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hij maakt specialiteiten op het 
gebied van gebak en chocolade. 
Marie-José meldt dat zij samen 
met Marij Koks en Arno Bastijns 
de bakkerij runt, en dat het haar 
aangenaam verrast heeft hoe 
haar medewerkers meedenken 
en inspringen, bijvoorbeeld bij 
technische problemen die voor-
heen door Arnold werden op-
gelost. Zij bedenken voor haar 
oplossingen en nemen zorgen 
uit handen.

VROMANS BAKKERS GILZE
Noll Vromans, de zoon van Jac 
en Corrie, werd eveneens bakker 
en kwam in Gilze bij zijn vader in 
het bedrijf. Hij zit nu 30 jaar in 
het bedrijf dat hij in 1987 bij de 
splitsing overnam. Samen met 
zijn vrouw Simone hebben ze nu 
vijf winkels; naast de oorspron-
kelijke bakkerij en winkel in Gil-
ze is er een filiaal in Oosterhout 
in winkelcentrum Arkendonk, 
twee in Breda aan de Ginneken-

Arnold Vromans, de zoon van 
Cees en Greet, trad in zijn va-
ders voetsporen en samen met 
zijn vrouw Marie-José nam hij in 
1997 het bakkersbedrijf in Baarle 
over. In 2013 is Arnold Vromans 
overleden; vlak daarvoor in 2009 
werd de bakkerij deels door 
brand verwoest en het duurde 
ruim vier jaar voordat de ver-
zekering uitkeerde. Het waren 
zware tijden, maar toch is bak-
kerij Vromans in Baarle-Nassau 
altijd doorgegaan. Marie-José 
bleef positief: ”Samen met het 
team heb ik ervoor gekozen om 
door te gaan, om toch door te 
zetten.” Inmiddels heeft ’t Lek-
kerbekje vier winkels in totaal: 
naast Baarle-Nassau zijn er ves-
tigingen in De Burcht in Breda, 
de Laverijen in Rijen en Bakker 
Dennis in Dorst. De zonen en 
dochter van Arnold en Ma-
rie-José Vromans vallen in als 
het nodig is. Opa Cees werkt nog 
een aantal dagen in de week mee; 

90 jaar geleden begon Arnold (Nol) Vromans, de vader van Cees en  
Jac Vromans, een eigen bedrijf als ’warme bakker’ in Gilze aan de 
Nieuwstraat. Met paard en wagen bracht hij het brood aan de man 
en in het woonhuis was een kamer ingericht als winkel waar zijn 
echtgenote Anna brood verkocht. Het in 1927 in Gilze opgerichte be-
drijf werd, toen vader Nol stierf, overgenomen door zijn zonen Jac en 
Cees die het samen met hun moeder voortzetten. Toen Cees Vromans 
trouwde met Greet verhuisden ze naar Baarle-Nassau waar ze de bak-
kerij van Van Tilburg ’t Lekkerbekje, overnamen. Brood werd toen 
in Gilze gebakken, gebak kwam uit Baarle-Nassau. Een aantal jaren 
later in 1987, toen de zonen Noll en Arnold in het zaak kwamen, splits-
ten de broers het bedrijf en ging ieder zijn eigen weg als zelfstandig 
bakker. En zo is dat nu nog steeds: dezelfde naam, maar twee aparte 
bakkersbedrijven Vromans, beide actief in Rijen en beide vieren dit 
jaar het 90-jarig jubileum.

 s v.l.n.r. Efi, Maartje, Corrie, Jac, Noll en Simone Vromans

 s De grondleggers van de bakkerij : Arnold (Nol) en Anna Vromans

 s De oorspronkelijke winkel in 1958

Twee aparte bakkerijen 
Vromans: één oorsprong

weg en de Vlaszak en in Rijen het 
Broodhuis naast de Jumbo. Noll 
Vromans noemt zichzelf meer 
ambachtsman dan zakenman; 
passie voor brood, dat is zijn 
drijfveer. Vader Jac is nog steeds 
vrijwel dagelijks aan de werk-
bank te vinden om oude speci-
aliteiten te maken zoals Opa’s 
peperkoek, kokoskoeken en nu 
pepernoten. Ook dochters Efi en 
Maartje beginnen het familiebe-
drijf steeds meer te kennen en 
waarderen. Zij willen dit uitein-
delijk ook voortzetten. Voor dit 
jubileum hebben de bakkers in 
het geheim twee nieuwe broden 
ontwikkeld.  Het Vromans Bak-
kertje en samen met Efi ook het 
Vromans Dochtertje. Deze bro-
den werden door het personeel 
aan Noll en Simone aangeboden 
ter gelegenheid van het 90-jarig 
bestaan. ”Nu laten wij de specia-
le broden met trots en passie aan 
onze klanten zien en proeven.”

