantal jaar later bouwden we de zaak 
om tot een prachtige ijssalon en begon ik 
mijn eigen tekstbureau. Ik was actief bij de 
ondernemersvereniging en werd centrum-
manager van Boxtel. 

Mark kende ik van mooiboxtel.nl. In augus-
tus 2014 vertelde ik hem dat ik ging stoppen 
als centrummanager. Ik miste het schrijven 
en wilde me weer concentreren op mijn 
tekstbureau. En laat dat nou juist het 
moment zijn waarop hij op zoek was naar 

een tekstschrijver als partner voor DeMooi-
BoxtelKrant. Eerst verklaarde ik hem voor 
gek, maar een paar dagen later belde ik hem 
op: ‘We doen het!’ We bouwden Marks woon-
kamer om tot kantoorruimte en gingen met 
ons team direct aan de slag. Twee weken 
later viel de eerste krant bij 15.000 adressen 
op de mat.’

DeMooiBoxtelKrant Willemijn: ‘De eerste 
krant moest om 2 uur ’s nachts gedrukt 
worden. We waren toen nog lang niet klaar. 
Net toen de drukker ons zei: “Nu aanleveren 
of morgen geen krant!” stuurden we alles 
door.’ Mark lacht: ‘We gingen, met succes, 
dwars tegen de ontwikkeling van papier naar 
digitaal in. Die eerste krant leverde zeker 
1.500 reacties op via de mail, WhatsApp 
en telefoon. Dan heb ik de bloemen, kaar-
ten en mensen aan de deur nog niet mee- 
gerekend! Nog steeds staat ons vertrouwen 
in printmedia vast, zeker in combinatie met 
de website en social media. En dat kunnen 
wij als geen ander!’
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Acupunctuurpraktijk
Lenie Kinnegen 
Lenie Kinnegen

De zoektocht naar het antwoord op de vraag ‘Waarom ben ik zo ziek 
geworden?’ leverde Lenie het volgende op: ‘De balans tussen mijn lichaam 
en geest was verdwenen. Als die er niet is, dan ligt ziek worden op de loer. 
Daar kwam ik achter toen ik in contact kwam met acupunctuur, een al 
duizenden jaren oude en doeltreffende Oosterse geneeswijze. Hierdoor 
ging ik anders tegen mijn ziekte aankijken. Ik zag het als een soort levensles 
waar ik wat mee moest doen. Het was een waarschuwing.’ 

Lenie besloot zich op te geven voor een acupunctuuropleiding. 
Om die te kunnen volgen was feitelijk een medische vooropleiding 
nodig. Ze schreef een brief waarin ze motiveerde waarom ze de 
opleiding wilde volgen. Het werd akkoord bevonden. Tijdens haar 
opleiding koos Lenie ervoor behandeld te worden door haar lerares, 
omdat ze zo ziek was van de chemo. Meteen merkte ze effect: ‘Haar 
behandelingen gaven me rust, de pijnen werden minder, na een 
chemokuur was ik minder vermoeid en het herstel erna verliep  
sneller. Acupunctuur geneest geen kanker, maar ik heb het als een 
zeer waardevolle aanvulling ervaren op de Westerse geneeswijze. 
Ik was er verbaasd over dat hier nog zo weinig over bekend was. 
De studie gaf mij de nodige afleiding. Van mijn man kreeg ik veel  
support. Mijn afstudeerscriptie ging over acupunctuur en kanker. Na  
het behalen van mijn diploma startte ik mijn eigen praktijk als  
gecertificeerd acupuncturist. De certificatie is belangrijk om in de 
zorggidsen van de zorgverzekeraars te komen.’

Twaalf jaar heeft Lenie inmiddels haar praktijk. Net als haar man zijn 
ook haar kinderen trots op wat ze bereikt heeft. In januari 2017 hoopt 
ze naast haar woonhuis in Esch haar nieuwe praktijk te openen. 
Enthousiast vertelt Lenie dat ze blij is mensen te helpen om weer 
lekker in hun vel te komen zitten. ‘Bij binnenkomst merk ik vaak al 
iets aan de stem, aan de kleur van de huid of aan de blik in hun ogen. 
Na een uitgebreide intake ga ik aan de slag. Afhankelijk van de kwaal 
en de persoon kies ik voor de Japanse of Chinese acupunctuur. 

Bij baby’s en kinderen gebruik ik vaak de Japanse, omdat die wat 
dichter bij de Westerse geneeswijze staat en de naalden pijnlozer 
zijn dan bij de Chinese acupunctuur.’ 

Veel mensen reageren angstig als het over de naalden gaat. ‘Of ze 
vinden het maar wazig wat ik doe’, lacht Lenie. ‘In mijn behandel- 
kamer hangen posters met de meridianen. Aan de hand daarvan leg 
ik uit wat ik doe. Regelmatig hoor ik dan dat het eigenlijk helemaal 
niet vaag is.’ Lenie gaat voor optimaal resultaat. Iedere behandeling 
is anders: door het tijdstip waarop, maar ook doordat iedereen ver-
schillend is. Ze begeleidt echtparen met een kinderwens, zwangere 
vrouwen, mensen met slaapstoornissen, ernstig zieken en voor nog 
veel meer pijnlijke ongemakken kun je bij haar terecht. In Neder-
land wordt acupunctuur vaak ingezet bij ziekte, in het oosten vooral  
preventief.

Iedere dag gaat Lenie met plezier naar haar werk. ‘Ik geniet ervan 
als mijn cliënten met een glans van vreugde in hun ogen de praktijk 
verlaten.’ 
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van ’t Hooft &  
van Rosmalen notarissen
Monique van ’t Hooft & Martijn van Rosmalen 

Na het eerste studiejaar Rechten aan de Universiteit kozen zowel Monique als Martijn om dezelfde reden voor 
notarieel recht: het dienstbaar zijn aan, het onafhankelijk uitvoeren van wat partijen hebben afgesproken en het 
voor die partijen zo goed mogelijk doen. Vanaf 2012 vormen ze het kantoor van ’t Hooft & van Rosmalen in Boxtel 
en hebben ze ook een vestiging in Best, bemand door notaris Edwin van Luijn.

‘De keuze voor een rechtenstudie heb ik 
gemaakt vanuit interesse. Mijn opleiding 
volgde ik aan de Universiteit van Utrecht. Na 
een jaar koos ik dus voor het notariële recht; 
ik zag me niet als strafpleiter’, licht Martijn 
toe. Voor Monique gold hetzelfde: ‘Ik koos 
in eerste instantie voor rechten, omdat het 
een veelzijdige studie is waar ik alle kanten 
mee op kon. Omdat ik de menselijke kant 
leuk vond, specialiseerde ik me in het nota-
rieel recht. Later besloot ik daarom ook de 
opleiding tot mediator te gaan doen. Als 
mediator kan ik nu echtparen, bij wie de 
verstandhouding nog goed is, begeleiden 
bij een scheiding. Ze houden dan alles in 
een hand.’ 

Wat velen niet weten is dat je na je studie 
notarieel recht door de koning benoemd 
moet worden tot notaris. Dat kan alleen 
op aanvraag. Nadat Martijn vier jaar aan 
de Universiteit gestudeerd heeft, volgde hij 
de driejarige beroepsopleiding tot notaris. 
Na deze periode mocht hij wel een notaris  
vervangen. 

Nog weer eens drie jaar later kon hij 
benoemd worden. ‘Ik weet het nog goed, dat 
was november 2008. Ik was toen de jongste 
notaris in Nederland’, glimlacht Martijn. ‘Ik 
startte mijn eigen notariskantoor, nadat ik 
als kandidaat-notaris gewerkt had bij Van 
Susante en Wösten.’
 
Monique deed ervaringen op bij verschil-
lende kantoren, voordat zij in 2006 als 
opvolger van notaris Van Susante benoemd 
werd. Nadat notaris Wösten er in 2012 mee 
stopte, kwam de samenwerking met Edwin, 
als zijnde de opvolger van Wösten tot stand.’ 

Doen waar je goed in bent én wat je leuk 
vindt. Op basis daarvan zijn de onderlinge 
taken verdeeld. 

Martijn vertelt: ‘We kennen drie takken 
van sport: onroerend goed, familierecht en 
ondernemersrecht. Het familierecht past 
prima bij Monique, ik ben meer van de  
cijfers en onroerend goed is mijn aan-
dachtsgebied en onze kandidaat-notaris 
Ingrid verzorgt het ondernemersrecht. We 
overleggen regelmatig en uiteraard kunnen 
we elkaar vervangen.’

Het dorpse karakter willen Martijn en  
Monique behouden. Ze lichten het toe:  
‘Iedereen gaat in zijn leven wel een of meer-
der keren verplicht naar de notaris. Om de 
afstand tot onze klanten kleiner te maken 
en omdat we een laagdrempelig kantoor 
willen zijn, leveren we een full service  
concept en vertalen we wet- en regelgeving 
in begrijpelijke taal. Dienstbaar zijn, daar 
kozen we allebei al voor tijdens onze studie 
en dat brengen we dagelijks in de praktijk.’  
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Voordat Diana, oftewel Mrs. Filipe, bij Filipe Mode betrokken werd, 
heeft zij acht jaar in de uitzendwereld gewerkt en is ze leiding 
gevende bij de Rabobank geweest. Begin 2015 stapte zij volledig in 
de zaak en vanaf dat moment wordt, naast de herenmode, een uit-
gebreide dames- en schoenencollectie aangeboden. Dat resulteerde 
in een andere, toepasselijke naam: Mr. & Mrs. Filipe. ‘Diana doet 
belangrijk werk op de achtergrond zoals de inkoop en administra-
tie’, vertelt Filipe. ‘Omdat ze ontzettend creatief is, weet ze altijd wel 
opvallende evenementen en acties te bedenken.’ 

Een verbindende rol hebben in Boxtel vinden ze allebei leuk. Diana: 
‘Samen met andere winkeliers bedenken we bijvoorbeeld shop-
events, klantenavonden met muziek en een loterij. Ook de beleving 
in de winkel vinden we super belangrijk. In de huidige tijd moet je als 
ondernemer creatief en innovatief zijn, maar bovenal passie voor je 
vak hebben!’ 

Altijd aan het tekenen en van bestaande dingen iets nieuws maken. Voor 
Marco was de stap naar het ‘Sint Lucas’ daarom een logische.

Na zijn vakopleiding kwam hij terecht in de 
standbouw, reisde de wereld over en ont-
dekte hoe ondernemers denken en hande-
len. ‘Ik zag dat ze zich richtten op de verkoop 
van hun product. Ik ben me toen gaan spe-
cialiseren in het mooie vak van creëren, van 
sign en print. Met Infolio benader ik het nu 
precies andersom: niet vanuit het product, 
maar vanuit opdrachtgever en relaties.’

Als Marco aan tafel bij bedrijven zit, is hij de 
bedenker van ‘de jas’ voor de klant. ‘Die jas 
is de kern waarin wij zijn boodschap over-
brengen naar zijn klanten. Onze vragen zijn: 
Klopt het imago van de opdrachtgever? 

en Hoe zien klanten hun opdrachtgever? 
Vervolgens komen wij met een concept 
en werken de gewenste middelen uit. Dat 
maakt Infolio tot een full service bedrijf op 
het gebied van presentatie.’ 

Als mens wil Marco continu creatief uitge-
daagd worden en is hij gelukkig als het eind-
resultaat naar wens van de opdrachtgever 
is. De ondernemer Marco zegt: ‘Het is fijn te 
zien dat ook alle medewerkers met passie 
voor hun vak werken en dat ieders missie is 
merken excellent te presenteren!’

Filipe en Diana van den Borne

Mr. & Mrs. Filipe

Fashion – Fun - Friendship

Infolio Marco Timmermans

Infolio presenteert: ’Uw merk beter bekeken!’

