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SAKKO TANKSTATIONS
Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

ZAKELIJK DIESEL EN EURO95 TANKEN IN 
HELMOND MET DE HOOGSTE KORTINGEN?

LAAT U VERRASSEN EN NEEM CONTACT MET 
ONS OP VIA TANKPAS@SAKKOCOMMERCIAL.NL 
OF BEL MET 0164-271020!

LOCATIE SAKKO STATION HELMOND
LAGEDIJK 11
5705 BX HELMOND
WWW.SAKKOTANKSTATIONS.NL

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

Barrierlaan 3, 5706 CW  Helmond, Telefoon: 0492  55 25 84
info@furoreschoonmaakservice.nl, www.furoreschoonmaakservice.nl

  Bouwopleveringen

  Hogedrukreiniging

  Glasbewassing

  Schoonmaakonderhoud

  Vloeronderhoud

  Vastgoedonderhoud

  Reiniging zonnepanelen

Voor vrijblijvende informatie
kunt u altijd contact met ons opnemen
Dennis Birjmohun mobiel: 06 54 38 18 31
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Betaal je boodschappen 
achteraf op rekening of 

direct per pin

NIEUW: 
ZAKELIJK 

BOODSCHAPPEN 
DOEN

Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2
Azalealaan 64, Dorpsstraat 58D

AL JE 
BOODSCHAPPEN 

IN 1 KEER 
BESTELD 
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Wat speelde er in deze casussen en, nog belangrijker, hoe 
moet u als werkgever handelen om dit scenario voor uzelf te 
voorkomen?

Casus 1 
In de eerste zaak gaat het om een werknemer die op 1 de-
cember 2016 in dienst is getreden van werkgever. Begin ok-
tober 2018 heeft de werknemer bij de directeur de werkdruk 
aangekaart van zowel hemzelf als het overige personeel op 
zijn locatie. Hierover hebben daarna gesprekken plaatsge-
vonden tussen werknemer en de directie. In een gesprek van 
8 november 2018, heeft werkgever al direct een voorstel ge-
daan aan de werknemer om de arbeidsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden te beëindigen. De werknemer heeft 
dit geweigerd en hij heeft zich vervolgens op 9 november 
2018 ziek gemeld. 

Op 23 november 2018 is werknemer gezien door de bedrijfs-
arts, die verklaard heeft dat werknemer volledig arbeidson-
geschikt was. Op 11 februari 2019 adviseert de bedrijfsarts 
dat partijen op korte termijn met elkaar in gesprek gaan om 
de ontstane situatie te bespreken en op te lossen. Geduren-
de de arbeidsongeschiktheid van werknemer is er veelvuldig 
gecorrespondeerd en hebben er gesprekken plaatsgevonden 
tussen werkgever en (de gemachtigde van) werknemer. Deze 
zijn echter uitsluitend gegaan over de beëindiging van het 
dienstverband. In deze periode heeft werkgever bovendien 
de toegang van werknemer tot de systemen geblokkeerd en 

delen van het salaris zonder goede reden niet uitbetaald. Op 
21 juni 2019 heeft het UWV geoordeeld dat de re-integra-
tie-inspanningen van werkgever onvoldoende waren. 

Per 3 september 2019 is werknemer volledig arbeidsgeschikt, 
maar hij heeft niet gewerkt. Partijen hebben daarna nog ge-
probeerd om hun geschil op te lossen via mediation. Dat is 
niet gelukt. Om die reden verzoekt werkgever ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst vanwege een duurzame verstoorde 
arbeidsverhouding.

De kantonrechter concludeert dat, gelet op de inmiddels ont-
stane verhouding tussen partijen, werkhervatting onmogelijk 
is geworden. Voor de rechter speelt een grote rol dat werk-
gever vanaf 8 november 2018 alleen maar is blijven aanstu-
ren op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst en niet 
heeft willen praten over werkhervatting, al dan niet in de 
vorm van re-integratie. Dit ondanks het feit dat  werknemer 
bij herhaling heeft aangegeven dat hij geen beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst wilde. 

Ook de mediation heeft niet tot een andere houding van de 
werkgever geleid. Hierdoor is er bij werknemer een zekere 
mate van wantrouwen ontstaan richting werkgever. De ar-
beidsverhouding is om deze redenen dusdanig verstoord dat 
van werkgever niet verwacht mag worden dat de arbeids-
overeenkomst zal voortduren. Herplaatsing is evenmin mo-
gelijk.

Ontslag van werknemer vanwege 
disfunctioneren? Haastige spoed is 
zelden goed!
De praktijk blijft uitwijzen dat het lastige materie is, hoe moet worden omgegaan met een slecht functionerende werk-
nemer. Op zichzelf ook niet raar natuurlijk, omdat het vaak gaat om de menselijke relatie tussen personen. En dan is 
het niet altijd gemakkelijk om rationeel te handelen. Dit bleek nog maar eens in twee hele recentelijke uitspraken van 
de rechter, waarin de werkgever in beide gevallen (volgens de rechter) te snel naar het middel van beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst greep. Dit kwam de werkgevers in beide gevallen (letterlijk en figuurlijk) duur te staan. Weliswaar 
werd in beide gevallen de arbeidsovereenkomst met de werknemer door de rechter ontbonden, maar wel met toewijzing 
van een billijke vergoeding ter hoogte van € 100.000,- in het ene geval en € 125.000,- in het andere geval bruto wegens 
ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.  
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De arbeidsovereenkomst wordt door de rechter ontbonden. 
De werkgever is aan werknemer de wettelijke transitiever-
goeding verschuldigd. Maar omdat werkgever direct heeft 
aangestuurd op een beëindiging van de arbeidsovereen-
komst, is een verstoorde arbeidsverhouding onvermijdelijk 
geworden. Volgens de rechter heeft de werkgever hierdoor 
ernstig verwijtbaar gehandeld en moet hij een billijke vergoe-
ding aan werknemer betalen van € 100.000,- bruto. Gezien 
het feit dat werknemer pas vanaf december 2016 in dienst 
was, heeft de rechter de werkgever stevig afgestraft.

