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De eenmanszaak die Cees Trommelen in 
1947 oprichtte aan de Goedentijd 4 (het 
huidige pand van de RegioBank) was de 
voorloper van het huidige boekhoudbu-
reau. Het bedrijf bestond destijds uit een 
administratiekantoor, een spaarbank en de 
klanten konden ook voor verzekeringen bij 
Trommelen terecht. “In 1974 volgde een 
scheiding van deze activiteiten. Het boek-
houdbureau werd afgesplitst van de spaar-
bank en de verzekeringstak. We werkten 
toen met acht man personeel, waaronder 
ikzelf. In de daaropvolgende decennia groe-
ide het bedrijf flink. Bij de verhuizing in 
1997 naar het huidige pand aan de Chaam-
seweg werkten dertien mensen bij ons. 
Inmiddels zijn dat er 25 en een groot aantal 
van hen is al heel wat jaren bij ons in 
dienst”, schetst Bert Laurijssen de bedrijfsh-
istorie. Samen met zijn zoon Martin en 
Johan Suijkerbuijk vormt hij de driekoppige 
directie van het bedrijf. Niet lang meer 
overigens. Op 31 december van dit jaar 
zwaait Bert officieel af als directeur, daarna 
blijft hij overigens nog wel werkzaam op 
het kantoor.  
Boekhoudbureau Trommelen richt zich met 
haar diensten voornamelijk op het midden- 
en kleinbedrijf en de agrarische en particu-
liere sector. Martin: “Wij verzorgen onder 
meer de complete administratie, belastin-
gaangiften en zowel fiscaal als financieel 
advies. Hoewel het aantal agrariërs steeds 
verder terugloopt, zijn onze werkzaam-
heden op dit vlak juist toegenomen. Voor-
namelijk door een uitbreiding van het werk-
gebied en onze diensten op agrarisch vlak. 
Ook vanuit het midden- en kleinbedrijf zien 
we een toenemende vraag naar onze 

werkzaamheden. Wel verschuift onze rol 
van het daadwerkelijke boekhouden steeds 
meer naar de adviserende kant.”
Veel klanten zijn jarenlang trouw aan Boek-
houdbureau Trommelen. Vanzelfsprekend 
tot grote tevredenheid van Johan Suijker-
buijk. “We zijn een kleinschalig kantoor dat 
veel tijd en energie investeert in klanttevre-
denheid. Klinkt misschien heel logisch, maar 
de praktijk leert dat we daarmee een 
uitzondering vormen op heel wat andere 
kantoren. 
Het persoonlijke contact met de klanten 
staat bij ons hoog in het vaandel. Als tijdens 
afspraken blijkt dat de klant niet alleen over 
zijn bedrijfssituatie, maar ook over zijn 
privé-situatie geadviseerd wil worden, 
kunnen we hier door de goede band tussen 
klant en bedrijf direct op inspelen. We zijn 
trots op de waardering van de klanten die 
we daarvoor terugkrijgen.”

Het 65-jarige bestaan laat Trommelen 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Het directeurstrio: “Het succes van ons 
bedrijf is mede te danken aan onze klanten, 
(ex)collega’s, relaties en andere bekenden. 
Samen met hen gaan we deze mijlpaal 
vieren!”

Boekhoudbureau Trommelen viert op 8 juni 2012 haar 65-jarige jubileum. Het Alphense 
bedrijf is met haar uitgebreide dienstenaanbod op financieel en fiscaal gebied een gerespec-
teerde naam in de regio. “Het persoonlijke contact met de klant staat bij ons hoog in het 
vaandel.”

Boekhoudbureau Trommelen
Al 65 jaar financieel en fiscaal actief

U bent van harte uitgenodigd voor de 
receptie ter ere van het 65-jarige 
jubileum van Boekhoudbureau Trom-
melen. De festiviteit vindt plaats op 8 
juni vanaf 15.00 uur in de feesttent op 
het terrein van voetbalvereniging Viola 
(aan de achterzijde van het kantoor). 
U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.trommelenbv.nl/aanmelden. 
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Café Herrezen

Nederland
Poppelseweg 1, Goirle

Tel.: 013-5343522

MC Rising Dutch
Goirle

MC. Rising Dutch Herrezen Nederland 
vertoont op groot scherm 

alle EK wedstrijden!!!

Tijdens de wedstrijden
van het Nederlands Elftal 
vanaf een 1/2 uur voor aanvang 
van de wedstrijd tot een uur

na de wedstrijd (incl. verlenging)

entree €15,-
(bier, fris en wijn inbegrepen)

Het Dahliaseizoen van start!
De laatste weken was er weer 
veel activiteit in de tuin van de 
dahliavereniging Prinses Beatrix. 
De leden hebben de bedden 
weer op orde en hier en daar is 
al wat groen te zien van de knol-
len. Afgelopen maandag zijn ook 
de stekken de grond in gegaan. 
Het weer is groeizaam : warmte 
en vocht zorgen voor ideale om-
standigheden voor de plantjes. 
Op enig moment is de tuin weer 
kleurrijk door de prachtige dah-
lia’s in allerlei variaties en kan er 
volop gesneden worden. Dat is het moment voor u om op zaterdagochtend 
een boeket te laten snijden. In het Goirles Belang leest U tijdig een vooraan-
kondiging vanaf welke zaterdag in augustus U terecht kunt.
Afgelopen winter was er veel bedrijvigheid op de tuin. Er is hard gewerkt 
aan de renovatie van het clubhuis. Een ploegje handige clubleden hebben 
het clubhuis gerenoveerd. Tot slot is het clubhuis erg sfeervol ingericht met 
schitterende foto,s van dahlia’s. Maandagavond is de vaste clubavond. Vanaf 
7 uur wordt er door alle clubleden in de tuin gewerkt. Om 8 uur staat de kof-
fie en thee klaar en praten we wat na in ons opgeknapte clubhuis.
U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen Mocht U in-
teresse hebben in onze bloemrijke vereniging,wij zijn namelijk op zoek naar 
nieuwe leden. Afgelopen twee,drie jaar zijn veel jonge vrouwelijke leden 
bijgekomen, de gemiddelde leeftijd is hierdoor al behoorlijk gezakt. Om het 
ledenbestand in balans te houden willen we met name mannen uitnodigen 
zich te laten informeren over het lidmaatschap. De belasting is niet groot 
maar het resultaat is super!
Tot ziens op de dahliatuin nabij de televisietoren.