Filipe weet niet beter dan het winkelleven. ‘Mijn ouders 
hebben jarenlang een optiekzaak in Boxtel gehad. Mijn 
interesse ging echter uit naar mode, want die branche is 
heel dynamisch. Omdat ik kwalitatief mooie kleding wil 
verkopen, opende ik in augustus 2011 Filipe Mode. De 
klant kan bij ons van top tot teen aangekleed worden. 
Als vakspecialist verzorg ik ook maatwerk voor zowel 
de particuliere klant als de zakelijke markt.’ 
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Van je hobby je werk maken. Bij Carolijn van der Hoeven ging het, zoals 
ze zelf aangeeft, ‘per toeval’. ‘Ik werkte ruim 10 jaar in de zorg en het 
werd moeilijker de thuissituatie te combineren met het werken. Met mijn 
werkgever trof ik een ontslagregeling en ik besloot te gaan bloggen over 
de zoektocht naar een nieuwe carrière.’ En niet zonder succes. Inmiddels 
hebben ruim 20.000 bezoekers haar columns gelezen. 

Na verloop van tijd werd Carolijn steeds 
vaker gevraagd om teksten na te kijken of 
te herschrijven. ‘Toen ik ook door “vreem-
den” werd benaderd, besloot ik cursussen 
te gaan volgen en me in te schrijven bij de 
Kamer van Koophandel. Ik merk dat veel 
ondernemers willen bloggen of nieuwsbrie-
ven willen versturen. 

Omdat het ze ontbreekt aan tijd komen ze 
om die reden bij mij terecht. Soms kijk ik 
de gemaakte teksten alleen na. Er zijn ook 
ondernemers die een onderwerp aangeven 
waarover ik naar eigen inzicht schrijf. Dat vind 
ik wel het allerleukste, omdat ik daar mijn 
creativiteit in kwijt kan. Wat goed is komt 
snel, toch?’, eindigt Carolijn met een glimlach.

De opa van Frank was smid in de Stationsstraat. Twee van zijn vijf 
zonen namen de smederij over. Zijn jongste zoon, Franks vader, was 
in de smederij alleen te vinden als er autogerelateerd werk verricht 
moest worden. Niet zo gek dat hij verder ging met een eigen auto- 
bedrijf dat in 1976 overging op Frank. 

Op jonge leeftijd stelde Frank de vraag aan Dennis: ‘Wat wil je in de 
toekomst doen?’ Dennis antwoordde: ‘De commerciële kant trok me 
meer dan de techniek. Ook met het idee dat er ooit een overname-
moment aan zat te komen, besloot ik de IVA te volgen in Driebergen.’ 
Dennis wil graag het dorpse karakter van het bedrijf behouden, 
maar heeft wel een groei binnen het bedrijf voor ogen. ‘Graag zie ik 
dat mensen met een goed gevoel en tevreden naar huisgaan en vol  
vertrouwen weer terugkomen.’ 

Carolijn Schrijft Carolijn van der Hoeven

‘Alles wat met tekst te maken heeft behoort tot mijn  
diensten, zelfs het schrijven van columns voor diverse 
online magazines.’

Frank en Dennis van den Brandt
Autobedrijf Van den Brandt
Vader Frank en zoon Dennis zijn de bekende gezichten van Autobedrijf Van den Brandt, Volvodealer sinds 1972.  
Frank: ‘Na 44 jaar ga ik op korte termijn vol vertrouwen het stokje doorgeven aan zoon Dennis. Een bijzonder moment, 
omdat het bedrijf overgaat naar de vierde generatie.

Officieel Erkend Duurzaam
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Pieter van den Broek

PMB grafkisten

Na een achtbaan van emoties rondom een begrafenis 
erachter komen dat die toch wel heel kostbaar was, of 
dat er niet geleverd werd wat je eigenlijk wilde. Uit eigen 
ervaring bracht dit Pieter op het idee om te achterhalen 
wat daar de oorzaak van is. 

Pieter vertelt: ‘Soms kan een balletje raar 
rollen. Zo gebeurde het bij mij ook. Na 
afloop van een begrafenis van een dierbare 
werd ik getriggerd door de hoge kosten van 
de begrafenis. Iets waar je na een overlijden 
en tijdens de voorbereiding van de begrafe-
nis totaal niet bij stilstaat. Dat is het begin 
geweest van de aanloop naar mijn nieuwe 
bedrijf PMB grafkisten.’

Om de mogelijkheden te bekijken of hij 
grafkisten kon gaan verkopen onderzocht 
hij de markt. Hij ontdekte dat de marges op 
een kist bepalend zijn voor de totaalprijs 
van een begrafenis en daar wilde hij iets 
mee doen. ‘De traditie om alle diensten bij 
een begrafenisondernemer af te nemen is 
aan het veranderen. De ervaring leert dat 
tegenwoordig steeds meer mensen, ook al 
zijn ze nog gezond, zich oriënteren op hun 
begrafenis. Wat willen ze wel en wat niet. Ze 
bezoeken uitvaartbeurzen, zoeken op inter-
net wat er allemaal te koop is en vergelijken 
de prijzen. Ik besefte dat daar mijn kansen 
lagen.’

Tijdens zijn zoektocht naar mooie en goede 
kwaliteit grafkisten stuitte hij in Nederland 
op een gesloten markt en besloot hij binnen 
de EU te gaan kijken naar leveranciers. ‘Dat 
opende mijn ogen. Over de grens worden 
handmatig uitstekende grafkisten gemaakt 
van massief vuren- of eikenhout tegen een 
veel gunstiger bedrag dan hier in Neder-
land voor een grafkist op tafel gelegd moet 
worden. Ik ontdekte zelfs dat deze grafkis-
ten als bestemming Nederland hadden! Dit 
alles was voor mij de reden om die grafkis-
ten in 2013 via de webshop PMB grafkisten 
aan te bieden. Door rechtstreeks en direct 
aan particulieren te leveren kan ik een uit-
stekende kwaliteit grafkist leveren tegen 
een eerlijke prijs. Daar was ik naar op zoek 
en ik ben er trots op dat het mij gelukt is.’

Ieder mens is uniek, ieder mens wil iets 
anders, ieder mens wil iets wat bij hem 
past. Pieter kan dat allemaal leveren. ‘Qua 
kleuren en printen kan ik alles verzorgen.
Dus zowel de traditionele als een op maat 
gemaakte kist. 

Ik bezorg de kisten altijd zelf, omdat ik 
persoonlijk contact erg belangrijk vind.’ 
Geregeld hoort hij: “Dat is een mooie kist, 
jongen.”, gevolgd door een schouderklopje. 
Het geeft hem niet alleen veel voldoening, 
maar ook de erkenning dat hij met PBM 
grafkisten een gat in de markt vult. 

Tijdens een oriëntatie op internet naar de 
mogelijkheden van een grafkist, bellen 
mensen geregeld met Pieter. ‘Ik leg ze 
dingen uit, geef ze advies en probeer 
ervoor te zorgen dat hun wensen vervuld 
kunnen worden. Mensen waarderen het 
advies omdat ze daarna bewuster een 
keuze kunnen maken. Dat is ook een van 
mijn doelstellingen: mensen ervan bewust 
maken dat ze zelf mogen bepalen welke 
grafkist ze waar afnemen.’
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Het is 1983 als Wim, na zijn studie lts Bouw en militaire 
dienst als productieleider aan de slag gaat bij Celdex. Toen 
nog gevestigd in het prehistorische dorp Ulestraten. ‘Mijn 
directeur deed het commerciële werk en als productieleider 
was ik nagenoeg ‘eigen baas’. Dat was mijn ding. Blijkbaar 
heb ik het ondernemerschap meegekregen van mijn 
vader die in zijn veel te korte leven altijd een gedreven 
ondernemer is geweest. Wat had ik dit graag met hem 
willen delen’, vertelt Wim. 

Wim van Welt

Celdex 
34
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Vanwege het samengaan met Sellotape verhuisde het bedrijf in 1987 
naar Utrecht. Daar kreeg Wim de volledige verantwoordelijkheid 
over de gehele productie, waaronder de tapeproductie. Inmiddels 
was hij getrouwd met Renate en verhuisd naar Amsterdam, de Bijl-
mermeer. Als rasechte Maastrichtse was dat voor haar niet mak-
kelijk. De komst van twee kinderen en het verhuizen naar Almere 
maakte dit alles goed.

In 1990 werd Wim aangesteld als directeur Celdex waarmee hij 
verantwoordelijk werd voor het totaalpakket Bouw. ‘Vanaf dat 
moment stond mijn leven volledig op zijn kop en kwam alles in 
een stroomversnelling. Ik zag veel mogelijkheden in de markt en 
al helemaal met een eigen productieeenheid voor Celdex. Dat kon 
alleen lukken als ik me zou losweken van de Tape-groep. Door een 
management buy out in 1994 kon ik eindelijk mijn eigen koers gaan 
varen. Het gevolg was wel een verhuizing naar Boxtel, een mooi 
Brabants dorp waar wij ons met plezier hebben weten te settelen.’ 
Wie langs Celdex aan de Mijlstraat rijdt, ziet het imposante gebouw. 
Ooit begonnen in 500m2, beslaan de huisvesting, productiehal en 
magazijn anno 2016 een oppervlakte van 10.000m2. Dat is zonder  
de 800m2 kantoorruimte met zijn uitnodigende entree.

Omdat Wim de commerciële activiteiten op zich had genomen, was 
hij vaak op pad. Hij nam zijn beste vriend en ex-dienstkameraad in 
dienst, die later zijn compagnon werd. Voor het aansturen van de 
productie nam hij zijn broer in dienst. Zo waren zowel de zaken 
binnen als buiten goed geregeld. Het was een geweldig team dat 
destijds de basis heeft gelegd voor het succes van Celdex nu. 

Wim: ‘Het werd me allemaal te gezapig. Ik had méér ambities. Twee 
andere bedrijven nam ik over die ik integreerde binnen Celdex: een 
producent van schuimproducten ten behoeve van de sport en vrije-
tijdsmarkt en een producent gespecialiseerd in het lamineren. Dit 
tezamen werd de basis voor een verdere groei.’ Wim vervolgt: ‘Om 
Celdex uniek in de markt te zetten, ben ik altijd op zoek naar nieuwe 
technieken, machines en of producten waarmee wij ons verder 
kunnen onderscheiden. Ik streef altijd naar onafhankelijkheid, met 
als rode draad flexibiliteit, innovatie, perfectie, luisteren naar onze 
klanten en het nastreven van korte levertijden.’

In 2015 heeft Wim twee werknemers mogen feliciteren met hun 
25-jarig jubileum: ‘Een mooie tijd waar ik vaak met plezier op terug-
kijk. Wat ik ook graag aanmoedig, is het aantrekken van nieuwe 
werknemers met een beperking op de arbeidsmarkt. Ik geniet ervan 
als ik zie dat hij of zij openstaat om te leren, deelneemt aan het  
productieproces en binnen Celdex uitgroeit tot een nagenoeg vol-
waardige medewerker. Ja, daar word ik blij van.’ 

In het crisisjaar 2009 hield Wim zijn hart vast. ‘Ik stelde in een 
week mijn crisisscenario op. Dat plan gooide ik echter snel in het 
ronde archief. Tegen de stroom in besloot ik te investeren. Deze 
beslissing bleek goed, de omzet stabiliseerde en steeg zelfs weer 
mede dankzij het bijstaan van het Management Team, ons erva-
ren verkoopteam en niet te vergeten het stabiele thuisfront, mijn 
echtgenote Renate, een wereldvrouw, mijn steun en toeverlaat.’  
Ondanks de crisis gingen de ontwikkelingen gewoon door. In 2012 
werd er een geheel nieuwe industriële productielijn aangekocht, 
gevolgd door een tweede in 2015. Vandaag de dag maken deze  
technieken deel uit van het succes van Celdex in de markten bouw, 
industrie, sport en vrije tijd. Zo groeide Celdex uit tot één van de 
belangrijkste toeleveranciers van kunststofschuim afdichtproducten 
voor de bouw en industrie. 