Casus 2
In de andere casus was een werkneemster sinds 20 decem-
ber 1997 in dienst bij werkgever. Vast staat dat zij altijd naar 
behoren of zelfs goed heeft gefunctioneerd. Eind juni 2018 
heeft werkneemster een nieuwe leidinggevende gekregen. 
Al eind september 2018 wil deze leidinggevende een verbe-
tertraject starten vanwege het functioneren van werkneem-
ster. De leidinggevende slaagt er niet in om aan te geven 
welke onderdelen in haar functioneren moeten verbeteren 
en zij vraagt om voorbeelden. De leidinggevende heeft aan-
gegeven dat voorbeelden van werkneemster zelf moeten ko-
men. Werkneemster heeft aangegeven dit niet te kunnen, 
waarop de leidinggevende heeft geconcludeerd dat er dan 
maar afscheid moet worden genomen van werkneemster. Na 
dit gesprek werd werkneemster direct vrijgesteld van werk-
zaamheden. 

Op 11 januari 2019 hebben de medewerkers van de afdeling 
het vertrouwen in de leidinggevende opgezegd vanwege de 
manier waarop zij is omgegaan met de werkneemster. Met 
ingang van 1 februari 2019 is de leidinggevende opgevolgd 
door een nieuwe leidinggevende. Op 13 maart 2019 heeft 
werkneemster een gesprek gehad met de nieuwe leidingge-
vende over haar functioneren. Werkneemster heeft aangege-
ven geen vertrouwen te hebben in een veilige terugkeer, ge-
zien de manier waarop met haar is omgegaan en het feit dat 
ook nu haar functioneren weer ter discussie wordt gesteld. 
Werkgever wil de arbeidsovereenkomst laten ontbinden we-
gens een verstoorde arbeidsverhouding. Werkneemster ver-
zoekt naast de transitievergoeding ook nog een billijke ver-
goeding ter hoogte van € 150.000,-.

De kantonrechter concludeert dat werkgever ernstig verwijt-
baar heeft gehandeld door een valse grond voor ontslag aan 
te voeren met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te 
creëren. Voor 25 september 2018 is werkneemster nooit op 
haar functioneren aangesproken, maar op 9 oktober 2018 is 
direct gesproken over een arbeidsconflict. Hiermee is de situ-
atie direct onnodig op scherp gezet. En op 23 oktober 2018, 
nog voordat het verbetertraject is gestart, is vervolgens al 
medegedeeld dat het raadzaam zou zijn dat werkneemster 
een andere functie op een andere afdeling aannam. Dit 
strookt niet met de door werkgever gestelde bedoeling dat 
werkneemster de kans tot verbetering zou krijgen. De kan-
tonrechter vindt daarnaast dat een werkgever moet aange-
ven, indien een werknemer de kritiek op het functioneren 
niet kan plaatsen, waar de kritiek uit bestaat en dat het niet 
aan de werkneemster is om zelf maar te bedenken wat de 
werkgever mogelijk bedoelt. Op basis hiervan stelt de kan-
tonrechter de billijke vergoeding vast op een bedrag van € 

125.000,-. Bovendien moet de werkgever (uiteraard) ook 
nog de transitievergoeding van ruim € 42.000,- betalen.

Conclusie 
Hoewel beide casussen heel verschillend zijn, kan een alge-
mene conclusie worden getrokken. En die is dat het over-
haast en zonder deugdelijke onderbouwing overgaan tot be-
eindigingsmaatregelen door een werkgever, door de rechter 
flink wordt afgestraft in de vorm van een billijke vergoeding. 
Dan loont het toch de moeite om eerst overleg te hebben 
met een deskundige voordat naar de maatregel van ontslag 
wordt gegrepen. En mocht het te vroeg zijn voor een ont-
slag, kan direct worden gekeken naar wel passende sancties 
en moet een besluit om over te gaan tot ontslag (voorlopig) 
nog even in de koelkast.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus 
ook voor informatie over de beëindiging van het 
dienstverband met een werknemer en voor het 
opstellen van deze bepalingen, kunt u terecht bij 
Peelland Advocaten, gevestigd aan de Kanaaldijk 
N.W. 81 in Helmond. Wij zijn u graag van dienst.

Erik Jansen
Advocaat
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Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit

TOEGANGSCONTROLE

INBRAAKBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING

CAMERABEVEILIGING

ONDERHOUD

VEILIGHEID IN HET VIZIER

Churchilllaan 204, 5705 BK  Helmond   |   Keizersveld 50, 5803 AN  Venray
a2bsecurity.nl   |   T: 0492 - 792494   |   E: info@a2bsecurity.nl  

MELDKAMER
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Diensten:
- juridische advisering
- opstellen voorwaarden
- debiteurbeheer
- incasso
- gerechtelijke procedures
- (conservatoire- en 
 executoriale) beslagen
- constatering
- met name op gebied van 
 huur- en internationale 
 incasso

Mierloseweg 138 - 5707 AS Helmond - telefoon: 0031 492 522196
info@deurwaarderhelmond.nl - www.deurwaardershelmond.nl

Light & Sound solutions

T: 06 22 13 07 25           info@vglpro.nl           www.vglpro.nl

0217197.pdf   1 27-9-2018   15:14:32
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Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl

Koopprijs nader  
overeen te komen

TE KOOP

Het betreft een bedrijfsgebouw met kantoren in twee 
bouwlagen op een kleinschalig bedrijventerrein aan de 
rand van het centrum van Helmond. 

Oppervlakte: Kantoor (begane grond) Circa 610 m²      
 Kantoor (verdieping)                    Circa 432 m²
 Showroom (verdieping ) Circa 260 m²      
 Bedrijfshal Circa 770 m² 

Parkeerplaatsen: Op eigen terrein zijn er circa 30 parkeer-
plaatsen aan de achterzijde en diverse parkeerplaatsen rond om 
het gebouw.

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: Het object is uitstekend bereikbaar. Zowel 
per openbaar vervoer als per auto. Op circa 10 minuten loopaf-
stand bevinden zich het nieuwe Centraal Station en de bushal-
tes, deze zijn zeer nabij het centrum van Helmond gelegen. 

Wethouder van Nunenstraat 10-12d, Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Kantoorruimte te huur gelegen in het Suytkade  
gebied nabij de oude loop van de Zuid Willemsvaart.  
Het te verhuren gedeelte betreft de 3e etage van het 
gebouw uit 2010 in turn key staat. De ruimte heeft een 
eigen trapverbinding in de vide aan de oostzijde en is 
tevens bereikbaar via de lift en extra trappenhuis. 

Oppervlakte: Kantoorruimte totaal 1.160 m²
 Eventuele splitsing  960 / 200 m²

Parkeerplaatsen: Voldoende openbare parkeergelegenheid  
in de directe omgeving. Parkeerplaatsen te huur op het  
naastgelegen Fitland-terrein (huurprijs indicatie € 60,-  
exclusief BTW per maand).