VIDO (Vrouwen in de overgang)
Op 6 juni houden wij een inloop van 09.30 tot 10.30 uur.
Iedereen die behoefte heeft om over de overgang te praten of daar vragen 
over heeft is van harte welkom. Voor informatie of vragen tel. 06-48316923 
of per e-mail vidotilburg@planet.nl. U kunt ook onze website bekijken www.
vidotilburg.nl.
Ons adres is Het Spoor Schaepmanstraat 36 5041 AR Tilburg.
I.V.M. vakantie zijn wij de maanden juli en aug. niet aanwezig.

Hoofdprijs: een voetbalreis naar Liverpool

Zondag 3 juni: EK-voetbalquiz in Goirle
Op zondagmiddag 3 juni a.s. is er in Café d’n Brands/Broeder Liplap in Goirle een voetbalquiz, die 
helemaal in het teken staat van het EK voetbal. Vanaf 14.00 uur presenteren Goirlenaren Niels Fou-
chier en Arnoud Strijbis en Tilburger Coen Jongbloets een quiz met 80 vragen over alles wat te maken 
heeft met het EK voetbal. Ook is er een bekende mystery guest. De organisatie van de koppelquiz is 
in handen van QuizUnited in samenwerking met Café d’n Brands/Broeder Liplap.

Het EK voetbal start op 8 juni in Polen en Oekra-
ine, Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op 9 
juni tegen Denemarken. Straten kleuren oranje, 
voetbalpoules worden ingevuld en op radio, tele-
visie en internet neemt het aantal oranje reclames 
toe. Tijd voor een grote voetbalquiz in Goirle, 
vinden Niels Fouchier, Coen Jongbloets en Arnoud 
Strijbis: “er zijn steeds meer voetbalquizzen en 
veel doen mee. Wij hebben daarom het idee op-
gepakt om in Goirle op de vooravond van het EK 
een leuke quiz te organiseren voor iedereen die 
iets weet van voetbal. En dat zijn veel mensen, 
want Nederland kent 16 miljoen bondscoaches! 
En natuurlijk horen daar ook mooie prijzen bij. 
We zijn blij dat een aantal lokale ondernemers die 
hebben mogelijk gemaakt. Wie wil er nu niet naar 
een wedstrijd van Liverpool?”

Vragen
Wie was de bondscoach van Europees kampioen 
Spanje in 2008? Welke Nederlandse spelers in 
de EK-finale van 1988 droegen een snor? En wie 
schoot de beslissende penalty raak in de straf-
schoppenreeks van Nederland tegen Zweden in 

2004? Dit zijn zomaar drie vragen die op 3 juni 
gesteld kunnen worden. In totaal zijn er 80 vragen 
in verschillende categorieën. Van makkelijk tot 
wat moeilijker, maar altijd over voetbal. Natuurlijk 
worden de vragen aangekleed met beeld en geluid.

Opgeven
Opgeven kan via Facebook, Twitter en quizunited.
com. Je kunt je per koppel inschrijven; de inschrij-
ving kost 10 euro per koppel. Voor meer informa-
tie: quizunited@gmail.com of (06)15909584.

QuizUnited is een initiatief van Niels Fouchier, 
Coen Jongbloets en Arnoud Strijbis. Niels is veel-
vuldig winnaar van voetbalquizzen in heel Neder-
land en is actief voetballer bij Sarto, Coen is leider 
van bij Sarto en Arnoud voetbalde jarenlang bij 
Sarto en woon dit voorjaar de grote voetbalquiz 
bij Sarto.
De voetbalquiz wordt ondersteund door een aantal 
lokale ondernemers, zoals boekhandel Blz. Buite-
laar, Ralph van Uden schilderwerken, De Jong mo-
deschoenen, Stucadoorsbedrijf Patrick Schellekens 
en restaurant Etenstijd. 

Dameskoor Ridako
Wij zingen tijdens rouw- en trouwdiensten in de parochiekerk Sint Antonius 
abt in Riel.

Het koor telt momenteel zeventien leden. Het repertoire bestaat uit misge-
zangen en meerstemmige liederen, en wij repeteren iedere veertien dagen 
op maandag van 13.30 – 14.30  in de kerk onder leiding van onze dirigent de 
heer Danny Pals. Wij zoeken nieuwe leden en daarom nodigen wij belangstel-
lenden uit voor de openbare repetitie op maandag  4 juni van 13.30-14.30 in 
de parochiekerk. Tijdens deze repetitie oefenen wij de liederen die we gaan 
zingen op de afsluitingsdag van “de week van de amateurkunst ” Dit is op 
zondag 10 juni. Wij treden op van 13.00 tot 13.30 uur. Dan bent u van harte 
welkom in de Leybron in Riel.




