
 

De Zwaan 
La Sonnerie
‘t Kleijn Geluck 
Mykonos 
’t Hart van Son 
Il Ponte
Brasserie D’n Mert
Geen gasten kunnen ontvangen 
tijdens de diverse periodes van 
Lockdown, brengt creativiteit naar 
boven. Van afhaal tot thuisbreng-
service van complete menu’s, ca-
teringmaaltijden in samenwerking 
met een lokale supermarkt, diner-
boxen, het organiseren van online- 
evenementen met borrelpaketten 
op maat, of culinaire wandelingen 
door de prachtige omgeving van ons 
dorp met onderweg heerlijk eten en 
drinken. Zelfs verkoop van kersttrui-
en en service vanuit een versvitrine 
voor de zaak bleek een succes. 

De teams van onder meer Café-res-
taurant De Zwaan, hotel-restaurant 
La Sonnerie, restaurant ’t Kleijn 
Geluck, ‘t Hart van Son, Il Ponte, 
Mykonos en brasserie D’n Mert 
op Ekkersrijt bewogen mee met 
de beperkingen en zagen, elk op 
hun manier, andere kansen om hun 
klanten toch te laten genieten van 
culinair Son.

NOVITÉ
Een leegstand horeca-pand op een 
markante locatie verbouwen en be-
trekken in Corona-tijd, ga er maar 
aan staan. Na het ingaan van de 
recente versoepelingen eind april 
blijkt het terras als snel een gewilde 
plek om te genieten. Naast verras-
sende gerechten, bereid met diverse 
kookstijlen, serveert Joris Scharpach 
met z’n team ook lekkere cocktails 
en prachtige wijnen. Wijnen die ook 
nog eens te koop zijn in de eigen 
wijnwinkel, ook online.

RESTYLE FOR KIDS
Een trendy winkel voor baby- en 
kinderkleding en accessoires. Door 
alle beperkingen schakelde Ingrid 
Vogels naar winkelen op afspraak, 
thuis en met levering op persoon-
lijke wensen. Inmiddels ook een 
eigen webshop om 24/7 te win-
kelen. Persoonlijke aandacht, snel-
le levering of afhalen in de winkel 
aan de Nieuwstraat.

BOUDEWIJNS 
SCHOENEN
Al jaren bekend bij vele vaste 
klanten in Son en Breugel en de 
regio. Als dan de winkel dicht 
moet, draait Bart Boudewijns de 
zaken om. Als onze klant niet 
naar de winkel mag, dan gaan wij 
naar de klant toe. Op afspraak 
schoenen thuis passen, advies op 
afstand, videopresentaties van 
schoenen op social-media of be-

stellen via de webshop shoesby-
boudewijns. 

PLEIN5
Midden in de corona tijd van het 
ene naar het andere pand verhui-
zen en daarbij het verkoop opper-
vlak verdubbelen. Een gewaagde 
stap die Ans Raats in oktober vorig 
jaar op het Raadhuisplein maakte. 
Naast kleding breidde ze haar as-
sortiment uit met accessoires en 
lifestyle-artikelen.

LE SOLEIL
Overnemen en succesvol door-
zetten van een al meer dan 40 
jaar bloeiende winkel bleek in 
september 2019 voor Nicky van 
der Wijst een prachtige kans. Al 
jarenlang werkend in de zaak, nu 
als eigenaar en werkgeefster van 
een bevlogen team. De Coro-
na-maatregelen werden opgevan-

gen door persoonlijke leveringen 
bij klanten, een actieve inzet op 
social media en betrokkenheid bij 
het sociale leven in het dorp. Sinds 
kort is Nicky ook bestuurslid van 
de Ondernemersvereniging Son 
en Breugel.

DE TRAVERSE
In 2018 nam Maaike van Ooster-
hout de Traverse over. De verkoop 
van boeken heeft zeker online de 
laatste jaren een grote vlucht ge-
nomen. Maar waarom kopen bij 
een Bol.com als je dezelfde online 
service ook kan krijgen van deze 
lokale boekenwinkel. Met een 
groot assortiment, snelle levertij-
den en zelf een eigen bezorgser-
vice zette de Traverse in op online 
verkoop. Natuurlijk naast de vele 
kantoorartikelen en cadeautjes die 
je in het eigen dorp kan blijven 
kopen.