Bereikbaarheid: Met eigen vervoer goed bereikbaar via de 
N270 (Helmond – Deurne) of de N216 (Helmond – Weert). 
Openbaar vervoer op loopafstand (circa 10 minuten) bushalte  
of NS station Helmond centraal. 

3e etage van de Scheepsboulevard 1 Helmond
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Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl

TE HUUR

In het kernwinkelapparaat van Helmond gelegen win-
kelruimte. In de directe omgeving zijn onder andere 
gevestigd: We Fashion, Witteveen, van Dal Mode, Blok-
ker, Jeans Center, Jola mode, Hema, van Oorschot Mode, 
Rituals, Casa, Holland + Barrett, Ziengs, Vodafone, Ici Paris 
XL, Didi mode, Bakker Bart, Wibra en Zeeman.

Oppervlakte: Circa 197 m²

Parkeerplaatsen: Voldoende parkeergelegenheid in het cen-
trum: Parkeergarage Elzas, parkeerterrein achter de Hema en 
aan de Torenstraat (gratis) en parkeergarage City / Monkeytown

Beschikbaar per: In overleg.

Veestraat 23a, Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Er zijn diverse objecten beschikbaar voor verhuur,  
variërend in oppervlakte. In Brandevoort zijn onder  
andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo, Zeeman, Kruitvat, 
Gal & Gall, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers, 
Bakkerij ’t Bakkertje en Hema.

Oppervlakte: De Plaetse 56 Circa 105 m²
 De Plaetse 75 Circa 229 m² (ex Zeeman)
 Herselsestraat 23 Circa 51 m²
 Laan door de Veste 116 Circa 160 m²
 De Plaetse 89a  circa 101 m²

Parkeerplaatsen: Het station Brandevoort beschikt over ruim 
voldoende parkeermogelijkheden onder andere in de ondergele-
gen parkeergarages

Aanvaarding: In overleg.

Locatie: De wijk Brandevoort is gelegen tussen  
Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er 
circa 9.200 mensen in Brandevoort en op termijn zullen dit er 
circa 16.000 worden.

Winkelcentrum Brandevoort Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen
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Dit blijkt uit ervaringen vanuit de stichting Samen voor alle 
Kinderen, ook wel Sam& genoemd. Binnen deze stichting 
hebben vier organisaties (Leergeld Nederland, Nationaal 
Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Ja-
rige Job) de krachten gebundeld om zoveel mogelijk kinderen 
te bereiken en de ondersteunen.

De Brabantse Gaby van den Biggelaar, bestuurslid van Sam& 
en directeur van Leergeld Nederland, bevestigt dat steeds 
meer ondernemers zich melden voor ondersteuning, zoals 
ZZPers, mensen met wisselende inkomsten of mensen wiens 
bedrijf (tijdelijk) slecht draait of failliet is gegaan. “Naast alle 
zorgen voor het bedrijf heeft een ondernemer ook zorgen 

Sam& is er mogelijk ook voor uw kinderen 

Ook ZZPérs moeite 
met rondkomen 
In Nederland leven 315.000 kinderen in gezinnen met financiële problemen, waardoor zij niet mee kunnen doen 
met bijvoorbeeld sport, schoolreizen, aanschaf van fiets of computer. Het is een misverstand dat het alleen gaat 
om kinderen uit gezinnen in een bijstandssituatie. Ook in ondernemersgezinnen of bij ZZP-ers ondervinden kinde-
ren de gevolgen van financiële problemen van hun ouders.
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voor zijn kinderen: kunnen ze op de sportclub blijven? kan 
ik de schoolkosten nog betalen?” zegt Van den Biggelaar, 
“maar vaak melden zij zich pas laat”. Zij vervolgt: “En dat is 
begrijpelijk, want ondernemers zijn gewend hun eigen boon-
tjes te doppen, ze denken dat het op termijn wel weer aan-
trekt, of beseffen niet dat ondersteuningsregelingen er ook 
voor hen zijn”.

Ouders of professionele intermediairs die bij het gezin betrok-
ken zijn kunnen zich via samenvoorallekinderen.nl melden.
Daarna wordt de gezinssituatie beoordeeld en er wordt be-
keken of er andere voorliggende voorzieningen zijn waar ou-
ders een beroep op kunnen doen. Zo niet, dan zorgt een van 
de deelnemende organisaties voor de gevraagde voorzie-
ning. “Wij leveren zoveel mogelijk in natura”, legt Gaby van 
den Biggelaar uit, “ouders krijgen in beginsel geen geld in 
handen, maar een schoolreis wordt bijvoorbeeld rechtstreeks 
betaald aan school of de contributie aan de vereniging. Of 
ouders ontvangen een voucher waarmee ze de voorziening 
kunnen aanschaffen. Daarmee weten we zeker dat het kind 
geholpen wordt”.

De afgelopen weken waren posters van Sam& te zien 
in de stad om meer bekendheid te geven aan deze 
vorm van hulp voor ondernemers en hun gezin. 

Zijn je inkomsten niet toereikend? Schroom niet en laat 
je gegevens checken bij samenvoorallekinderen.nl 

Gaby van den Biggelaar
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BECAUSE RECYCLING...

IS OUR BUSINESS!

R&L Recycling B.V.
Lage Dijk 31a
5705 BX Helmond

Tel: 0492-392004
Email algemeen: info@r-lrecycling.nl
www.r-lrecycling.nl

R&L Recycling is WEEELABEX en ISO 14001 gecertifi ceerd.

Heeft u computer afval?
contact:  tel.: 0031 - 492 - 39 20 04tel.: 0031 - 492 - 39 20 04
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Gerard Bildersstraat 8B
5753 DE  Deurne

Tel  0493 - 35 49 84
Fax  0493 - 35 49 85

info@co� eesystems.nl
www. co� eesystems.nl

EMPE zorgt voor uw complete ko�  evoorziening 

met hoge kwaliteit ko�  eautomaten, de 

beste ingrediënten en een ongeëve-

naarde service. Uw ko�  evoorziening 

via EMPE betekent zorgeloos ge-

nieten van een Italiaanse espresso, 

cappuccino of latte macchiato.

Wij zorgen voor de ko�  e.