‘Over het thuisfront gesproken: wat ben ik trots op mijn zoon Dennis 
die alweer zes jaar bij Celdex werkt. Met succes heeft hij Master  
Strategic Management gestudeerd aan de Universiteit Tilburg. 
Inmiddels maakt hij deel uit van het MT waar hij kan proeven aan het 
aankomend ondernemerschap dat hij ambieert. Het geeft mij een 
enorm goed gevoel dat we dit alles binnen de familie kunnen gaan 
voortzetten. En dan ben ik natuurlijk apetrots op mijn dochter Kim. 
Zij wijdt haar leven toe aan het verzorgen en vermaken van oude-
ren. Zij heeft ons in 2015 een geweldig mooie en lieve kleindochter 
geschonken. Daar genieten Renate en ik ontzettend van. 

Als parel van Boxtel wil ik nog aangeven dat ik blij ben met mijn  
40 pareltjes van medewerkers die zich vol passie en toewijding  
dagelijks inzetten om zo mijn doelstellingen als ondernemer te ver-
wezenlijken’, eindigt Wim zijn succesverhaal.

Celdex B.V. Wim van Welt

35

P16079 CAA Parels van Boxtel binnenwerk.indd   35 14-12-16   12:45

Parels van Boxtel, De ParelReeks 2017.  ©teksten: Caatjes Pen ©fotografie XziXi Photography.Parels van Boxtel, De ParelReeks 2017.  ©teksten: Caatjes Pen ©fotografie XziXi Photography.



Ton en René zijn te herkennen aan een gezonde dosis 
humor. Maar wie zijn ze en hoe werken ze?

‘Wij zijn oud-collega’s uit de tijd dat we bij een groot accountants-
kantoor werkten; René als accountant en ik als fiscalist,’ aldus Ton. 
‘Daarna ben ik jarenlang als fiscalist zelfstandig geweest.’ René: ‘Ik 
heb 10 jaar in een financiële functie het bedrijfsleven verkend. De 
variatie in bedrijfstakken, de interpretatie van cijfers en het klanten-
contact van het accountantsvak bleven mij intrigeren’. 

In 2015 hebben René en Ton hun krachten gebundeld in ROND 
accountants|fiscalisten. Daarmee bieden zij een totaalpakket van 
het geautomatiseerd verwerken van administraties tot aan fiscaal 
juridische advisering over ondernemingsstructuren of andere finan-
ciële vraagstukken. ‘Wij kunnen pas goed adviseren of bijsturen als 
we de ondernemer en zijn onderneming goed kennen,’ vertelt René. 
‘Wij willen met hem in verbinding blijven door voortdurend contact 
te houden. Daarnaast zijn wij actief op social media, geven wij  
presentaties over actualiteiten en hebben wij een eigen nieuwsbrief.’ 
Ton vult aan: ‘Wij spreken beiden de taal van de ondernemer. De 
kwinkslag waarmee wij zaken doen relativeert de business en zorgt 
voor verbinding.’

ROND 
accountants | fiscalisten

Ton Kroonen & René Hendriks 

Elkaar weer treffen - de klant centraal 
stellen - verbindingen leggen: dat maakt  
het plaatje rond.

Wie kent de Boxtelse Koen niet? Hij is actief bij diverse verenigingen, is 
bestuurslid bij JCI Dommelland en maakte deel uit van de commissie 
BOT 2016. ‘Ik vind het interessant om contacten te leggen met andere 
ondernemers en gebruik te kunnen maken van elkaars kennis, kunde en 
ervaring. Daar komt bij dat ik een echte organisator ben. Dat zit in mijn 
ondernemersbloed. Op mijn beurt wil ik ook weer mijn expertise inzetten 
voor de Boxtelse samenleving’, vertelt Koen enthousiast. 

Toen hij op jonge leeftijd wist wat het woord 
architect betekende, zette hij zijn zinnen 
erop om daar voor te gaan. Hij heeft er kei-
hard voor geknokt. Via de mavo, mts, hts en 
later de Technische Universiteit volgde hij 
zijn weg met als resultaat de architecten- 
titel. ‘Mijn drive is om een integraal ontwerp 
neer te zetten, omdat ik vind dat techniek 
niet losstaat van architectuur. Een ontwerp 

moet immers uitvoerbaar en ook betaal-
baar zijn! Mijn opleiding en ruime ervaring 
die ik inmiddels heb opgebouwd bij diverse 
architectenbureaus zijn daarvoor de basis.’

Waar ISO3 vandaan komt? ‘Het staat voor In 
Studententijd Opgericht in 2003 door drie 
studievrienden. Onbedoeld legt de naam 
ISO3 ook de associatie met de bouw. 

ISO3 bouwkundig ingenieursbureau  
Koen van de Braak

‘Less is more; dat komt 
in mijn ontwerpen en in 
het proces vaak terug.’
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Hans en Lotte DingsAlfa 
Makelaardij
Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet. Bewust 
gekozen of niet, het is wel toepasselijk. Hans en Lotte 
zetten hun klanten altijd voorop. Geen 9 tot 5 mentaliteit, 
flexibiliteit en goed bereikbaar zijn voor mensen die de 
grootste aankoop van hun leven doen; dat is hun drive. 

Halverwege de jaren zeventig startte de vader van Lotte als make-
laar en had hij kantoor aan huis in de Prins Bernhardstraat. Toen hij 
benaderd werd om het Rijksmonument aan de Molenstraat 61 in de 
verkoop te zetten, bleek het een ideaal object om kantoor te houden 
en er ook bij te kunnen wonen. En zo geschiedde. Na jaren het  
succesvolle bedrijf van dichtbij te hebben meegemaakt, besloot 
Lotte na de middelbare school ook de makelaardij in te gaan. De 
eerste jaren heeft ze echter bewust ervaring opgedaan bij andere 
makelaarskantoren in Tilburg en Eindhoven.

Lotte glimlacht: ‘Er zijn dingen in het leven die zo moeten zijn. Tijdens 
het uitgaansleven ontmoette ik Hans. En wat studeerde hij? Juist ja,  
hij wilde ook makelaar worden. Sterker nog, zijn vader was óók 
makelaar.’ Het werd drukker en drukker bij Alfa Makelaardij en de 
vader van Lotte kon er best een handje bij gebruiken. In 2000 schoot 
Hans te hulp. ‘Ik werd meteen in het diepe gegooid, omdat net het 
project Zonnegolven in Boxtel gestart was. Lotte en ik trouwden en 
betrokken een eigen woning. Totdat de geschiedenis zich herhaalde. 
Mijn schoonouders verhuisden naar een andere woning en wij  
trokken in dit mooie pand. In 2014 droeg mijn schoonvader het 
makelaarskantoor officieel aan ons over’, vertelt Hans.

Lotte en Hans zijn beiden op alle vlakken inzetbaar. Lotte: ‘Ik zie 
er alleen maar de voordelen van in dat we samenwerken. We 
kunnen heel gemakkelijk onderwerpen met elkaar delen, omdat we  
precies weten wat er speelt. Bovendien kunnen we elkaar vervangen.  
Omdat we hetzelfde belang hebben, is er ook altijd 100% inzet. Iets 
wat met personeel nog wel eens lastig kan zijn.’ 

‘Wat ik het meest aantrekkelijk vind van mijn vak?’, vraagt Hans. 
‘Dat is de diversiteit van zowel de werkzaamheden als de klan-
ten. Elke klant is uniek en daar passen wij onze dienstverlening 
op aan.’ Lotte vult aan: ‘De dienstverlening is wel aan het ver-
anderen door de digitalisering. Vroeger kwamen kopers bij ons 
de brochures inkijken. Nu nemen ze achter hun computer al de 
eerste beslissing en bellen ons dan op voor een bezichtiging. 
Daar zijn we wel op ingesprongen door extra zorg en aandacht te 
besteden aan de presentatie van de huizen in onze brochures. 
Het is belangrijk dat de eerste indruk van het huis goed is.’  

Hans: ‘Het persoonlijke contact blijft volgens mij altijd bestaan, 
ook in de toekomst. Ik kan me niet voorstellen dat mensen het  
contact niet meer zouden willen. Onze kracht ligt in de begeleiding 
bij de aan- of verkoop van een huis, een van de grootste beslissingen 
die je in je leven neemt. Een beslissing waar ook adviezen van een  
ervaren makelaar heel welkom zijn. En ervaring hebben we, al meer 
dan veertig jaar.’
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Met een sprankeling in haar ogen vertelt Birgit vol overgave over haar 
werk als coach. Na een omzwerving door Nederland is ze in 2008 in Boxtel 
neergestreken met haar bedrijf Feelwise.

‘Ik ben een Limburgse, heb aan de Rijks-
universiteit Groningen bedrijfskunde gestu-
deerd, heb in Amsterdam gewerkt en ben  
in 2012 in het landelijke Liempde gaan 
wonen. Na mijn afstuderen begon ik in de 
werving & selectie, voerde met veel ple-
zier ontelbare sollicitatiegesprekken, nam 
persoonlijkheidsvragenlijsten af en schreef 
verslagen uit. Zo leerde ik naar mensen te 
kijken; machtig interessant was dat. 

In 1997 begon ik in een P&O-functie waar 
ik veelal procesmatig bezig was en minder 
met de mens zelf. Omdat ik dat stuk miste 
en graag inhoudelijk bezig wilde zijn met het 
ontwikkelen van mensen, ben ik een veel-
heid aan coachopleidingen gaan volgen. 
Inmiddels ben ik officieel gecertificeerd als 
Register Loopbaancoach. Ontwikkeling zit 
in mijn bloed; niet alleen de ontwikkeling 
van anderen, ook de blijvende ontwikkeling 
en scholing van mezelf.

Ik geloof erin dat mensen voor een groot 
deel de regie hebben over hun eigen leven. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
voor 50% de individuele geluksbeleving 
wordt bepaald door aanleg en voor 40% 
door eigen bewust gedrag. 

De omstandigheden waarin je leeft, 
bepalen de overige 10%. Met coaching 
werken we aan die 40% procent. Daar-
voor heb ik verschillende tools ontwikkeld, 
zowel voor individuele coachtrajecten als 
groepstrainingen. 

Het Waarom-gesprek is een waardevol 
instrument om individueel in te zetten. 
In een eenmalig coachgesprek van twee 
uur halen we naar boven waar je blij van 
wordt en goed in bent. Het helpt te focus-
sen op het creëren van een leven dat bij 
jou past. Na afloop maak ik een persoon-
lijk verslag dat jouw talenten en drijfveren 
bevestigt. Zo groeit het inzicht in jezelf 
en het vertrouwen van anderen in dat 
wat jij te bieden hebt. Het gesprek is een 
soort hartslagmeter als het gaat om dat 
waar je hart sneller van gaat kloppen en 
een goede basis voor functionerings- en  
sollicitatiegesprekken. Het is heel fijn van 
cliënten terug te horen dat het gesprek en 
het verslag waardevol zijn voor hun zelfver-
trouwen en hun toekomst. Een Waarom- 
gesprek is ook een mooi cadeau dat een 
werkgever aan zijn mensen kan geven. 

Toen ik naar Brabant verhuisde, nam ik 
de beslissing om voor mezelf te beginnen.  
De vrijheid én de ruimte voor een eigen 
manier van coachen en trainen lonkten. Al 
het materiaal, van workshops en scans tot 
werkboeken over de thema’s duurzame 
inzetbaarheid en persoonlijk leiderschap, 
heb ik op basis van klantvragen en eigen 
ideeën ontwikkeld. Elk mens heeft talenten 
die ik graag naar boven haal of aanwakker 
door er een ‘vonkje’ bij te houden. Wan-
neer dat gebeurt, verschijnen er lichtjes in 
de ogen van mijn cliënten. Dit maakt hen 
energieker en zorgt ervoor dat ze bewuster 
keuzes maken vanuit dat wat ze zelf willen. 
Ik vind het fascinerend en enorm motive-
rend dat ik op deze manier een bijdrage 
mag leveren aan hun toekomst en geluk.’ 