LE VISAGE & MORE
Al is ze dan Ondernemer van het 
Jaar 2019, ook Michèle van Rooij 
werd hard geraakt door Corona. 
Ondanks een zeer veilige inrich-
ting en aanpassing van werken 
moest de schoonheidssalon dicht. 
Hoe dan toch je klanten bedie-
nen? Op maat samenstellen van 
producten, ondersteund door on-
line uitleg van gebruik, organise-
ren van online Visage Skin party’s 
onder leiding van een product 
expert en een webshop met ar-
tikelen van topmerken. Ook bij      
Visage & More aan de Nieuw-

straat kan je inmiddels weer vol-
op terecht voor een afspraak.

 DA VIVENTE    
HAIRSTYLE
Uit veiligheidsoverwegingen voor 
de klanten sloot Dorethé van 
Beuningen bij het begin van de 
Corona-uitbraak haar zaak. Zij 
benutte de tijd om de zaak Co-
ronaproof te maken, voordat de 
zaak weer open kon. Extra scher-
men, meer ruimte, een nieuwe 
inrichting en uitstraling. Tijdens 
de lockdown perioden voorzag zij 
de klanten van de nodige verzor-

gingsproducten zoals kleuren op 
recept, etc. 

MRS. JOHNNY          
BARBERSCHOP
Een groot verlangen van Kristel 
Pols kwam op 1 dec 2020 ein-
delijk uit: een eigen kapperszaak. 
Of beter gezegd: een eigen bar-
bershop voor mannen. Vlak voor 
de lockdown van december nog 
veel nieuwe klanten bedienen met 
lange werkdagen. Inmiddels ook 
weer vol open volgens haar mot-
to: ‘It is not just a haircut. It is an 
experience’. 

VIAMAMA 
VROUWENZORG
Een nieuw concept voor Neder-
land, een nieuwe zaak in Son en 
Breugel. Op 1 juli 2020 opende 
Marjolein Maas dit unieke kennis-
centrum waar inmiddels 26 me-
dische en paramedische zorgpro-
fessionals onder een dak werken 
om persoonlijke vrouwenzorg te 
verlenen. Het centrum waar zorg, 
coaching, ontspanning en on-
derlinge verbinding van vrouwen 
samen komt, ook in Corona-tijd. 
Viamama....Connecting Women.

BOOGAARD COMPANY
Vera van de Boogaard kennen we 
allemaal van het evenementen-

bureau 2Do Events. Hoe overleef 
je in die branche dan de Corona 
maatregelen? Zij startte in 2020 
naast 2Do een nieuw initiatief: 
Buddyseats, vallend onder de 
Boogaard Company, gespeciali-
seerd in het bekleden van buddy-
seats naar eigen ontwerp en stijl, 
reparaties aan motorkleding en 
speciale drukwerkproductie op 
kleding. Persoonlijke aandacht 
en ambachtelijk vakmanschap 
voortgezet van generatie op ge-
neratie.

FOOLEN AUDIO & LIGHT
Foolen Audio & Light staat al ja-
ren garant voor een optimale be-
leving van presentaties, bedrijfs-

feesten, concerten, modeshows 
en buitenevenementen als festi-
vals, shows en sport. Sinds 2019 
vanuit een prachtig pand op Ek-
kersrijt schakelde Piet en Lydia 
Foolen vorig jaar bij stilval van de 
evenementen naar een nieuwe 
service: een eigen professionele 
studio! De plek om je professio-
nele livestream te maken als dj, 
muzikant, band, organisatie of 
ondernemer. Alles op maat. Sinds 
kort is het ook mogelijk om een 
mobiel podium te huren.

SONSPORT 
THERMAE SON 
22 PERSONAL TRAINING 
LIFEBASE
Een sector die enorm en lang ge-
raakt is door Corona en alle beper-
kende maatregelen. Lastig om dan 
het hoofd boven water te houden 
en je activiteiten succesvol door 
te zetten. Dit geldt zowel voor de 
wat grotere ondernemingen, als de 
diverse ZZP’ers die ons dorp rijk is. 