Gerard Bildersstraat 8B
5753 DE  Deurne

Tel  0493 - 35 49 84
Fax  0493 - 35 49 85

info@co� eesystems.nl
www. co� eesystems.nl

EMPE zorgt voor uw complete ko�  evoorziening 

met hoge kwaliteit ko�  eautomaten, de 

beste ingrediënten en een ongeëve-

naarde service. Uw ko�  evoorziening 

via EMPE betekent zorgeloos ge-

nieten van een Italiaanse espresso, 

cappuccino of latte macchiato.

Wij zorgen voor de ko�  e.

J van de Vrande Bedrĳ fskleding | Kanaaldĳ k ZW 9a Helmond | 5706 LD Helmond

www.onlinebedrĳ fskleding.nl

f i j n e f i j n e 

c a r n a v a l !
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Locatie: Autowijk Helmond  Varenschut 21e  5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 972  ton@brabantautolease.nl  Ton van Abeelen 06-23225695

Volkswagen Volvo Fiat

Type       

Bijtelling   

Type       

   

Bijtelling   

Type

Lease

VOOR UW GEMAK  
ALLES  

ONDER ÉÉN DAK
Brabant Autolease in Helmond is een regionale merk-onafhanke -
lijke leasemaatschappij. Wij maken onderdeel uit van Autodroom 
Helmond en hebben een samenwerkingsverband met Bovemij.

Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan een samenwerking 
met herkenbare en lokale bedrijven. De ontwikkelingen rond  

mobiliteit in combinatie met de veranderende arbeidsmarkt gaan 
erg snel. Brabant Autolease gaat graag met u in gesprek en samen 

met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk. 
Want mobiliteit is méér.

Wij staan voor u klaar.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Brabant Autolease is onderdeel van Autodroom Helmond. Een uniek concept. Dit is namelijk de 
eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook 
voor (private) lease.

Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze 
bedrijven versterken elkaar. U kunt dus rekenen op persoonlijk, goed advies en hoogstaande 
service.

Kies voor gemak
Brabant Autolease is hét adres voor leasing. Dat betekent dat wij alles van A tot Z regelen. Wij 
geloven in ontzorgen. U wilt niet uw winterbanden bij het ene bedrijf verwisselen en bij het an-
dere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Volop mogelijkheden
En gemak, dat bieden wij. Zo is de keus aan u! Wij hebben een uitgebreid aanbod aan nieu-
we en gebruikte auto’s en zijn niet gebonden aan een merk. Onze leasecontracten bieden 
dat gemak ook. Er is een keuze uit een looptijd van 24 tot 48 maanden en daarnaast behoort 
shortlease (vanaf 3 maanden) tot de mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld de perfecte oplossing 
voor medewerkers met een tijdelijk contract.

Voor uw gemak alles onder een dak!

Contact
Brabant Autolease
Autoboulevard Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:   

• Persoonlijk
• Lokaal
• Gedreven
• Maatwerk
• Klantgericht
• Volop mogelijkheden

• Full operationele lease en netto  
 operationele lease
• Zowel zakelijk als privé leasen
• Grote voorraad gebruikte auto’s
• Onderhoud en service 
 op één adres
• Scherpe tarieven
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mijnbedrijfslocatie
Helmond

De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de Hel-
mondse bedrijventerreinen. U vindt hier naast vraag en aanbod van bedrijven en/of te ontwikkelen locaties ook 
tips en informatie over huisvesting. 

Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar een ander bedrijfspand, bijvoorbeeld een grotere bedrijfshal, een 
andere locatie of een bouwperceel om uw nieuwe droompand te ontwikkelen kunt u ook terecht bij helmond.
mijnbedrijfslcoatie.nl. Met onze kennis van de terreinen, de daarop gevestigde ondernemingen en het vestigings-
beleid kunnen wij u de weg wijzen naar een voor u geschikte locatie om te ondernemen.

Heeft u een vastgoedobject te koop/te huur op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Via de site kunt u uw object aanmelden om (kosteloos) te laten plaatsen.
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Business club  
Helmond Sport  
organiseert rondje regio
De Business Club van Helmond Sport is ook buiten de (thuis-)wedstrijden van Helmond Sport actief. Een van de 
jaarlijkse evenementen is het zogeheten Rondje Regio. Op 15 januari jl. werden alle leden van de Business Club 
in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een excursie naar drie bedrijven in de regio. Traditioneel wordt 
het vervoer verzorgd door een aantal autobedrijven en leasemaatschappijen, dit jaar namen Driessen Opel, VDNS/
Brabant Autolease, Van den Hurk Bedrijfswagens en Oostendorp Auto dit voor hun rekening.
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www.helmondsport.nl

Vanuit het SolarUnie Stadion werden de deelnemers naar 
Please op het bedrijventerrein Groot Schoten gebracht. Al 
sinds 2000 biedt dit bedrijf diensten aan op het gebied van 
HR. Door ondernemers op dit terrein te ontzorgen, kunnen 
zij zich bezighouden met hun core business. Vandaar ging 
het gezelschap naar Deurne, aan de Daalder werd een rond-
leiding gegeven waarin duidelijk werd gemaakt hoe Movico 
in staat is om je merk te promoten of een sportevenement 
te faciliteren. 

De dag werd afgesloten in Mierlo, het plaatselijke HUP Hotel 
heeft overduidelijk affectie met sport en met name met voet-
bal. Niet alleen zijn er zeer professionele faciliteiten waaron-
der prima onderhouden voetbalvelden, maar ook een heus 
voetbalmuseum.

Gezien de vele positieve reacties mogen we spreken van een 
zeer geslaagde dag. Namens Helmond Sport een dankwoord 
richting  Please, Movico en HUP voor hun gastvrijheid gedu-
rende het bezoek van leden van de business club.  Verder 
bedankt Helmond Sport de autodealers en leasemaatschap-
pijen voor het beschikbaar stellen van de auto’s en de Busi-
nessclubleden wiens komst en enthousiasme van de ‘Rondje 
Regio’ een topactiviteit maakten.
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Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

RENEE VAN VEGHEL
INKOOP / ADMINISTRATIE

0493 - 691837
renee@astrastramon.nl

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel

Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

Wij staan altijd voor u klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de fi nishing touch van 
staalproducten: het afwerken door middel van duurzame methodieken 
en materialen. Wij leveren onder andere aan de foodindustrie, gevelbouw, 
interieurbouw en metaalindustrie.