Birgit VandermeulenFeelwise
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De redactie schuift aan tafel voor het Rondetafelgesprek met Jacqueline, Jan Kees en Eric. Bevlogen vertellen ze 
over het verlenen van zorg aan ouderen, hoe ze aankijken tegen wijkzorg en hun unieke plan dat in 2017 gerealiseerd 
gaat worden.

Voorgesteld
Jacqueline, voorzitter Raad van Bestuur, 
komt uit de inkoopwereld. ‘Zo ben ik 
onder andere hoofd inkoop van een  
academisch ziekenhuis geweest. Tot er 
iets begon te knagen. Ik pakte de deel-
tijdstudie hbo Verpleegkunde op en ging 
stage lopen in de ouderenzorg. Daar 
merkte ik dat ik het verschil kon maken 
door te luisteren, aandacht te geven en 
ouderen een prettig moment te bezorgen.’  
Jan Kees, directeur Zorg en Services is ver-
pleegkundige en studeerde Bestuurskunde. 
‘Na jarenlang in de Randstad management- 
functies in ziekenhuizen te hebben vervuld, 
kwam ik terecht bij kloosterverzorgingshuis 
Molenweide in Boxtel en maakte de fusie 
mee met Zorggroep Elde.’ 

De derde persoon aan tafel is Eric, directeur 
cluster Thuis. ‘Ik kom als verpleegkundige 
uit de psychiatrie en het algemeen zieken-
huis en studeerde door in het manage-
ment. In 1995 kwam ik in de ouderenzorg 
terecht. Het was een tijd dat bejaarden-
huizen meer ‘naar buiten’ moesten. In 
Boxtel kon ik aan de slag om zorg buiten 
de muren van de locatie te gaan ontwik-
kelen. Dat was het begin van de wijkzorg.’ 
Gemeenschappelijke deler bij deze drie 
zorgverleners is de combinatie van praktijk- 
en bestuurlijke ervaring. En natuurlijk het 
plezier in het werken met en voor ouderen.

Wat zijn de kernwaarden van Zorg-
groep Elde? ‘We hebben zowel klant- als 
kernwaarden’, vertelt Jacqueline. ‘Elke 
cliënt moet zich bij ons veilig, erkend en 
gezien voelen. Dat bereiken we door bevlo-

gen, liefdevol, ruimdenkend, gastvrij en 
professioneel te zijn.’ Jan Kees vult aan: ‘Die 
laatste vijf zijn onze kernwaarden. Om zo 
te kunnen werken heb je topmedewerkers 
nodig. En die hebben wij. Onze pareltjes van 
medewerkers en vrijwilligers leveren alle-
maal topkwaliteit.’

Hoe vullen jullie de thuiszorg in? Als 
directeur cluster Thuis pakt Eric deze  
vraagstelling op: ‘Wij zien nadrukkelijk een 
wijkfunctie voor ons weggelegd. De zorg-
vraag wijzigt en we zien een toename van 
zorgvragers omdat ze langer zelfstandig 
thuis willen en soms moeten wonen. Daar 
spelen wij op in met onze kleinschalige  
wijkteams. In ieder team zitten 10 tot 12 
medewerkers van allerlei niveaus, van ver-
pleging tot verzorging. 

Jacqueline Joppe, Jan Kees Metz & Eric Hardy

Zorggroep Elde 
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Zorggroep Elde  Jacqueline Joppe, Jan Kees Metz & Eric Hardy

Op deze manier verlenen we zowel basis-
zorg als hoog complexe zorg en verlenen 
we diensten op het gebied van alarme-
ring, maaltijden en huishoudelijke hulp.’ 
Jacqueline vervolgt: ‘Een van de wijk-
teams is gespecialiseerd om die complexe 
zorg te verlenen. De huishoudelijke hulp 
is een ander product. We bieden dat wel  
integraal aan, zodat er makkelijk onderling 
geschakeld kan worden. Met deze wijkteams  
zijn we actief in Boxtel, Sint-Michielsgestel, 
Haaren en Vught.’

Jullie hebben ook diverse locaties? Wat 
is hun wijkfunctie? ‘We hebben een grote 
diversiteit aan locaties’, vertelt Jan Kees. 
‘Iedere locatie heeft een heel eigen profiel. 
Dat is een bewuste keuze zodat onze cliën-
ten een plek uit kunnen kiezen waar ze zich 
het meest thuis voelen en ze hun leefstijl 
kunnen voortzetten. Wijkhuis Simeonshof 
ligt in een volkswijk, van Boxtel. 

In het restaurant kunnen bewoners uit de 
naastgelegen aanleunwoningen en uit de 
wijk samen de maaltijd gebruiken. Dit is 
ook het geval bij Residentiehuis Elisabeths- 
dael in het centrum van Boxtel. Hier 
worden diverse activiteiten georganiseerd 
waar iedereen aan kan deelnemen.  
Bij Ontmoetingshuis De Beemden in Sint- 
Michielsgestel worden laagdrempelige  
dagactiviteiten georganiseerd voor thuis-
wonenden. Op deze manier willen wij een 
bijdrage leveren om de sociale cohesie in 
de wijk in stand te houden. Dan zijn er nog  
Verpleeg- huis Şefkat waar ouderen van 
Turkse en Marokkaanse komaf terecht 
kunnen, locatie Molenweide voor zusters 
en paters van verschillende congregaties en 
Nieuw Beekvliet voor bewoners van over-
zeese gebieden. ‘Met deze diversiteit aan 
locaties geven we invulling aan een van 
onze kernwaarden: dat wij zorg en dienst-
verlening bieden passend bij de cultuur  
en leefstijl van onze cliënten,’ vertelt  
Jacqueline. ‘Er gaat echter wel wat veran- 
deren in 2017. 

Wat kunnen jullie vertellen over die 
verandering in 2017? ‘We gaan een 
stap verder om een nog betere invulling 
te geven aan de kernwaarde die Jacque-
line net beschrijft’, vertelt Jan Kees. ‘De 
locaties Şefkat, Nieuw Beekvliet en Molen-
weide gaan samen het Wereldhuis vormen 
op de locatie van Molenweide. Dit gebouw 
wordt helemaal gestript en voor dit doel 
gerenoveerd. Hier bouwen we verder aan 
cultuurspecifieke leefstijlgerichte zorg en 
is er plaats voor elke wereldburger die zich 
thuis voelt in en zich aangetrokken voelt 
door deze woonvorm. Dat wordt beslist een 
Unique Selling Point van Zorggroep Elde.’ 
Enthousiast besluit het drietal: ‘Daar is 
natuurlijk een gedegen voorbereiding en 
onderzoek aan voorafgegaan. We hebben 
er uitgebreid met onze bewoners en de  
cliëntenraad over gesproken. Iedereen is er 
heel positief over. We zijn er trots op dat we 
met elkaar hierin optrekken en een bijdrage 
kunnen leveren aan de realisatie van een 
uniek en kleurrijk huis waar wereldburgers 
elkaar ontmoeten.’
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René Kaboord

Kliniek voor 
Mondzorg 
Boxtel

Van jong tot oud; het is een komen en gaan bij De Kies, 
het opvallende gebouw waar Kliniek voor Mondzorg 
Boxtel sinds 2006 gevestigd is. Enthousiast vertelt René 
over zijn werk als tandarts en implantoloog. 

Gedreven, nimmer aflatende energie steken in het verbeteren van 
technieken, eruit halen wat erin zit en vooral het beste voor de  
patiënt in huis hebben. Met deze woorden is René te omschrijven.  
In 1992 afgestudeerd als tandarts is hij na zijn dienstperiode in 1993 
in Boxtel begonnen met Tandartsenpraktijk Kaboord. ‘Ik bouwde 
een klantenbestand op, zocht samenwerkingen en specialiseerde 
me in de orale implantologie. Door de groei van het aantal patiënten 
heb ik gekozen voor een groter pand. Dat werd De Kies’, lacht René. 
Zijn vrouw Mirthel, Praktijkmanager, liet voor de opening een groot 
bronzen beeld maken, dat een opvallende plek in de praktijk heeft 
gekregen. Het verbeeldt de zorg van de tandarts voor zijn patiënt. 
Om de dienstverlening uit te breiden heeft hij de openingstijden ver-
ruimd. Op dinsdag, woensdag en donderdag is de praktijk tot 20.00 
uur geopend. 

René is voor de jeugd volgens de preventiemethode Gewoon Gaaf 
gaan werken. Hij licht toe: ‘Ik voorkom liever dan dat ik na afloop 
de reparateur moet zijn. Daarom zet ik met deze methode in op  
preventie. Een gaaf gebit wordt voor de kinderen gewoon. Al  
spelenderwijs worden ze begeleid bij het zelf onderhouden van 
hun gebit en wordt het weer leuk om naar de tandarts te gaan.  
Het ondersteunt de ouders bij dit stuk van de opvoeding en uit 
onderzoek blijkt een afname van gaatjes tot 75%! Daarnaast levert 
het ook winst op voor de gezondheidszorg, dus voor de overheid én 
vooral voor de patiënt worden de kosten geminimaliseerd. Het is 
wel erg gaaf, om in de terminologie te blijven, dat een grote zorg- 
verzekeraar heel enthousiast is over deze preventiemethode en 
Gewoon Gaaf in 2017 als pilot wil gaan inzetten. Goed te weten dat 
je visie op tandheelkunde gesteund wordt door zorgverzekeraars.’

Een scherp oog hebben voor kansen en die ook weten te benutten. 
René heeft en kan dat. Hij vertelt: ‘Ik bied een one-stop-shop voor 
mijn patiënten door alle specialisaties in huis te hebben, van beugel- 
tandarts tot mondhygiënist en als dat nodig is verpleegkundigen  
om bloed te prikken. De kliniek heeft zelfs een tandtechnisch  
laboratorium in huis. Daardoor maak ik dat optimale zorg voor de 
patiënten bereikbaar wordt. Met Implant Company, de verwijs- 
praktijk, werk ik op diverse locaties.’

‘Naar de tandarts gaan wordt weer leuk’

Het is al gezegd, jong en oud verschijnt in de kliniek. De kliniek komt 
de oudere, niet mobiele patiënt tegenwoordig letterlijk tegemoet. 
‘Ik heb een aangepaste bus, toegankelijk voor mensen die slecht 
ter been zijn, zodat we hen thuis kunnen ophalen als ze zelf geen 
vervoer kunnen regelen. Op deze manier kan ik ook een doelgroep 
bedienen die tussen wal en schip is geraakt of dreigt te raken. Het 
werken geeft me een kick en ik heb een heel dankbaar vak waar ik 
zeker met trots over vertel,’ besluit René lachend.
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Richard van Rooij

Rabobank  
Hart van  
De Meierij

Het kernteam Boxtel van Rabobank Hart van De Meierij bestaat uit een club 
van acht tot tien adviseurs. Een paar keer per jaar komen deze adviseurs 
bijeen. Ze bespreken dan op welke manier ze het beste de contacten 
met de inwoners en ondernemers in Boxtel kunnen versterken. Richard, 
Gemondenaar van origine en al jarenlang woonachtig in Boxtel, is een van 
hen en hij heeft een duidelijk idee hoe hij ondernemers en particulieren zo 
goed mogelijk wil adviseren. 

‘De adviezen die ik geef zijn heel uiteen-
lopend’, start Richard het interview. ‘Ze 
hebben betrekking op complexe producten 
zoals lijfrentes, arbeidsongeschiktheids- 
verzekeringen, hypotheken en andere  
vermogensvraagstukken. Het is altijd een  
samenspel: sparren met elkaar, de situatie 
doorgronden en dan met een maatwerk 
voorstel komen. Ik doe dat al bijna twintig 
jaar en het blijft leuk om klanten op weg 
te helpen en te zorgen dat ze een verant-
woorde keuze kunnen maken. Tijdens zo’n 
adviesgesprek is het regelmatig afstemmen, 
samenvatten en controlevragen stellen heel 
belangrijk om te achterhalen of je nog op 
een lijn met de klant zit.’