Ook hier zagen we veel creativi-
teit, die ieder op zijn manier inzet-
te. Samenwerking met sportclubs 
en zorgondernemingen, het ge-
ven van trainingen op locatie in 
de (overdekte) buitenlucht, online 
workouts en trainingen, individu-
ele begeleiding van klanten op 
afstand, advies over beweging, 
voeding en lifestyle, of een fit-
ness-parcours door het dorp. Dit 
terwijl de eigen locaties onder-
tussen Corona-proof werden ge-
maakt om veilig te kunnen blijven 
sporten.

Niet alleen veel Sonse onderne-
mingen hebben zich succesvol 
aangepast in de Corona-tijd. Ook 
een aantal maatschappelijke or-
ganisaties zijn door inwoners 
aangedragen. Ook hen willen we 
graag benoemen. Zeker ook om-
dat het hart van deze organisaties 
vaak bestaat uit vrijwilligers.

VESTZAKTHEATER
Juist voor de Corona lockdown was 
het Vestzaktheater er begin 2020 
weer helemaal klaar voor. Het 
bestuur zette in op een herstart, 
nieuw leven in de brouwerij. Een 
vol programma en veel nieuwe ge-
bruikers. In de Corona-tijd hebben 
ze niet stilgezeten, de inrichting 
van het Vestzaktheater een nieuwe 
look gegeven en geïnvesteerd in 
licht, geluid, tribune en faciliteiten. 
Zo zijn ze er klaar voor om  mooie 
voorstellingen te faciliteren.  

ONDERNEMERS-
VERENIGING SON EN 
BREUGEL (OVSB)
Als belangenbehartiger van de 
Sonse ondernemers heeft het 

bestuur van de OVSB ook in de 
Coronatijd niet stilgezeten. Zo 
hebben ze diverse acties opge-
zet om winkeliers te steunen met 
kortingen voor hun klanten en 
zijn ze in gesprek gegaan met 
de gemeente om te zien hoe on-
dernemend Son en Breugel beter 
bereikt en gesteund kan worden. 
Doordat eigen activiteiten niet of 
zeer beperkt door konden gaan, 
zijn er online evenementen geor-
ganiseerd.

CARROUSEL, LEREN(D) 
WERKEN
Ook dit samenwerkingsverband 
tussen stichting MeeDoen Werkt 
en SWZ Zonhove werd hard ge-
raakt door de Corona-maatrege-
len. Zeker voor hun kwetsbare 
groep cliënten zijn zaken als struc-
tuur, dagelijks ritme en intensieve 
persoonlijke begeleiding zo be-
langrijk. Thuiswerken is dan geen 
optie. Wel mogelijk was het aan-
passen en verkleinen van groe-
pen, meer ruimte en toch ook on-
line aanbieden van programma’s, 
lessen en ontwikkelgesprekken.

Sonrisa Food
Midden in Corona-tijd openden 
Astrid en Richard Jacobs de deli-
catessen- en traiteurzaak Sonrisa. 
Heerlijke verse gerechten en hap-
jes die je thuis alleen nog maar 
hoeft op te warmen. Wekelijks 
wisselend aanbod en inspelend 
op specifieke wensen, voor alle 
gezelschappen. Naast verkoop, 
ook sterk in catering thuis, op 
maat afgestemd voor elke gele-
genheid. Eten met een glimlach, 
een aanwinst voor Son en Breu-
gel. 

L’Uva
Eric de Volder had een droom: 
een eigen Wijnbar in Son en 
Breugel. Ondanks Corona open-
de hij op 10 november 2020 de 
deuren van L’Uva Wijnen. Ver-
koop van mooie bijzondere wij-
nen met een persoonlijk verhaal 
en genieten op het terras. Daar-
naast ook wijnproefevenementen 
in de zaak aan het Raadhuisplein 

of bij mensen thuis voor familie 
of vrienden. 