25 jaar ervaring: uitstekende vakkennis en een 
soepel proces
We voorzien uw staalproducten van een duurzame, beschermende laag op 
het hoogste kwaliteitsniveau. Ons full service dienstenpakket kenmerkt zich 
door de fl exibiliteit en korte lijnen. Onze mensen samengevat: jarenlange 
ervaring gecombineerd met passie en enthousiasme. Deze combinatie maakt 
ons tot een prettige en betrouwbare partner om mee samen te werken.

Graandijk 5 | 5704 RB HELMOND
0493 691 837 | info@astrastramon.nl | www.astrastramon.nl

www.astrastramon.nl

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel
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N Light Direct • Noorddijk 5, 5705 CX Helmond • 0492 54 80 00 • info@nlight.nl • nlight.nl• nlightdirect.nl

T O U R S  B . V .

Bustripjes.nl
T O U R S  O U R S  B . V .

BusBus

* Zakelijk vervoer 
* Groepsreizen 
* Rolstoeltouringcar 

* Business Taxi 
* Airport transfers 
* Zieken- en Zorgvervoer

Wilhelminastraat 78 | 5731 ER Mierlo | T: 0492-662260 | info@bergerhof.nl

WWW.BERGERHOF.NL | WWW.BUSTRIPJES.NL
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KAN 
HET 
ANDERS?

26
46

4/
10

Met een creatieve en bekwame blik gaan wij uw bedrijfskundige 

en financiële uitdagingen te lijf. Juist door ANDERE PADEN TE 

BEWANDELEN dan gebruikelijk. Zo behaalt ons enthousiaste 

team het grootste voordeel voor u! Gebruik maken van onze 

ideeën? Bel 0492 50 53 00 voor uw NH Adviseur.

BEDRIJFSKUNDIG

BANCAIR 

BELASTINGADVIES

WIJ DENKEN VAN WEL...
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KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR 
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT 
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECH-
NIEKEN. VEEL BEDRIJVEN WERKEN MET ONZE 
PRODUCTEN.

DE OPWARMING VAN DE AARDE LEIDT TOT HOGERE 
TEMPERATUREN OOK IN NEDERLAND. WIJ HELPEN 
U OM HET KOEL TE HOUDEN IN DE ZOMER. MAAR 
WIST U DAT EEN AIRCO OOK ALS VERWARMING 
TE GEBRUIKEN IS? HET RENDEMENT IS ZELFS NOG 
HOGER DAN EEN GASVERWARMING. RAADPLEEG 
VEKAH.

DE AARDE LEVERT ONS WARMTE, UIT DE GROND 
MAAR OOK UIT WATER EN LUCHT. WIJ LEVEREN DE 
TECHNIEK OM DEZE WARMTE TE GEBRUIKEN VOOR 
RUIMTE VERWARMING MAAR OOK VOOR WARMWA-
TERSYSTEMEN.

MET REGBAT BESPAART U GELD, 
HET IS GOED VOOR HET MILIEU!

Zie onze website www.regbathelmond.nl voor meer informatie of bel ons 
direct op 0492-330039 en mailen kan natuurlijk ook naar helmond@regbat.nl
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Bouwtekeningen printen?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Met onze printers kunnen wij uw bouwtekening snel printen 
en altijd voor een scherpe prijs.

Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen, 
grootformaat digitaliseren, geen probleem

Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond
0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl

HERKENT U ALS WERKGEVER DE SIGNALEN?
• Is iemand frequent kortdurend ziek?
• Wordt er regelmatig om een voorschot gevraagd?
• Is er al loonbeslag gelegd?
Eén fulltime medewerker met schulden kost de werkgever  
gemiddeld zo’n € 13.000,- per jaar.
Quitte kan er voor zorgen dat de medewerker  
weer zicht heeft op een financieel gezonde toekomst.

06-15467087 • a.vandeursen@quitte.nu • www.quitte.nu
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Rebwar 
“Schilderen hield me op de been.” Reb-
war zucht, terwijl hij zijn herinneringen 
aan zijn tijd in het asielzoekerscentrum 
(AZC) ophaalt. Rebwar is een man van 
weinig woorden. Uiten doet hij zich via 
zijn kunst. Een introverte man, met een 

vriendelijke glimlach. Hij heeft nu een paar maanden Neder-
landse les op onze school in Eindhoven. Hij is blij dat hij ein-
delijk aan de slag kan. Ruim drie jaar verbleef hij in verschil-
lende Nederlandse AZC’s, in afwachting van een woning. “Ik 
miste mijn vrouw. Zij kreeg een verblijfsvergunning in Duits-
land. Iedere week reisde ik naar haar toe, maar samenblijven, 
dat kon toen nog niet.” Rebwar en zijn vrouw behoorden 

“Verstoppen werd een levensstijl” 

Hoe drie vluchtelingen 
veiligheid vonden in 
de Helmondse regio 
Werkvloertaal. De meeste Helmonders zullen het bedrijf niet kennen. Toch betekent dit bedrijf veel voor een 
selecte groep nieuwe inwoners: vluchtelingen. Stuk voor stuk hebben zij een bijzonder verhaal. Een verhaal dat 
verteld mag worden. Een verhaal dat een gezicht heeft. Debbie Voorhaar, cursistencoördinator bij Werkvloertaal, 
schreef de verhalen op. Fotograaf Jarno van Osch legde het gezicht achter de verhalen vast. Het verdriet van het 
verleden en hun toekomst verbeeld. Dit zijn Joseph, Rebwar & Anes. 
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tot de miljoenen Koerden die onder barre omstandigheden 
in Iran, Irak of Syrië verblijven. “Alle mensen daar hebben 
het zwaar, maar voor de Koerden is het onhoudbaar,” ver-
telt hij. Hij verloor zijn broer, zijn oom en zijn neef. “Zij zijn 
vermoord…” Hij pauzeert. “Miljoenen mensen, zonder land, 
zonder werk, zonder papieren.” Hij schudt zijn hoofd. Reb-
war komt uit Iran, maar verbleef tijdens de oorlog ook in Irak 
en Syrië. In dat laatste land ontmoette hij zijn vrouw. Beiden 
deden zij vrijwilligerswerk in vluchtelingenkampen voor Save 
the children. “Het leven was zwaar, maar het was ook mooi 
om mensen te kunnen helpen. Het is misschien wel tien jaar 
geleden dat ik een echt salaris ontving, maar soms is vrij zijn 
beter dan geld hebben,” zegt hij. Het jonge stel zag geen 
toekomst in de door oorlog verscheurde landen. Ze wilden 
samen verder, kinderen krijgen en een leven opbouwen. “De 
grote schilders brachten me naar Nederland: Rembrandt, Van 
Gogh. Zij zijn een voorbeeld voor mij als schilder.” 
Rebwar reisde alleen af naar Nederland, zijn vrouw zou la-
ter komen. Het was een gevaarlijke reis: net als tienduizen-
den anderen, liep hij honderden kilometers en waagde hij 
zijn leven op de boot naar Griekenland. “Maar de reis en het 
wachten op mijn vrouw waren het waard. Inmiddels is mijn 
vrouw bij mij in Nederland. We hebben nu een goed leven. 
Samen met ons dochtertje, dat vorig jaar geboren is. Ze is ge-
zond, en veilig. Ik heb eindelijk papieren, om te werken, om 
te reizen. Via de gemeente heb ik werk gevonden en na het 
inburgeringsexamen kan ik zelfs een Nederlands paspoort 
aanvragen. Ik ben zo dankbaar.”