KLAARSTAAN
De twee bakkerijen Vromans zijn 
elkaars concurrenten maar dat 
wil niet zeggen dat ze niet voor 
elkaar klaarstaan, want de fami-
lieband blijft tellen. Zo sprong 
Noll Vromans in met zijn bedrijf 
toen in Baarle-Nassau de bakke-
rij van zijn neef afbrandde. Bijna 
een jaar werkten de bakkers uit 
Baarle in Gilze in de bakkerij. 
”Anderhalve maand voor het 
gebeurde had ik een extra oven 
aangeschaft vanwege de plan-

schilder kan nog 
binnen en buitenwerk 
gebruiken.
gegarandeerd vakwerk 
en zeer voordelig.
gratis prijsopgave.  inl: 
06-14925909.

Op 1 januari 2018 wordt de peuterspeelzaal een kinderdagverblijf. Gaan uw kinderen naar de 
peuterspeelzaal? Dan heeft u misschien recht op kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2018. 
Informeer bij uw peuterspeelzaal en kijk voor de voorwaarden op toeslagen.nl.

Let op: Wat u éxtra goed in de gaten moet houden, is dat u zelf de kosten van de opvang 
betaalt. Betaalt de gemeente mee? Voor dit deel kunt u geen toeslag krijgen. U krijgt dus 
alleen toeslag voor de kosten voor kinderopvang  die u zélf betaalt. Informeer hiernaar bij 
uw peuterspeelzaal.

Vraag kinderopvangtoeslag op tijd aan. U kunt de kinderopvangtoeslag voor 2018 aanvragen 
vanaf 1 november 2017. Voor meer informatie: toeslagen.nl.

Peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf

Heeft veel last van 
verstopte dakgoten 
hier de oplossing laat 
dakgootpreventie aan-
brengen.voor infomatie 
ga na www.installatie-
bedrijfverhees.nl

Gezocht oppas voor 
2 kleine hondjes aan 
huis voor af en toe. Er-
varing vereist. Sociale, 
enthousiaste hondjes. 
Voor meer info bel 
0623788489

PC  problemen? op-
nieuw installeren,virus 
verwijderen,wifi en 
netwerk installeren, 
vanaf €25,verkoop 
nieuwe PC  en Laptop  
tel:0611361636

BELEGGINGSOBJECT GEHEEL 
“IN VERHUURDE STAAT”

Binnen de bebouwde kom van Hulten gelegen klassiek woonhuis met aansluitend 
een in “boerderijstijl” vorm gegeven bedrijfsruimte met daarin een showroom 
inclusief toiletten, keuken, etc. Achter de showroom is een opslagruimte gemaakt. 
Aan het plein voor de showroom bevindt zich een kantoor. Het buitenterrein 
achter het woonhuis en achter de bedrijfsruimte is grotendeels verhard. 
Vrijstaand woonhuis: bjr. ca. 1950; hoofdbouw ca. 570 m3; achterbouw ca. 
150 m3; kantoortje ca. 75 m3; achterbouw ca. 5 m3; kelder ca. 40 m3 (totaal ca. 
840 m3). Bedrijfshallen: bjr. ca. 1950; kantoor 41 m2; showroom 578 m2; 
loods / opslagruimte ca. 244 m2. 
Info ZLTO Vastgoed: Mr. A.A.H.M. van Heerebeek, M 06 – 21 21 24 31. 

HULTEN, OUDE BAAN 49-51
Royaal vrijstaand klassiek 
woonhuis met bedrijfsruimte 
(kantoor, showroom, 
opslagruimte, buitenterrein) 
op een perc.opp. van maar 
liefst 3.230 m2.
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nen om desembroden te gaan 
maken. Die moest toen worden 
ingezet voor Baarle-Nassau. Dat 
heeft een jaar geduurd, zolang 
heb ik mijn plannen uitgesteld,” 
vertelt Noll. Marie-José vult aan: 
”We dachten dat het voor even 
zou zijn, en het was een zwaar 
jaar maar bij tijden ook heel ge-
zellig met zoveel mensen bij el-
kaar. Fijn dat het kon. Het was 3 
november toen het gebeurde, de 
drukke decembermaand kwam 
eraan.” Na een jaar kon bakker 
Arnold Vromans in Baarle zijn 
eigen oorsprong weer zoeken 
en Noll kon aan de slag met zijn 
desembroden. Iedere bakkerij 
heeft toch zijn eigen identiteit, 
werkwijze en keuzes voor bij-
voorbeeld grondstoffen en re-
ceptuur.