Richard begon als trainee bij de Rabobank 
nadat hij zijn heao en de universitaire studie 
Beleids- en Organisatiewetenschappen 
afgerond had. ‘Ik heb op alle afdelingen 
meegelopen en werd voor een periode  
kantoormanager van twee bijkantoren. 

De ervaring was leuk, maar ik wist vrij snel 
dat dit niet was wat ik ambieerde. Ik vond 
het teveel brandjes blussen en te facili-
terend. Na 1,5 jaar kon ik aan de slag als  
financieel adviseur. Toen kon ik gaan doen 
wat ik wilde: mensen adviseren op finan-
cieel gebied, aanspreekpunt zijn en de 
uitdaging aangaan om een oplossing te 
bedenken. Enne… hoe complexer de vraag-
stelling, hoe interessanter ik het vind’, lacht 
Richard. Hij wil er altijd voor zijn klant zijn, 
zeker ook in mindere tijden.

Richard begeleidt daarnaast ook jonge, 
financieel adviseurs die net van start gaan 
bij de Rabobank. ‘Ze mogen mij altijd bellen. 
Verder wil ik ze scherp houden en dat ze 
zichzelf altijd de vraag stellen: ‘Als het mijn 
geld was, zou ik het dan uitlenen?’ Net doen 
of je zelf de bank bent. Cijfers zijn niet altijd 
heilig, na zoveel jaar ervaring leer je dat wel. 
Belangrijker vind ik of je het verzoek wel of 
niet ziet zitten en met wat voor persoon je te 
maken hebt.’

Mensen met elkaar 
verbinden en kennis delen.

Richard heeft er bewust voor gekozen om in 
Boxtel te wonen en te werken. ‘Ik vind het 
helemaal niet erg als ik op straat of langs 
het voetbalveld aangesproken wordt en om 
advies gevraagd wordt. Mensen weten dat 
ze me altijd iets mogen vragen en dat ik mijn 
best voor ze doe. Maar ik zeg ook altijd eer-
lijk als iets niet mogelijk is. Bij de Rabobank 
zit ik prima op mijn plek. Ik kan een bijdrage 
leveren aan het versterken van de lokale 
economie. Bovendien geniet ik iedere dag 
van mijn werk. Wat wil een mens nog meer?’ 
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Ruim 25 jaar geleden startte Johan met zijn drive-in show. Nu runt hij AFE 
events met opdrachten zoals: Hollandse Kost en de BOT 2016. Johan vertelt: 
‘Bedrijven en organisaties kunnen bij AFE events terecht voor een volledig 
dienstenpakket van verkoop en verhuur van licht, geluid, grootbeeld 
projecties, stroomvoorziening en event styling. Maar ook vaste installaties 
van apparatuur voor horeca, sportgelegenheden en scholen.’ 

Al voor de tiende keer mag Johan aan 
het fameuze lichtkunstfestival GLOW in  
Eindhoven meewerken. ‘Begonnen als  
technicus, ben ik in augustus 2016 gestart  
als productieleider en mag ik alle techni-
sche zaken voorbereiden voor GLOW.’

Deze enthousiaste, Boxtelse ondernemer 
heeft een echt ondernemend gezin. Het 
ondernemersbloed stroomt ook al door de 
aderen van zijn kinderen. 

Johan lacht: ‘Mijn oudste zoon gaat regel-
matig mee om kleine klusjes te doen tijdens 
het opbouwen. Hij weet precies welk stek-
kertje waar moet. De kleinste twee jongens 
kunnen niet wachten tot ze met papa mee 
mogen en ook mijn vrouw springt af en 
toe bij als ze het kan combineren met haar 
eigen zaak.’
 

Johan CosetAFE events

AFE: All For Events - Events For All

Bizzalicious

‘I feel Bizzalicous today.’

Als geboren Noord-Hollander heeft Hille geen moment spijt gehad van zijn 
komst naar Noord-Brabant. ‘Ik kwam hier vanwege mijn grote liefde en ben 
daarna ook verliefd op Boxtel geworden!’ 

Hille richt zich als ervaren coach, bedrijfs-
adviseur en eigenaar van Bizzalicious op 
het coachen van mensen en bedrijven. Veel 
ondernemers en organisaties maken van 
zijn diensten gebruik om de waarde van de 
werknemers te vergroten en groei van ren-
dement te realiseren. Ook als het gaat om 
vraagstukken op het gebied van identiteit, 
strategie of innovatie van de bedrijfsvoering 
weten zij hem te vinden. 

‘Het klinkt zo simpel als het is: betere 
mensen maken altijd een beter bedrijf. 
Om succes in praktijk te brengen, verbind 
ik talenten en drijfveren aan toegevoegde 
waarde, zowel op team- als individueel 
niveau. Het is elke keer weer super dat ik 
mensen en bedrijven kan helpen om te blij-
ven groeien.’ Niet voor niets heet zijn bedrijf 
Bizzalicious. Vrij vertaald: het is heerlijk om 
te ondernemen!

Hille de Gooijer
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Ogen kom je te kort en je neus wordt gestreeld door de 
heerlijke geuren als je PROEF! Culinair aan de Molenstraat 
binnenstapt. Weggaan zonder er iets te kopen van de 
uitgestalde, heerlijke delicatessen is onmogelijk. De 
redactie had een enthousiast interview met Yvon en 
Marco. Hoe zijn ze aan dit mooie adres gekomen? 

Yvon, gastronoom en sommelier, begint te lachen: ‘Feitelijk waren 
we op zoek naar een horecapand. Zo’n 7 jaar geleden lazen we een 
advertentie dat er een delicatessenzaak te koop stond, maar de 
adresgegevens ontbraken. We namen contact op omdat het ons 
wel wat leek. Wat bleek? De zaak stond in onze woonplaats Boxtel!’ 
Niet lang daarna sprong het echtpaar blind, maar met het volste  
vertrouwen in het diepe. ‘De eetbeleving die wij in de horeca aan 
gasten willen meegeven, kunnen we ook creëren met onze food- 
specialiteitenwinkel’, vult chef-kok en wijn-spijsspecialist Marco aan.

In 2016 hebben Marco en Yvon de winkel in een compleet nieuw 
jasje gestoken. ‘Weg met de ‘ouderwetse’ grote toonbank en een 
frisse look & feel met een nieuwe routing ervoor in de plaats. Hier 
en daar staan kleine proeverijen klaar, zodat onze gasten tijdens het 
winkelen al een beleving krijgen. Op deze manier hebben we meer 
beweging gecreëerd in de winkel en staan we grotendeels tussen de 
klanten te werken’, vertelt Yvon. 

Vanaf de start kent PROEF! Culinair een eigen signatuur die 
steeds verder uitgebreid wordt. ‘We zoeken altijd naar nieuwe, 
innovatieve en andere smaken. Daardoor houden we een afwis-
selend assortiment en valt er steeds iets nieuws te proeven.’  
Wat te denken van de vers gebrande noten en charcuterie. En niet 
te vergeten het ruime assortiment binnen- en buitenlandse kazen. 
De mooie wijnen en bieren, de truffelproducten en zoetwaren. Er 
valt nog veel meer te ontdekken als je er binnen rondloopt. PROEF! 
Culinair is een ware snoepwinkel voor de echte culinaire lekkerbek. 
Yvon: ‘Naast deze culinaire versnaperingen hebben wij ook geschen-
ken voor bijvoorbeeld zakenrelaties of feestelijke aangelegenheden. 

Geheel naar wens passen wij dat aan en verzorgen een feestelijke 
verpakking.’ Een feestje of met een gezelschap culinair genieten? 
Denk dan aan de traiteur- en cateringmogelijkheden. Op bestelling 
maken ze smaakvolle hapjes, borrelschalen, lunches en zelfs een 
compleet diner! 

‘Kom langs, wees onze gast, laat uw 
zintuigen prikkelen en PROEF met 
smaak!’

De consument heeft steeds meer kennis. ‘We triggeren onszelf om 
bezig te blijven en doen mee aan wedstrijden, bezoeken beur-
zen en hebben rechtstreeks contact met diverse producenten. 
Dit heeft al diverse onderscheidingen en zelfs een 10e plaats in de 
competitie Beste Foodspeciaalzaak van Nederland opgeleverd.’ 
De wereld digitaliseert wat voor een snelle economie zorgt, maar aan 
de andere kant onpersoonlijk is. Marco besluit: ‘Bij PROEF! Culinair 
staan juist de persoonlijke benadering én beleving centraal. Zo leren 
wij de wensen en smaken van onze klanten kennen. De beleving die 
we in onze winkel creëren is in de digitale wereld niet te evenaren!’ 

Yvon Goossens & Marco Vermeijs

PROEF! 
Culinair
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Zestien jaar geleden in de uitzendbranche terechtgekomen, in diverse functies 
doorgegroeid en in Brabant een groot netwerk opgebouwd. De Boxtelse Margje 
vertelt: ‘Daardoor kon ik in 2014 mijn eigen uitzendbureau 24recruitment 
starten. Het was een droom die uitkwam. Ik had met alle facetten van het 
uitzendwerk te maken gehad en was er klaar voor om voor mezelf te beginnen. 
Ik wilde de stap zetten en mijn eigen koers gaan varen. Het ondernemersbloed 
stroomt toch door mijn aderen als kind uit een ondernemersfamilie.’ 

Na 2 jaar bouwen en hard werken vanuit 
de zolderkamer besloot ze samen met haar 
partner het bedrijf echt te laten groeien.  
In november 2016 verliet ze haar zolder- 
kamer en betrok een fraaie locatie op het 
industrieterrein Ladonk. ‘Hier is het hart 
van de bedrijvigheid. Fysiek aanwezig zijn 
betekent snel schakelen en korte lijnen; dit 
zorgt voor laagdrempeligheid’, aldus een 
enthousiaste Margje.

HR dienstverlening betekent een totaal- 
pakket op maat. Alles wat met recruitment te 
maken heeft! ‘Ik denk graag mee én vooruit, 
wil de rechterhand zijn van de ondernemer 
en werk uit handen nemen. Of het nu 
gaat om het invullen van een vacature, de  
verloning uit handen nemen of het opzetten 
van een nieuwe campagne; ik bied graag de 
oplossing.’ 

Margje van den Broek24recruitment

‘Samen bouwen, samen werken; dat is ons motto’

‘Bouw en vertrouw op 
onze vakmanschap en 
betrokkenheid.’

Na zijn opleiding kon Jan in het loonbedrijf van zijn vader aan de slag als 
kraanmachinist. Vijftien jaar later nam hij het familiebedrijf over. ‘Vanaf 
dat moment kwam ik in een stroomversnelling terecht. Ik verkocht het 
loonbedrijf en ging verder met aannemersbedrijf Jan van den Boomen B.V. 
gespecialiseerd in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector en onderaannemer 
in de spoorbouw.

Jan: ‘Zo bied ik gemeentes, overheden en 
bedrijven een totaal bouwaanbod dat gaat 
van adviseren tot en met de uitvoering en 
onderhoud. Ik vind het belangrijk dat wij 
met ons bedrijf onze opdrachtgevers vol-
ledig ontzorgen. Daarom richten wij onze 
projecten, van voorbereiding tot planning 
en de uiteindelijke uitvoering, innovatief en 
oplossingsgericht in zodat we een project 
met goed resultaat kunnen opleveren. Met 
onze jarenlange ervaring zien we toe op een 

hoge mate van deskundigheid in ons vak- 
gebied waarbij kwaliteit, veiligheid en 
milieu op een hoog voetstuk staan.’

Op dit moment beschikt Jan over een 
gespecialiseerd machinepark en heeft hij 
35 gemotiveerde vakmensen in dienst en 
huurt hij een vaste kern in van 45 man. ‘Alle  
disciplines en certificaten hebben we in 
huis’, besluit Jan.