Anes 
De dag dat ik Anes voor het eerst ont-
moette, zal ik niet snel meer vergeten. 
“Hi, ben jij Deppie?” “Anes? Wel-
kom!” Een jongen van amper 19 jaar 
met warrig haar, half open geknoopte 
blouse, losvallende broek en gympen 
loopt het kantoor van Werkvloertaal 
in Helmond binnen. Zelden heb ik een 
jongen van zijn leeftijd gezien, met 
zoveel karakter. Hij spreekt een aardig 

woordje Nederlands. “Waar heb je Nederlandse les gehad?” 
vraag ik hem. “Geen. Ik heb geen les gehad,” antwoordt hij. 
“Ik bedoel school,” probeer ik te verduidelijken. “Ik heb geen 
school gehad,” herhaalt hij. Ik kijk hem vragend aan. “Ik heb 
zelf Nederlands geleerd, in het AZC,” zegt hij. 

Hij zou een van ons snelst lerende studenten blijken. Zijn jon-
ge brein de lesstof opzuigend als een spons. Maar het was 
niet alleen zijn leeftijd die daarvoor zorgde, hij had een soort 
gretigheid, commitment. Hij moest en zou het hier gaan ma-
ken. In de periode dat hij les bij ons volgt, leer ik hem beter 
kennen. Het is een bijzondere jongen, Anes. Met een bijzon-
der verhaal. 

“Ik was zeventien jaar toen ik vluchtte uit Syrië,” vertelt hij. 
“Mijn vader was een rebel. Jarenlang heeft hij opgesloten 
gezeten. Ik ben zoals mijn vader: ik wil mijn mening geven. 
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Maar dat kon daar niet.” Zijn vader vond dat hij moest vluch-
ten. In Europa zou hij vrij zijn en een toekomst op kunnen 
bouwen. Anes droomde van een toekomst als voetballer of 
acteur in Syrië. “Maar ik had geen keuze. Ik moest het le-
ger in. Dat wilde ik niet,” vertelt hij resoluut. Amper zeven-
tien jaar oud begon Anes aan de tocht van zijn leven. Nooit 
eerder verliet hij zijn land. Nu was hij helemaal alleen, met 
slechts een tas op zijn rug en 3000 dollar op zak om de over-
tocht te bekostigen. Met de bus reisde hij naar Izmir, een 
stad in het westen van Turkije, aan de Egeïsche zee. Vanaf 
hier zou hij de overtocht naar Griekenland maken. De sfeer 
was grimmig in Izmir. “Er kwam een jongen naar me toe. Hij 
liep rondjes om me heen. Ik voelde me niet veilig, ik wilde 
terug naar mensen die ik wel vertrouwde. De taxichauffeur 
bijvoorbeeld.” In een restaurant ontmoette hij de smokkelaar. 
“Je bent continu op je hoede. Ze willen je bestelen.” Na twee 
dagen werd hij met zeventig anderen op een boot gezet. “De 
boot was veel te klein. Het was letterlijk een stapel van men-
sen. Dertig mensen zijn toen uitgestapt. De smokkelaar werd 
gek. Hij zwaaide met zijn pistool: er moesten zoveel mogelijk 
mensen instappen. Terwijl er nog mensen uitstapten, zette 
hij de motor aan. Mensen gilden. Het was vreselijk.” Als Anes 
terugdenkt aan de reis wordt hij weer emotioneel: “Iedereen 
was aan het huilen, schreeuwen. Mensen moesten overge-
ven. Ze vochten met elkaar voor hun leven. Een paar keer 

dacht ik dat het over was: enorme golven die ons kleine bo-
tje teisterden. Maar ik ben er nog.”
Het zou nog lang duren voordat hij in Nederland aan zou 
komen. Een reis per trein, per boot, te voet. Dat hij naar Ne-
derland wilde wist hij zeker: “Ik wil profvoetballer worden 
bij Ajax. Dat is mijn droom.” Anes’ blik wordt zacht. “Toen ik 
net in Deurne woonde, kocht ik een bal van vijf euro, bij de 
Action. Het was geen goede bal, maar het was een begin. 
Nu speel ik bij SV Deurne, in het 5e. Slecht, ik weet het. Ik 
wil naar het 1e. Een jaar geleden vroeg ik aan de trainer of ik 
naar het 1e mocht. Hij zei dat ik niet goed genoeg was voor 
de selectie. Een half jaar geleden vroeg ik het nog een keer. 
Hij was al minder stellig. Oké, misschien is het een onmoge-
lijke droom, maar het is mijn droom en ik ga ervoor.” 
Anes behaalde via Werkvloertaal Helmond in korte tijd zijn 
Staatsexamen NT2 programma II diploma, het hoogst haal-
bare diploma in Nederland op het gebied van de Nederland-
se taal. Op dit moment volgt hij een kappersopleiding aan 
het mbo: “Kapper worden is niet mijn droom, maar ik moet 
een plan hebben voor als het voetballen niet lukt, weet je.” Ik 
zie een jongen met een grote droom, maar ook een jongen 
met commitment. “Zonder lijden werkt het leven niet,” zegt 
Anes me. Hij heeft kracht geput uit zijn lijden en dat bewon-
der ik aan hem. Dat hij me tot op de dag van vandaag Deppie 
noemt, vergeef ik hem dan maar. 
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Naast taallessen voor de inburgering en 
het staatsexamen, biedt Werkvloertaal 
taalcoachingstrajecten op de werkvloer aan. Heeft u 
medewerkers die de taal nog onvoldoende beheersen? 
Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden 
te bespreken: werkvloertaal.nl of met het Taalhuis 
Helmond.  