Sons Bakhuys
Naast dagelijks goudeerlijk vers 
brood, gebak en vlaaien uit de 
eigen bakkerij runnen Roel van 
Gemert en Emmeline Lokkart ook 
een lunchroom. Toen dat tijdelijk 
niet meer kon, was het snel scha-
kelen met bezorging van heerlijke 
arrangementen voor gelegenhe-
den als Pasen, Moederdag en be-
stellingen op maat. Gelukkig is het 
terras dagelijks alweer druk bezet.

Soepkom
Sinds alweer aan aantal jaren 
een begrip in Son en Breugel. 
Maar wat een verandering voor 
Henny en Hans Merks in 2020. 
Helaas werd de zaak in Oirschot 
verlaten. Na het opheffen van de 
lunchroom, is de Soepkom aan 
de Airbornestraat nu een vol-
waardige etenswarenzaak waar 
voornamelijk vers gemaakte pro-

ducten worden verkocht. Wel 50 
soorten soepen, kant-en-klaar 
maaltijden en salades, groente 
en fruit, hapjes schalen en borrel-
planken, nootjes, zoutjes en pin-
da’s, olie en azijn en ga zo maar 
door. In de winkel of desgewenst 
thuis bezorgd.

BBQ-shop
Het zal je maar gebeuren: verhui-
zen naar een top locatie, de zaak 
helemaal inrichten en op orde 
hebben en dan in 2020 gecon-
fronteerd worden met Corona en 
lange levertijden. Het overkwam 
Carel Sarton. Gespecialiseerd in 
Kamado barbecues en palletgrills. 
Ook voor heerlijke kruiden en 
sauzen en messen en accessoires 
van topmerken (zelfs een  eigen 
slijperij). Zowel in de zaak aan 
de Nieuwstraat als 24/7 online. 
Tevens verzorgen van bbq-work-
shops en (thuis)wedstrijden voor 
de fijne kneepjes van het gloei-
end koken.
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Wat een reacties heeft de Lionsclub gekregen op hun 
oproep om ondernemers voor te dragen voor de Lions-
club Son en Breugel Trofee. Het toont aan dat veel in-
woners betrokken zijn met de lokale ondernemers waar 
ons dorp zo vol mee is. Stuk voor stuk ondernemers die 
op een bepaalde manier geraakt zijn door Corona en de 

maatregelen. Bovenal ook ondernemers die niet bij 
de pakken neer zijn gaan zitten en initiatief hebben 
genomen om hun onderneming door te zetten. Zo 
konden (en kunnen) ze, soms tegen alle beperkingen 
in, ons blijven bedienen.

Ondernemend Son en Breugel toont veerkracht in Cornonatijd

Mode, lifestyle en interieur

Persoonlijke verzorging

Dienstverlening

        Sport 
en gezondheid

       Maatschappelijke 
organisaties

Voedsel drankwaren en kookartikelenHoreca

In dit artikel lichten we een aantal ondernemers 
uit die meerdere malen zijn aangedragen, of die 

een bijzondere vermelding waard zijn. Het kie-
zen uit de vele inzendingen zal voor de Lionsclub 
Son en Breugel nog een hele tour zijn. 

Op zaterdag 3 juli reiken ze tijdens het evenement 
“Ondernemers in het Sonnetje” in Café-restaurant 
De Zwaan de trofee uit. 
Het evenement vindt plaats onder de dan geldende 
Corona-maatregelen.

Ondernemend 
Son en Breugel leeft!

       • B • a
 • r • b • e • r • s • h • o • p • 

mrs ohnny

J
Aangedragen ondernemers met veerkracht:

Ondernemend Son en Breugel leeft. De Corona-periode was 
zwaar en we zijn er nog niet. Veel ondernemers ondervinden 
helaas nog steeds de consequenties van de maatregelen. Dit geldt 
ook voor veel ondernemers die in dit artikel niet genoemd zijn. 

Ook zij hebben, elk op hun eigen wijze, mogelijkheden gevonden 
om hun zaak voort te zetten en dat verdient waardering. Dit geldt 
ook voor de vele maatschappelijke organisaties en verenigingen in 
het dorp. Bovenstaande ondernemers zijn, mede door de inwo-
ners van Son en Breugel, aangedragen voor een vermelding. 

Afsluitend
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