Jan van den Boomen

Jan van den Boomen
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Kim Brusselers & Evy van Rosmalen 

Eetcafé  
De Kerk

Wie Eetcafé De Kerk binnenstapt, snapt meteen waarom 
deze kroeg bovenaan de verlanglijst van Kim stond 
om de nieuwe eigenaar te worden. In een vraag-en-
antwoordspel leer je de drive van Kim en Evy kennen en 
waarom de kroeg nummer een stond. 

Wat hebben jullie met horeca? ‘Als zater-
daghulp rolde ik in de horeca, het mooiste 
beroep van de wereld, omdat het een ser-
viceberoep is. Later kreeg ik een vaste aan-
stelling en volgde ik diverse horecacursus-
sen. Mijn droom was ooit iets voor mezelf 
te beginnen’, licht Kim toe. Bij Evy ging het 
anders: ‘Mijn ouders hadden een eetcafé in 
’s-Hertogenbosch. Vanaf mijn veertiende 
heb ik met alle facetten van het caféwerk te 
maken gehad. Maar ik riep wel altijd dat ik 
later een eigen café wilde hebben.’ 

Waarom Eetcafé De Kerk? Kim moti-
veert: ‘De uitstraling, de sfeer en het huis-
kamereffect spraken mij erg aan. Binnen 
een week was het geregeld. Pas toen ik de 
sleutel kreeg, sloeg de spanning toe. Wat 
heb ik gedaan?’ Ook Evy herinnert het zich 
nog goed hoe het ging in 2014. ‘Donderdags 
voor Carnaval kreeg Kim het aanbod en de 
woensdag na Carnaval was alles beklonken. 
Dat het zo snel zou gaan, had ik niet kunnen 
voorzien!’, glimlacht ze.

Waar zijn jullie onderscheidend in? 
Kim: ‘Onze service en het tevreden stel-
len van onze gasten. Ze komen bij ons om 
vermaakt te worden. Daar dragen sfeer 
en ambiance aan bij. En onze hamburgers 
natuurlijk!! Zes staan er standaard op de 
kaart en we hebben een wisselende maand-
burger. Daar komen ze echt voor naar ons. 
Net als voor onze koffie. We serveren een 
speciale blend.’ Evy vult aan: ‘Ook onze 
bierkaart met 50 – 55 speciaalbieren is in 
trek. We zijn er trots op dat we Guinness en 
Wilderen van de tap leveren. Als enige in de 
wereld hebben wij een lichtreclame van Wil-
deren. Gasten vragen geregeld naar nieuwe 
bieren. Daarover houden we goed contact 
met de vertegenwoordigers.’ 

Wat kun je over jullie klantenkring ver-
tellen? ‘Eigenlijk kennen we iedereen die 
binnenkomt. We hebben een brede klanten- 
kring met veel vaste, trouwe bezoekers. 
Vooraf hadden we niet gedacht dat het 
aantal gasten per week zo zou groeien’, ver-
telt Evy. ‘Als je het vergelijkt met vlak na de 
opening, dan is het aantal verviervoudigd!’ 

Hoe hebben jullie daarop ingespeeld? 
Kim: ‘Toen we begonnen, wilden we het met 
z’n tweeën runnen. Het werd zo druk dat we 
inmiddels twee mensen inhuren. Nu heb ik 
ook weer ruimte om de gasten te bedienen. 
We zijn heel blij met ons personeel. Laatst 
konden we eindelijk na 2,5 jaar op vakantie. 
Ze hebben het café voortreffelijk gerund  
tijdens onze afwezigheid.’

Hoe zien jullie de toekomst? ‘We zien nog 
heel veel mogelijkheden. Continu zijn we 
met (kleine) nieuwe dingen bezig, zoals een 
nieuw bier of aanpassingen in de keuken’, 
verklaart Kim. ‘Ons enthousiasme is heel 
groot. Om dat zo te houden lukt alleen als 
we nieuwe uitdagingen aangaan’, besluit 
Evy.

Jan van den Boomen
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Heel bewust hebben Gerlof en Anneke ruim een jaar 
geleden voor hun uitzendbureau de naam AllEqual 
gekozen. Anneke: ‘Voor ons is iedereen van waarde, telt 
iedereen mee en is iedereen gelijk. Daarbij verwachten 
we natuurlijk wel dat onze medewerkers zich inzetten, 
hun best doen en hard werken, dat doen wij ook voor 
onze medewerkers én klanten.’ Deze visie, ernaar 
handelen en werken komt in elk onderdeel van hun 
dienstverlening tot uiting. Gerlof verklaart: ‘Wij werken 
met werkgevers die de flexkrachten waarderen om wie 
ze zijn en wat ze kunnen en die hun inzet als toegevoegde 
waarde voor hun bedrijf zien. Flexkrachten zijn gelijk 
aan de vaste werknemers. Gelukkig denken veel 
Boxtelse bedrijven daar hetzelfde over.’ 

Voordat Anneke en Gerlof besloten zelf een uitzendbureau te begin-
nen, hebben beiden ruime ervaring in de uitzendbranche opgedaan. 
Anneke: ‘Ik heb jarenlang bij een groot uitzendbureau gewerkt en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid, ook op 
de werkvloer als dat nodig was. Gerlof is geruime tijd directeur 
geweest van een branchevereniging van uitzendbureaus die werken 
met arbeidsmigranten. Daarnaast organiseerden wij opleidingen 
voor buitenlandse werknemers en doen dat naast het uitzenden 
nog steeds. Wij werken graag met en voor mensen. Vanaf de zijlijn 
hebben wij de afgelopen jaren veel gezien en meegemaakt. Ook mis-
standen. Wij weten daardoor heel goed hoe wij willen werken.’ 

Gerlof vult aan: ‘Met onze dienstverlening richten wij ons op het 
MKB. Onze manier van werken is best uniek, omdat onze service en 
dienstverlening extreem ver gaan. We zetten niet 1 maar wel 2 extra 
stappen, niet alleen voor onze uitzendkrachten, maar ook voor onze 

opdrachtgevers.’ Om dat te onderstrepen noemt hij enkele voorbeel-
den: ‘We gaan met onze flexwerkers naar de dokter als dat nodig 
is. En ook hebben we meerdere keren midden in de nacht een van 
onze medewerkers thuisgebracht. Zijn dienst zat erop, maar er reed 
geen openbaar vervoer meer. Hij werkt hard en dus is het voor ons 
dan logisch om hem thuis te brengen. Met die extra service en aan-
dacht maken wij het onderscheid. Op deze manier bouwen wij zowel 
met de klant als de flexkracht een band op. Wij zijn ervan overtuigd  
dat we altijd iets terugkrijgen voor alle moeite die wij in onze 
flexkrachten en klanten stoppen.’

AllEqual levert zowel Nederlandse als buitenlandse werknemers 
in de regio Noordoost-Brabant. ‘Onze buitenlandse werknemers 
wonen echter al geruime tijd in Nederland, zijn hier gesetteld en 
spreken prima Nederlands en vaak ook Engels’, vertelt Gerlof.

Anneke en Gerlof brengen een groot deel van hun vrije tijd door 
bij hockeyclub MEP, waar hun kinderen hockeyen. ‘Van ons MEP- 
netwerk hebben we afgelopen zomer dankbaar gebruik gemaakt om 
vakantiekrachten te werven voor enkele van onze opdrachtgevers in 
Boxtel. Boxtelse jeugd, voor Boxtelse bedrijven, door een Boxtels 
bureau. Dat is toch mooi!’ 

AllEqual 

“AllEqual is een medium 

size uitzendbureau met 

extra large service ”

Gerlof Roubos en Anneke Miedema
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Negen jaar geleden kwam de droom van Martijn uit: een eigen 
modezaak starten. ‘Een opleiding in de modebranche, de studie 
Small Business en Retail management en jarenlange ervaring 
waren een goede voorbereiding daarop. Het was Judith die mij 
aanspoorde om de definitieve stap te zetten’, vertelt Martijn. 
Samen besloten ze La Gare Clothing te openen.

Judith: ‘Trendy, niet leeftijdgebonden mode, daar gaan wij voor. Wij hebben 
feeling met de brede doelgroep van jong tot oud, heren en dames, net onder 
het middensegment. Omdat wij zelf in de winkel staan, kennen we onze klan-
ten goed en weten we wat we willen inkopen. Twee keer per week kopen we 
de laatste trends in en passen we direct de etalage en het winkelbeeld aan.’ De 
combi van high service en betaalbare, trendy mode maakt La Gare Clothing 
onderscheidend. 

Martijn: ‘Omdat wij de collectie en de wekelijks nieuwe items kennen, is het 
fijn om klanten te helpen bij hun zoektocht. Wij bieden ze een totaalplaatje 
aan met onze collectie accessoires, tassen en schoenen, afgestemd op het 
modebeeld van het moment. Judith besluit: ‘Iets extra’s doen wat een klant 
niet verwacht. Dat is leuk. Ook mooi als je klanten hoort zeggen: “Ik ben uit-
stekend geholpen en kom een volgende keer graag terug.”’ 

Judith en Martijn Jansen

La Gare  
Clothing

Gesponsord door architectenbureau  
Snijders en van Stekelenburg en Parels van…

‘Wij helpen klanten kopen.’

Gegrepen door het succes van stichting Met je hart in Utrecht, geïnitieerd 
door haar schoonzus Babs om kwetsbare ouderen te verbinden, zette Ivy 
in Boxtel Met je hart op. ‘Wat zij deed, wilde ik hier van de grond krijgen. 
Ik gaf mijn baan op en stortte me vol overgave op Met je hart. Kwetsbare, 
eenzame ouderen weer laten genieten en een lach op het gezicht toveren: 
dat is het mooiste wat er is’, vertelt Ivy bevlogen. 

Vast onderdeel is de jaarlijkse restaurant- 
campagne EET met je hart. Ivy: ‘In novem-
ber en december vragen de in Boxtel deel-
nemende restaurants hun gasten een vrij-
willige bijdrage van 1 euro te doneren aan 
de stichting. Dit wordt vervolgens 100% 
lokaal besteed aan het mogelijk maken van 
waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare 
ouderen. Zo dragen ze bij aan het geluk van 
deze doelgroep.’

Ivy werkt samen met diverse Boxtelse orga-
nisaties en zorginstellingen. ‘Zij maken mij 
attent op kwetsbare ouderen, die ik bezoek 
en vraag of ze mee willen doen. Ontzettend 
veel vrijwilligers hebben zich inmiddels  
aangemeld die allemaal actief meedoen. 
Daaruit blijkt hoe hecht de gemeenschap 
in Boxtel is. Iedere deelnemer ervaart dat 
samen zijn en samen ondernemen het leven 
fijner en rijker maakt.’ 

Ivy van GeelMet je hart

‘Persoonlijke en oprechte inzet. Met ons hele hart.’
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Acht jaar zat Ralph in militaire dienst. Hier kwam zijn passie voor sport naar 
voren én dat hij mensen wil helpen. ‘Deze combi maakte dat ik tijdens mijn 
dienstperiode de deeltijd sportopleiding CIOS ging volgen. Na die periode 
heb ik eerst meer kennis vergaard als fitness instructeur en daarna ging ik 
het management van 040FIT! versterken,’ vertelt de altijd sportieve Ralph.

040FIT! wil meerdere filialen openen rond 
Eindhoven. In november 2016 is de vijfde 
vestiging geopend. Ralph: ‘We hebben een 
mooi pand gevonden in mijn woonplaats 
Valkenswaard. Ook van die locatie ben ik 
de manager, net als in Boxtel.’ Wie denkt dat  
fitness een doelstelling is, heeft het mis. Voor 
Ralph is het een levensstijl: ‘Iedere dag ben  
ik met sport, bewegen en voeding bezig, 
waardoor ik me fit voel. Dat wil ik ook mijn 
klanten laten beleven door ze daarin mee te 
nemen en de voordelen ervan te laten ervaren.’ 