Werken aan hun dromen

Joseph 
Een vriendelijke, maar onzekere blik 
kijkt me aan. Een sterke man, maar 
afwachtend in zijn communicatie. Hij 
moet veel voor zijn kiezen hebben 
gehad, om zo in zijn schulp te zijn 
gekropen. Op het kantoor van Werk-
vloertaal Eindhoven bied ik hem een 
kopje koffie aan. Hij ontspant een 
beetje. Hij is hier om de taal te leren. 
“Ik ben hier voor mijn toekomst,” be-

gint hij, volledig in het Engels. In het uur dat ik met hem praat, 
leer ik veel over Joseph, een jongen van 30 jaar uit Trinidad & 
Tobago. Steeds vaker spreek ik jongens uit dit land. Prachtige 
eilanden met wapperende palmen, in de Caribische zee. Eén 
van de mooiste landen ter wereld, als ik Joseph mag geloven. 
Maar wel een land waar hij zijn leven niet zeker was. Stuk 
voor stuk zijn deze jongens gevlucht met één en dezelfde 
reden: homoseksualiteit is er verboden. “Als je opgroeit zoals 
ik heb je geen keuze, je bent sterk of je gaat dood,” vertelt 
Joseph. Toen zijn moeder vermoedde dat hij homoseksueel 
was, liet ze hem in de steek. Al op jonge leeftijd stond Joseph 
er alleen voor. Hij moest vroeg volwassen worden. 

“Verstoppen werd een levensstijl,” vertelt hij schuchter. Zodra 
hij het idee had dat mensen gingen vermoeden dat hij homo-
seksueel was, verhuisde hij. Joseph kroop keer op keer door 
het oog van de naald. Tot op die ene dag. Hij werd aange-
vallen. Fysiek geweld. “Hadden ze het gezien aan de manier 
waarop ik liep? Aan mijn kleding? Ik weet het niet… maar na 
deze gebeurtenis besloot ik: het is genoeg geweest.” Neder-
land kende hij als een tolerant land. Veel tijd om na te denken 
had hij niet. Hij pakte zijn spullen en vluchtte, zonder het 
iemand te vertellen.  Joseph was nog geen twee weken in  
Nederland toen hij een vreselijk telefoontje kreeg. “Een van 
mijn vrienden, doodgeschoten. Midden op straat. Alleen 
maar omdat hij vrouwelijke kleding droeg en was wie hij 
wilde zijn.” Josephs ogen kleuren donker, een trieste blik. 
“Vluchten naar Nederland is een keerpunt in mijn leven ge-
weest.” Joseph vervolgt: “Ik weet nog dat ik in Helmond liep 

en twee mannen hand in hand zag lopen. Voor het eerst 
voelde ik me vrij.” “Wat wil je voor jouw toekomst?” vraag ik 
hem. Zijn ogen lichten op. “Eerst wil ik de taal leren, daarna 
wil ik in de zorg gaan werken, om eigen geld te verdienen 
en te helpen. Mijn droom? Eigenlijk rechten studeren. Ik wil 
advocaat worden en onrecht bestrijden.” Voor me zit een 
jongen met hoop, hoop op een betere toekomst, sterk en 
veerkrachtig. Het gaat hem lukken, dat voel ik. “Joseph, wel-
kom op onze school.” 

De foto’s van de 3 mannen zijn gemaakt voor een
expositie van een Waalrese fotoclub (oktober 2019).
Het ging om ‘vrij werk’ en Jarno van Osch. 
Hij vroeg Werkvloertaal om geschikte kandidaten  
en zo geschiedde. 

Met zijn portretfoto’s wilde Jarno het verleden van 
deze mannen uitbeelden en in de andere foto’s hun 
dromen.

Een werk van Rebwar
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UITZENDEN

LOGISTIC FORCE EINDHOVEN
DE DONGE 2
5684 PX BEST
T: 040 - 787 36 60  
eindhoven@logisticforce.nl

WWW.LOGISTICFORCE.NL

LOGISTIC FORCE IS GESPECIALISEERD IN HET  
SAMENBRENGEN VAN WERKGEVERS EN WERKNEMERS 
EN OPLEIDINGEN BINNEN TRANSPORT EN LOGISTIEK

RECRUITMENT

OPLEIDEN

PAYROLL
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IN KABELS & SPECIAALKABELS
Speciaalkabels en spiraalkabels op maat gemaakt voor o.a. 
telecommunicatie, navigatiesystemen en de medische industrie.
Geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar vanaf 
100 meter. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd volgens 
klantenspecifi caties.

Panovenweg 32

5708HR Helmond 

T +31(0)492 529 645

F +31(0)492 528 515

info@edec.nl

www.edec.nl

Kabel B.V.

UW PARTNER

Aanhangerland Gehamie B.V.  •  Schootense Dreef 19a  •  5708 HZ Helmond  •  0492 - 52 52 53

Nieuw Occasions Verhuur Service
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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

€ 47.499,-
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Grijs metallic

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2019
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Kia Sportage 1.6 T-GDI GT-Line Automaat

Dit betreft een nieuwe auto direct uit voorraad leverbaar. Heeft u vragen 
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van 
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 43.950,-Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 2
Transmissie: Automaat
Kleur: Grijs metallic

Kilometerstand: 60.333 km
Bouwjaar: 2016
BTW/Marge regeling: BTW is niet 
 aftrekbaar

Ford Mustang Convertible 2.3 EcoBoost FULL OPTIONS

FULL OPTIONS!!!! Deze mooie sportieve coupe is recent binnen gekomen vanuit 
USA California. Auto is met zorg door ons geselecteerd in de USA. Deze auto 
beschikt over de juiste uitvoering en opties die je kunt verwachten bij een 
echte muscle car. Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan 
gerust contact op met een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is 
geopend van: Maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 
09:00 tot 19:00 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor 
meerdere foto’s!