DUIDELIJKHEID
”In de afgelopen 90 jaar is er veel 
veranderd, maar de kwaliteit 
staat nog steeds als een huis,” 
zegt Noll Vromans. ”Dit is mede 
te danken aan het loyale team 
van bijna 40 medewerkers waar-
van er vele al 25 jaar of langer in 
dienst zijn. Het assortiment is 
met de tijd meegegaan, evenals 
de apparatuur, maar het am-

 s Jac en Cees Vromans

 s Grondlegger Opa Nol Vromans met paard en wagen

 s Cees en Greet en Marie-José en Arnold

 s Marie José met haar winkeldames uit de Laverije

bacht uit 1927 blijft u proeven.” 
Desem speelt bij de bakkerij in 
Gilze een belangrijke rol. Fami-
lierecepten en bijzondere nieu-
we producten gaan hand in hand 
in de winkels van Vromans Bak-
kers. ”Authentiek vakmanschap 
mag niet verloren gaan,” vindt 
Noll. ”Een goed recept, kwali-
teitsingrediënten, tijd nemen 
voor de bereiding en de juiste 

afwerking, dat zijn de pijlers 
van ons product. Dit doen wij 
samen met onze bakkers, onze 
inpakkers, de chauffeurs en de 
winkelmedewerkers die zoda-
nig zijn opgeleid en betrokken 
dat zij u als klant goed kunnen 
informeren.”
In Baarle-Nassau wordt dagelijks 
vers brood en banket gebakken 
door de broodbakkers en de 
banketbakkers die in aparte af-
delingen werken. Met twee eigen 
wagens worden brood en gebak 
vroeg in de ochtend verdeeld 
over de winkels. Bij de overna-
me in 1997 waren er 19 mensen in 
dienst; nu zijn dat er 54! ”Het is 
een mooi ambacht, het bakkers-
vak, en dat is het altijd gebleven 
in onze bakkerij. Vroeger werd 
het met paard en wagen rond-
gebracht; nu met twee vracht-
wagens,” vertelt Marie-José 
Vromans. Veel is veranderd in 
de wereld van brood en gebak. 
Nieuw is bijvoorbeeld in Baar-
le de samenwerking met slager 
Ernst, de buurman die het ge-
hakt aanlevert voor de worsten-
broodjes van bakkerij Vromans 
’t Lekkerbekje.
90 jaren, dat is geen kleinigheid 
maar bijna een eeuw familiebe-
drijf Vromans. De bakkerijen 
vieren beide het 90-jarig bestaan 
dit jaar. De onderlinge verstand-
houding is goed maar het zijn en 
blijven twee aparte bedrijven. De 
naam Vromans is wat zij delen en 
dat zorgt wel eens voor verwar-
ring! Iedere bakker heeft zijn 
eigen stijl en zijn eigen acties bij 
gelegenheid van het jubileum. 

Proficiat familie Vromans  
met dit mooie jubileum.

Bakkerij Vromans
www.bakkerijvromans.nl

90 jaar Bakkerij Vromans!

Dit willen we 
samen met 

u vieren met 
onze 

jubileum-
aanbiedingen: Baarle-Nassau • Kerkstraat • 013-5079257

Rijen • De Laverije • 0161-224475
Breda • De Burcht • 076-5653682

‘t Lekkerbekje

bakkerij

Vromans
Opa’s brood  0,90
4 broodjes  0,90
Opa’s brood  0,90
Appelkruimelkoek  0,90
Saucijs  0,90
Opa’s brood  0,90
Appelkruimelkoek  0,90
3 Harde broodjes 0,90
2 Croissants  0,90
Opa’s brood 0,90
Worstenbroodje  0,90 
2 Rozijnenbollen  0,90
Opa’s brood  0,90
Appelflap  0,90
2 eierkoeken  0,90
Opa’s brood  0,90
3 broden (wit, bruin, volkoren)  5,50
Demo in de winkel door 
de bakker  met gratis lekkernij

MAANDAG
30 OKTOBER

DINSDAG
31 OKTOBER

WOENSDAG
1 NOVEMBER

DONDERDAG
26 OKTOBER

VRIJDAG
27 OKTOBER

ZATERDAG
28 OKTOBER

Broodhuis, Hoofdstraat 50A, 
Rijen, Tel. 0161-745065
Nieuwstraat 44, Gilze, 

Tel. 0161-451380.
ZONDAG OPEN IN RIJEN 

VAN 09:00 TOT 12:00 UUR 

Aanbiedingen geldig in beide winkels

50% jubileum-combikorting 
op: 1 Brood, keuze uit Wit- , Tarwe- of Volkoren 

bus + 4 Broodjes + 4 Krentenbollen

van e 6,00 voor e 3,00

Maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober:

✁
50% jubileum-combikorting op:
1 Brood, keuze uit Vollervolkoren of Abdij bus

+ 4 Worstenbroodjes
+ 2 Hollandse Koffiebroodjes

van e 10,50 voor e 5,25

Woensdag 25 oktober en donderdag 26 oktober:

50% Jubileum – tassenactie
1 Brood naar keuze m.u.v. Handgemaakt brood

+ kleine amandelstaaf
+ Tomatenkaasbrood B.O.

+ 2 Croissant + 2 Ceriseflappen

van e 12,50 voor e 7,50

Vrijdag 27 oktober en zaterdag 28 oktober:


