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L I F E  A N D  G A R D E N  E T T E N - L E U R



Daarnaast zorg ik voor de ontwikkeling van 
onze nieuwe bedrijfstak kantoorbeplanting. 
Tevens ben ik betrokken bij de aanleg van 
een aantal particuliere tuinen die we samen 
met een hovenier, waarmee we een 
partnership hebben, realiseren. 

Wij zijn naast MKB-Lid ook aangesloten bij 
de IKE en daarnaast ben ik als lid betrokken 
bij JCI Etten-Leur (Junior Kamer) 
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IN GESPREK MET  
FREEK SCHALK 

Mijn naam is Freek Schalk, 36 
jaar en ben de eigenaar van 
tuincentrum 
Life & Garden in Etten-Leur. 
Ik ben getrouwd met Yvonne en 
we hebben samen drie 
kinderen. 

Samen met mijn ouders en mijn vrouw 
werken wij dagelijks in het tuincentrum. 
We regelen de bedrijfsvoering, maar zijn 
ook veel operationeel op de winkelvloer. 
Binnen ons bedrijf ben ik verantwoordelijk 
voor het begeleiden en coachen van 
medewerkers, marketing, een gedeelte van 
hardwaren inkoop en 
binnen- & buitenplanten.  

M K B  S P O T L I G H T

Wie ben je en wat doe je? 



City marketing en netwerken 
vind ik de belangrijkste pijlers. 
Het is belangrijk dat het MKB 
namens alle MKB ondernemers in 
de gemeente Etten-Leur, de stem 
is om MKB-ondernemend Etten- 
Leur beter op de kaart te zetten 
als zeer complete 
(winkel)gemeente. 

Het MKB is voor mij een 
verzamelpunt van gelijkgestemde 
ondernemers die, waar dat 
mogelijk en nodig is, samen met 
het MKB initiatieven oppakken die 
leiden tot een nog beter 
ondernemersklimaat in Etten- 
leur. 

W a t  b e t e k e n t  M K B  
v o o r  d e z e  o n d e r n e m e r ?

We stellen hem een aantal vragen...
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Groen wand voor een

kantoor ruimte
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Wat betekent MKB 
voor jou? 

Welke pijler(s) van MKB is/zijn 

voor jou van belang?

Kennis op het gebied van 
moderne retail, een open blik op 
de toekomst van het MKB. 
Bedrijfsmatig kunnen wij van 
grote tot zeer kleine klanten het 
onderhoud van het groen op ons 
nemen. 
Wij krijgen steeds vaker de vraag 
vanuit bedrijven dat ze op zoek 
zijn naar zuurstof producerende 
planten voor een beter 
werkklimaat. Dit hebben ze dan 
ergens gelezen. 

Wat heb je andere MKB leden 

te bieden? 



Daarnaast is het bewezen, uit 
onderzoek door NASA, dat 
planten niet alleen schadelijke 
stoffen uit de lucht opnemen, 
maar ook zorgen voor een minder 
droge lucht en een prettigere 
werkbeleving. Wat als opbrengst 
heeft dat men minder last heeft 
van hoofdpijnklachten en het een 
hogere productiviteit tot gevolg 
heeft.  

Op allerlei manieren kunnen we
hier in voorzien. Zelfs planten aan 
de muur zijn geen uitzondering 
meer. Daarbij is het mogelijk om 
zelf het onderhoud te doen, 
waarbij we altijd aanbieden om 
één of twee keer per jaar langs te 
komen om de planten even na te 
kijken. Of je kunt het volledige 
onderhoud aan ons overlaten. 
Zowel het leveren als het 
onderhoud zijn altijd maatwerk. 
Zo is er voor iedere klant een 
oplossing. 

Uiteraard produceren alle planten 
zuurstof, maar er is inderdaad een 
hele grote serie planten die 
substantieel meer zuurstof 
produceert en meer schadelijke 
stoffen uit de omgeving opneemt 
dan anderen. 
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Gezonde kantoor decoratie

Zou je graag in MKB-Spotlight 
staan, vertellen over je bedrijf en 
het belang van samenwerken als 
MKB bedrijf? Neem dan contact 
op voor een interview! 

Neem contact op 
info@mkbettenleur.nl 3