In Boxtel vult het concept van 040FIT! een 
gat in de markt. ‘Wij bieden goede service, 
persoonlijke trainingen en werken met prima 
materialen tegen een scherp en betaalbaar 
tarief. Toen we hier ruim een jaar geleden 
openden, kwamen mensen nieuwsgierig 
kijken omdat het nieuw was. Blijkbaar bevalt 
het ze’, lacht Ralph, ‘want we hebben al 
moeten uitbouwen met een grotere fitness-
ruimte.’ 

040FIT! Betaalbare fitness

Ralph Zomer
040FIT! Boxtel

‘In 2003 startte ik als jongste uitvaartondernemer bij Monuta. Inmiddels  
heb ik al 1.100 families mogen begeleiden met het regelen van een uitvaart 
van hun dierbare’, opent Bob het interview. Door een luisterend oor te 
bieden en met oog voor persoonlijke details verstaat hij zijn vak en verzorgt 
hij een waardevolle laatste herinnering.

Voordat Bob uitvaartondernemer werd, 
werkte hij geruime tijd in de horeca.  
‘Ik zocht naar een andere manier om iets 
zinnigs te doen met en voor mensen. Mijn 
vader was uitvaartverzorger. Hij vertelde 
dat hij het een heel mooi vak vond, omdat je 
op het meest aangrijpende moment in het 
leven van mensen komt, als ze een dierbare 
verliezen. Het leek mij heel bijzonder om 
op die manier van mens tot mens bezig  
te mogen zijn.’ Binnen Monuta werd Bob 
opgeleid door collega uitvaartverzorgers.

‘Het is fijn om te horen als mensen zeggen 
dat ik nooit moet stoppen met dit werk, 
omdat hier echt mijn hart ligt. Dat sterkt mij 
weer als ik het moeilijk heb’, glimlacht Bob. 
‘Ik besef dat mensen waarderen hoe ik ze in 
een droevige periode bijsta en dat geeft mij 
voldoening.’ 

Monuta Vermeulen 
Bob Vermeulen

Monuta, de steun bij 
iedere uitvaart
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Patrick van Loosbroek

Unilux
In 1990 begon Patrick met het assembleren van 
rolhordeuren. Deze vonden hun weg naar de bouwmarkt. 
Op zoek naar een eigen markt kwam hij uit bij het 
leveren van maatwerk voor zonweringsbedrijven. ‘Ik 
nam afscheid van de bouwmarktproducten, omdat ik 
kwaliteit wilde leveren en niet meer voor de ‘massa’ 
ging’, vertelt Patrick, wiens passie het is om producten 
te ontwikkelen. Negen jaar later wordt een belangrijk 
jaar voor Unilux.

‘Op een beurs in Duitsland kwam ik een nieuw type hordeur 
tegen, de plissé hordeur. Die zijn we in Nederland met succes gaan  
introduceren en zo hebben we Unilux landelijk op de kaart gezet. 
Tegelijkertijd breidden we het assortiment zonwering uit, vooral 
gericht op aparte toepassingen, zoals zonwering over lichtstraten.’

De groei van Unilux was voor Patrick de aanleiding op zoek te gaan 
naar personeel. Dat deed hij in eerste instantie binnen zijn directe 
omgeving, het bedrijf groeide in 25 jaar naar een heus familiebedrijf. 
‘Belangrijk aan al mijn medewerkers vind ik hun drive en instelling. 
De meesten zijn in hun functie gerold door opleiding of vanwege 
hun interesse. Zes maanden houden ze bezig met de corebusiness, 
de andere maanden doen ze voorbereidend werk voor het nieuwe 
seizoen. De mooiste parels ziet hij opbloeien: ‘Medewerkers zie ik 
niet enkel als werknemer, maar vooral als mens. Wij bieden kansen 
om uit te groeien tot vakspecialist, dankzij ervaring en (bij)scholing. 
Ook voor degene die geen opleiding heeft genoten. Ik vind het  
fantastisch dat ik mensen die mogelijkheid kan bieden, alleen de 
basis hoeft daarvoor aanwezig te zijn.’ 

Bij het benaderen voor de Parels van Boxtel is Patrick dan ook  
duidelijk: ‘Mijn medewerkers zijn voor mij de pareltjes. En ja, de 
meesten komen uit Boxtel of de directe omgeving. Waarom personeel 
van ver halen als je ook dichtbij je medewerkers kunt vinden?’ 
schetst Patrick. Deze gedachte ligt helemaal in de lijn van Unilux 
om de eigen footprint te reduceren. En niet alleen dus door het aan- 
bieden van duurzame producten en het gebruik van recyclebare 
materialen. ‘We werken ook het liefst met lokale leveranciers. 

Voor het nieuwste product van Unilux, Fractions, kwam ik in contact 
met een Boxtelse jongen die een game-opleiding volgde. Met hem 
sprak ik over dit nieuwe product. Fractions zijn shutters gemaakt 
van aluminium met een tijdloos design dat in elk interieur past. Het 
lichtspel van deze shutters geeft een artistieke en zelfs romantische 
touch aan het thuisgevoel. Om dit product onder de aandacht te 
brengen gingen we samen aan tafel om de mogelijkheden te bekij-
ken voor het ontwikkelen van een App. Ik weet nog dat ik weken later 
midden in de nacht een berichtje ontving met de enthousiaste bood-
schap ’Het is gelukt!’. De Windowstylist app was geboren. Hiermee 
kan alle raamdecoratie, inclusief Fractions, op het scherm van elke 
telefoon of tablet voor het raam geprojecteerd worden. Tijdens de 
Dutch Design Week werd die app goed ontvangen. Ik vond het erg 
bijzonder dat ik heb kunnen samenwerken met een jonge plaats-
genoot. Dat past helemaal in onze visie om gebruik te maken van 
lokale kennis én kwaliteit!’
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Bouw / groenvoorziening

BHE Landbouwwerktuigen &  
Tuin & Park
Harm Eijkemans
Schijndelsedijk 14A
5283 VD Boxtel
M: 06 – 133 598 46
T: 0411 – 68 45 55
E: bhe@kpnmail.nl
I: www.bheverhuur.nl

Celdex
Wim van Welt
Mijlstraat 18 
5281 LL Boxtel 
T: 0411 – 68 24 00
E: sales@celdex.nl
I: www.celdex.nl

HOLLANDIA groengroep 
Rogier Biekens
Lagevoortsebos 1
5298 LA Liempde
T: 0411 – 63 31 04
E: info@hollandiagroengroep.nl
I: www.hollandiagroengroep.nl 
I: www.hollandiahout.nl 

ISO3  
bouwkundig ingenieursbureau 
Koen van de Braak
De Bouwkamp 1k
6576 JX Nijmegen (Ooij)
M: 06 – 112 463 15
E: kvdbraak@iso3.nl
I: www.iso3.nl

Jan van den Boomen B.V.
Jan van den Boomen
Daasdreef 12
5298 MK Liempde
T: 0411 – 63 12 57
E: info@vd-boomen.nl
I: www.vd-boomen.nl

Communicatie / media

Carolijn Schrijft
Carolijn van der Hoeven
Einsteinstraat 18
5283 JE Boxtel
M: 06 – 303 644 93
E: info@carolijnschrijft.nl
I: www.carolijnschrijft.nl

DeMooiBoxtelKrant 
Mark van der Pol en Willemijn Wijdenes
Markt 17
5281 AT Boxtel
M: 06 – 471 408 68
T: 0411 – 84 28 27
E: verkoop@demooiboxtelkrant.nl
I: www.mooiboxtel.nl

Detailhandel

Autobedrijf van den Brandt
Frank en Dennis van den Brandt
Boseind 1
5281 RM Boxtel
T: 0411 – 65 20 00
E: info@vdbrandt.nl
I: www.vdbrandt.nl

Bandenbedrijf van Esch B.V.
Tongeren 16
5282 JH Boxtel
T: 0411 – 67 26 33
E: info@bandenbedrijf.nl
I: www.bandenbedrijf.nl

Bloemenshop Janneke
Janneke Dankers
Breukelsestraat 8
5281 HD Boxtel
T: 0411 – 60 73 45
E: bloemenshopjanneke@hotmail.com

Harry van der Velden  
Tegels en Natuursteen B.V.
Thomas Seifried
Industrieweg 15
5281 RW Boxtel
T: 0411 – 67 20 97
E: info@harryvandervelden.nl
I: www.harryvandervelden.nl 

Mr. & Mrs. Filipe 
Filipe en Diana van den Borne
Markt 10
5281 AT Boxtel
T: 0411 – 68 93 04
E: info@filipemode.nl
I: www.filipemode.nl

Junior Kinderkleding
Daniëlle en Alexander Pennings
Croonpassage 39
5281 AZ Boxtel
T: 0411 – 68 64 47
E: info@juniorboxtel.nl
I: www.juniorboxtel.nl

La Gare Clothing
Martijn en Judith Jansen
Croonpassage 41/43
5281 AZ Boxtel
T: 0411 – 68 95 47
E: info@lagare-clothing.com
I: www.lagare-clothing.com

Matas Electronics B.V. 
Guido Bergman
De Waal 42
5684 PH Best
M: 06 – 536 174 10
T: 0499 – 33 50 50
E: g.bergman@matas.nl
I: www.matas.nl

PROEF! Culinair
Yvon Goossens & Marco Vermeijs
Molenstraat 6
5281 JP Boxtel
T: 0411 – 68 99 95
E: info@proefculinair.nl
I: www.proefculinair.nl

Index
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Ring & Go
Suzanne Schuurmans
Rechterstraat 3
5281 BS Boxtel
T : 0411 – 61 65 80
E: info@ringengo.nl
I: www.ringengo.nl

VanderAa accordeons
Frans van der Aa
Lijsterbesgaard 42
5283 EZ Boxtel
T: 0411 – 21 14 16
E: frans_vanderaa@hotmail.com
I: www.accordionmaker.com

Dienstverlening

Alfa Makelaardij
Hans en Lotte Dings
Molenstraat 61
5281 JN Boxtel
T: 0411 – 67 31 48
E: info@alfamakelaardij.nl
I: www.alfamakelaardij.nl

BWT Weegtechniek B.V.
Harold Breuer
Havervelden 8
5281 PT Boxtel
T: 0411 – 67 77 88
E: info@bwt-weegtechniek.nl
I: www.bwt-weegtechniek.nl

Elzen Maas Makelaars Boxtel
Tijn Maas
Clarissenstraat 16
5281 AZ Boxtel
M: 06 – 205 471 49
T: 0411 – 75 54 37
E: tijn@elzenmaas.nl
I: www.elzenmaas.nl

Iris Kappers
Iris Schoenmakers
Molenstraat 30
5281 JP Boxtel
T: 0411 – 68 46 66
E: info@iriskappers.nl
I: www.iriskappers.nl

Kapsalon Plein 6
Anne Eijkemans
Raadhuisplein 6
5298 CD Liempde
T: 0411 – 21 89 24
I: www.facebook.com/kapsalonplein6

Rijschool Dolman
Sander Dolman
Keizerstraat 22
5282 WS Boxtel
T: 06 – 381 866 88
E: info@rijschooldolman.nl
I: www.rijschooldolman.nl

Traditions Kappers
Maud Bouman
Rechterstraat 7
5281 BS Boxtel
T: 0411 – 72 48 24
E: boxtel@traditions.nl
I: www.traditions.nl

Van ’t Hooft & van Rosmalen 
notarissen
Monique van ’t Hooft & 
Martijn van Rosmalen
Breukelsestraat 109 
5281 HC Boxtel 
T: 0411 – 67 43 21
E: info@hooftrosmalen.nl 
I: www.hooftrosmalen.nl 

Van Weert Schilderwerken 
Eric & Jos van Weert
Van Salmstraat 105
5281 RP Boxtel
M: 06 – 531 194 64 
M: 06 – 531 195 65
T: 0411 – 67 83 58
E: info@vanweertschilderwerken.nl
I: www.vanweertschilderwerken.nl

We-Call
Rianne van Esch
Parkweg 24
5282 SM Boxtel
T: 0411 – 76 07 60
E: rianne@we-call.nl
I: www.we-call.nl

Event

AFE events
Johan Coset
Monteverdistraat 30
5283 HW Boxtel
M: 06 – 222 281 14
E: info@afeevents.com
I: www.afeevents.com

Classic Park
Charlotte Becker
Koppenhoefstraat 14
5283 VK Boxtel
T: 0411 – 60 50 00  
E: info@classicpark.nl
I: www.classicpark.nl

MAGIC FX B.V.
Bram Veroude
Schouwrooij 27
5281 RE Boxtel
T : 0411 – 63 50 13
E: info@magicfx.eu
I: www.magicfx.eu

Facilitaire dienstverlening

R. de Boer Glasbewassing 
Raymond de Boer
Peellandstraat 11
PC Plaats: 5283 CM Boxtel
M: 06 – 440 368 27
E: rrdeboerglasbewassing@gmail.com

Financiële dienstverlening

Finenzo Boxtel 
Chris van der Graaf
Bosscheweg 135 K
5282 WV Boxtel
T: 0411 – 76 90 49
E: chris@finenzo.nl
I: www.finenzoboxtel.nl
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Jilesen & Van Kessel
Rick Jilesen & Stefan van Kessel
Clarissenstraat 22
5281 AZ Boxtel
M: 06 – 510 513 32  
M: 06 – 117 818 82
T: 0411 – 68 98 20
E: info@jilesenvankessel.nl
I: www.jilesenvankessel.nl

Rabobank Hart van De Meierij
Richard van Rooij
Stationsstraat 32
5281 GE Boxtel
T: 0413 – 49 14 91
E: financieeladvies.hvdm@rabobank.nl
I: www.rabobank.nl/hvdm

ROND accountants | fiscalisten
Ton Kroonen & René Hendriks
Bosscheweg 107
5282 WV Boxtel
M: Ton 06 – 515 277 73  
M: René  06 – 102 605 21
T: 088 - 76 63 000  
E: ton@rondaccountants.nl  
E: rene@rondaccountants.nl
I: www.rondaccountants.nl

ViaVero
Martijn Roy & Wilbert van Vlijmen
Bosscheweg 135 E
5282 WE Boxtel
M: 06 – 117 847 04
E: info@viavero.nl 
I: www.viavero.nl

Goede doelen

Met je hart
Ivy van Geel
Clarissenstraat 16
5281 AZ Boxtel 
T: 06 – 287 708 30
E: ivy@metjehart.nl 
I: www.metjehart.nl

Voedselbank Boxtel 
Arjen Witteveen
Ronduutje 11
5282 PX Boxtel
E: info@voedselbankboxtel.nl
I: www.voedselbankboxtel.nl

Grafisch

Bureau 74
Jurgen Bergman
Parallelweg-zuid 33-11
5281 LB Boxtel
M: 06 – 155 488 52
E: jurgen@b74.nl
I: www.b74.nl

Drukkerij Tielen B.V.
Jasper Tielen
Staarten 1
5281 PK Boxtel
T: 0411 – 61 20 00
E: info@drukkerijtielen.nl
I: www.drukkerijtielen.nl 

GET TO THE PO!NT
Elisah Doevendans
Redoutestraat 17
5282 SE Boxtel
M: 06 – 389 064 85
E: info@gettothepoint.nl
I: www.gettothepoint.nl

Horeca 

Eetcafé de Kerk
Kim Brusselers & Evy van Rosmalen
Oude Kerkstraat 10
5281 BA Boxtel
T: 0411 – 67 47 35
E: info@eetcafedekerk.com
I: www.eetcafedekerk.com

De Rechter
John van de Langenberg
Rechterstraat 1
5281 BS Boxtel
T: 0411 – 72 49 99
E: info@derechter.nu
I: www.derechter.nu

Hermans Catering & Freelance
Jos Hermans
Stapelen 51
5281 EH Boxtel
T: 0411 – 78 58 58
E: info@joshermans.nl
I: www.joshermans.nl

Restaurant Corfu
Ingrid & Anastasios Devetzis
Stationsstraat 94
5281 GG Boxtel
T: 0411 – 67 77 37
E: info@restaurantcorfu.eu
I: www.restaurantcorfu.eu

Restaurant Di Più
Lotte Vierbergen
Stationsstraat 49
5281 GB Boxtel
T: 0411 – 75 08 44
E: info@restaurantdipiu.nl
I: www.restaurantdipiu.nl

Soep d’lng
Ingrid van Veen
Mijlstraat 83
5281 LK Lennisheuvel
M: 06 – 382 667 68
E: info@soepding.nl
I: www.soepding.nl

HR/werving&selectie

24 recruitment
Margje van den Broek
Hemelrijk 12b
5281 PS Boxtel
M: 0411 – 21 13 24
E: margje@24-recruitment.nl
I: www.24-recruitment.nl

AllEqual B.V.
Gerlof Roubos & Anneke Miedema
Dukaat 3
5283 PJ Boxtel
M: 06 – 538 645 92
T: 0411 – 68 85 33
E: g.roubos@allequal.nl
I: www.allequal.nl
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Juridisch

Advocatenkantoor Geerts
Marcia Geerts
De Loop 38b
5688 EW Oirschot
T : 0499 – 42 30 31
E: info@advocatenkantoorgeerts.nl
I: www.advocatenkantoorgeerts.nl

Metaal

Unilux
Patrick van Loosbroek
Schouwrooij 18
5281 RE Boxtel
T: 0411 – 67 79 53
E: info@unilux.nl
I: www.unilux.nl

Organisatie / advies /  
coaching

Bizzalicious
Hille de Gooijer
Corpus 2a
5282 MH Boxtel
M: 06 – 145 938 90
E: hille@bizzalicious.nl
I: www.bizzalicious.nl

Feelwise
Birgit Vandermeulen
Strijpenhof 18
5298 SE Liempde
M: 06 – 538 225 29
E: birgit@feelwise.nl
I: www.feelwise.nl

MET STIP OP ÉÉN 
Kim van Stippent
Stationsstraat 91
5281 GC Boxtel
M: 06 – 181 941 22
E: kim@metstipopeen.nl
I: www.metstipopeen.nl

OOK innovatie
Bert van den Bos
De Renbaan 2
5282 HJ Boxtel
M: 06 – 546 705 67
E: bertvdbos@ookinnovatie.nl
I: www.ookinnovatie.nl

Overheid

Gemeente Boxtel
Eric van den Broek
Markt 1
5281 AT Boxtel
T: 0411 – 65 59 11 
E: gemeente@boxtel.nl
I: www.boxtel.nl

Gemeente Boxtel – Wijkmakelaar
Hans Mols & Werner van der Velden
Markt 1
5281 AT Boxtel
M: Hans  06 – 377 082 43  
M: Werner 06 – 370 031 41
T: Hans 0411 – 65 52 56  
T: Werner 0411 – 65 52 62
E: h.mols@mijngemeentedichtbij.nl  
E: w.vd.velden@mijngemeentedichtbij.nl
I: www.boxtel.nl

Reclame

Infolio
Marco Timmermans
Mijlstraat 45a
5281 LJ Boxtel
M: 06 – 269 007 63
T: 0411 – 67 69 58
E: marco@infolio.nl
I: www.infolio.nl

Sport / health & wellness

040FIT! Boxtel
Ralph Zomer 
Brederodeweg 24
5281 AC Boxtel
M: 06 – 452 506 77
T: 0411 – 60 81 99
E: info@040fit.nl
I: www.040fit.nl

Tiga Health & Beauty
Jan & Gemmy Schellekens
Prins Bernhardstraat 27a
5281 JH Boxtel
T: 0411 – 68 42 22
E: info@tiga.nl
I: www.tiga.nl

Yogastudio YogaSter Boxtel
Petri Sterrenburg
Drossaard 3
5282 MK Boxtel
M: 06 – 291 150 76
E: info@yoga-ster.nl 
I: www.yoga-ster.nl

Uitvaart

Monuta Vermeulen
Bob Vermeulen
De Papiermaker 11
5283 ZP Boxtel
T: 0411 – 60 20 60
E: info@monutavermeulen.nl
I: www.monutavermeulen.nl

PMB grafkisten
Pieter van den Broek
Hemelrijk 12b
5281 PS Boxtel
M: 06 – 468 070 30
T: 0411 – 60 81 58
E: pieter@pmb-grafkisten.nl
I: www.pmb-grafkisten.nl

Zorg / gezondheid

4kids&co
Esther van Loon
Dr. De Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
M: 06-46213075
E: info@4kidsandco.nl
I: www.4kidsandco.nl 

Acupunctuurpraktijk  
Lenie Kinnegen
Lenie Kinnegen
Dorpsstraat 27
5296 TL Esch
M: 06 – 535 889 17
E: info@healthandbeautyacupunctuur.nl
I: www.healthandbeautyacupunctuur.nl
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Colofon
©Teksten Erica Theloosen www.caatjespen.nl
©Fotografie Peter Jan Fernhout www.xzixzi.com
©Vormgeving  Ardwin Poppelaars www.staetvancreatie.nl
Projectmanagement Kim van Stippent www.metstipopeen.nl  
Drukwerk Jasper Tielen www.drukkerijtielen.nl 
Verspreiding WSD/depostBode www.wsd-groep.nl

Oplage: 10.800
Huis-aan-huisverspreiding in Boxtel – Liempde – Lennisheuvel.

© Alle auteursrechten ten aanzien van de teksten en fotografie in deze 
uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Alle deelnemers aan de 
Parels van Boxtel hebben vooraf inzage gekregen in hun artikel en hun 
goedkeuring gegeven. Deze rechten berusten bij Erica Theloosen van 
tekstbureau Caatjes Pen en Peter Jan Fernhout van XziXzi Photography. 
Alle pagina’s uit deze uitgave zijn als geheel vrij te publiceren mits  
voorzien van de juiste bronvermelding: Parels van de gemeente Boxtel, 
De ParelReeks, 2017.

Hoewel dit magazine met veel zorg is samengesteld, aanvaarden de 
auteurs geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele 
fouten en/of onvolkomenheden.

Parels van... is een initiatief van Erica Theloosen en Peter Jan Fernhout.
In 2013 verscheen in deze reeks Parels van de Reeshof.

Daas Podotherapie
Annemiek Daas & Haico Peijnenburg
Boxtelseweg 20
5298 VC Liempde
T: 0411 – 63 36 36
E: info@daaspodotherapie.nl
I: www.daaspodotherapie.nl

Kliniek voor Mondzorg Boxtel
René Kaboord
Dukaat 9
5283 PJ Boxtel
T: 0411 – 67 84 60
E: info@mondzorgboxtel.nl
I: www.mondzorgboxtel.nl

Massagetherapie Joanna
Joanna Pawlowska
Pr. Bernhardstraat 27a
5281 JH Boxtel
M: 06 – 341 120 38
E: massagepraktijk.joanna@gmail.com

De Spreektuin
Marloes van de Loo - Korthout
St. Ursula 2
5281 HV Boxtel
M: 06 – 535 271 92
E: despreektuin@gmail.com
I: www.despreektuin.nl

Verloskundig Centrum Fellenoord
Petra van der Tempel, Linda Schoor  
en Marieke te Dorsthorst
Fellenoord 2a
5281 CB Boxtel
M: 06 – 531 727 66 
E: info@verloskundigcentrumfellenoord.nl
I: www.verloskundigcentrumfellenoord.nl

Zorggroep Elde
Jacqueline Joppe, Jan Kees Metz &  
Eric Hardy
Liduinahof 35 
5281 AD Boxtel 
T: 0411 – 63 40 00 
E: info@zge.nl 
I: www.zge.nl 
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2017

€8,50

van Boxtel januari

prijs

de gemeente

2017van Boxtel januari
de gemeente

Wie zijn de ondernemende mensen in onze gemeente?Caatjes Pen Millingenstraat 13 5045 JA Tilburg M: 06 – 410 408 56 E: erica@caatjespen.nl I: www.caatjespen.nl