€ 69.950 ,- incl.btw

Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Zwart metallic

Kilometerstand: 22.766   km
Bouwjaar: 2017
Datum deel 1a: 28-11-2017 
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Kia Stinger 3.3 Twin Turbo V6 AWD GT

De nieuw KIA Stinger GT, exclusief verkrijgbaar bij VDNS Helmond. deze 
prachtige Gran Turismo beschikt over een 3.3 liter sterke Twinturbo motor met 
maar liefst 370 PK. en is full option uitgevoerd met o.a. een 360-Graden camera, 
automatische achterklep, Drive mode select, elektronisch instelbaar onderstel, 
Stoelverwarming en ventilatie en natuurlijk 7 jaar garantie. Heeft u vragen 
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van 
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!
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Varenschut 21A

5705 DK Helmond

T (0492) 588 988

 

Alles onder 1 dak: Autodroom Helmond. Dit concept is uniek in Nederland. Alle 
wensen op autogebied onder één dak. Wilt U een nieuwe of gebruikte auto kopen, 
keuze genoeg. Leasen of huren? Financieren, leasen of huren? Geen probleem. 
Reinigen, onderhoud, reparatie of schadeherstel? Ervaren vakmensen staan voor 
u klaar. Zelfs voor de autoverzekering zit U helemaal goed. Dat bedoelen wij 
met alles onder één dak. In Autodroom Helmond is gevestigd: VDNS Kia, VDNS 
Suzuki, vd Nieuwenhuijzen Auto’s en Brabant Autolease, Bekkers Autoschade en 
Carcleaning Helmond.

€ 36.945,- Brandstof: Diesel
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Zwart metallic

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2018
BTW Aftrekbaar: BTW is aftrekbaar

Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi DCT/7 DynamicLine

Nieuwe Kia Optima DynamicLine automaat geheel rijklaar aangeboden. 
deze auto kunnen wij direct uit voorraad leveren. Heeft u vragen over deze 
interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze 
adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 74.450,-
Brandstof: Diesel
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Grijs metallic

Kilometerstand: 40.693 km
Bouwjaar: 2016
Datum deel 1a: 30-03-2016 
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Mercedes-Benz GLE 350 d

Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met 
een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag 
t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur 
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 56.950,- incl.btw 
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat
Kleur: Grijs metallic

Kilometerstand: 46.651 km
Bouwjaar: 2017
Datum deel 1: 02-02-2017 
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Mercedes-Benz GLC-Klasse Coupé 250 4-Matic AMG

Chique GLC-Klasse 250 Benzine Coupé AMG-Styling op voorraad met 
fraaie fabrieksextra’s zoals: AMG-pakket binnen & buiten, Navigatie, 
Treeplanken, Zwarte binnenhemel, Trekhaak afneembaar, LED, Spiegelpakket, 
Stoelcomfortpakket, Chroompakket, Achteruitrijcamera en 20 inch AMG 
Meerspaak velgen in de warme kleur 992-Selenietgrijs metallic. Heeft u vragen 
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van 
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!
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WWW.RIVEZ.NL
Europaweg 158   5707 CL Helmond          088-8000900            info@rivez.nl

ONDERSCHAT DE IMPACT VAN 
BEDRIJFSBRAND NIET!

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, maar bij veel ondernemers is de 
preventie niet goed op orde. De gevolgen kunnen groot zijn voor uw 

onderneming. Uiteraard kunt u schade hebben aan uw gebouw of inventaris, 
maar de bedrijfsschade is vaak veel groter. In meer dan de helft van de gevallen 

gaat het bedrijf failliet. Ook bij een kleine brand, is er een kans dat uw bedrijf een 
tijd stil komt te liggen. Uw omzet daalt, maar uw bedrijfskosten lopen gewoon 
door. Wij adviseren u over brandrisico’s, brandpreventie en kijken samen naar 

verzekeringsoplossingen, zoals een bedrijfsschadeverzekering.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken met een van onze adviseurs? 
Neemt u dan contact met ons op.
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Oprecht betrokken

Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81

5707 LC Helmond

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

Kanaaldijk Noord West 81

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl

Black & Colors 
ook voor al uw 

stickers in alle maten
 en vormen

Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250
 e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl
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Die wensen worden vertaald naar een haalbare implementa-
tie en moeten bijdragen aan de toekomstbestendigheid van 
de terreinen.

Hartelijk dank aan de vier gastlocaties Kemie, Sligro, Place for 
Bizz en BCT die ons meer dan gastvrij hebben ontvangen en 
getrakteerd hebben op een heerlijke lunch! 

Was je er niet bij maar wil je meer weten over lopende pro-
jecten op de bedrijventerreinen?

Kijk eens op www.bedrijventerreinenhelmond.nl of 
neem contact op voor een persoonlijk gesprek. We komen graag bij je langs!

SAVE THE DATE
Donderdag 23 maart 
Lunchbijeenkomst 12.00 -14.00 uur 

Helmondse Energie Community (HEC)
Locatie: Lavans

•Veiligheid    •duurzaamheid    •huisvesting    •werkgelegenheid

Geslaagde terreinbijeen-
komsten ondernemers
We kunnen terug kijken op zeer geslaagde jaarlijkse terreinbijeenkomsten met interessante presentaties over 
de diverse kernthema’s waar SBH zich mee bezig houdt. De aanwezige ondernemers werden geïnformeerd over 
lopende projecten en zijn actief met elkaar aan de slag gegaan m.b.t. hun wensen in de openbare ruimte op hun 
bedrijventerrein.
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De reisalternatieven voor automobilisten worden aangebo-
den in opdracht van SmartwayZ.NL. De aanleiding hiervoor 
is de aanstaande verbouwing van de N279 tussen Veghel en 
Asten. Naar verwachting wordt vanaf eind 2021 grootschalig 
aan de weg gewerkt. Met de alternatieven krijgen reizigers 
voor, tijdens en na de verbouwing van de N279 alternatieven 
voor de auto aangeboden. Het doel hiervan is om de hinder 
tijdens de werkzaamheden te beperken en automobilisten 
langdurig te verleiden om slimmere en schonere reiskeuzes 
te maken.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk bij Mobility 
Mixx 
Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij Mobility 
Mixx. Een medewerker van het bedrijf neemt dan contact 
op met de werkgever om de mobiliteitsbehoefte in kaart te 
brengen en een mobiliteitsmix samen te stellen die past bij 
de organisatie. 

Er zijn nog meer initiatieven die werken aan een betere be-
reikbaarheid van de regio. In opdracht van diverse samen-
werkende overheden en SmartwayZ.NL brengt het Brabant 
Mobiliteitsnetwerk (BMN) werkgevers samen die vanuit een 
gedeelde visie en ambitie werken aan een duurzaam be-
reikbaar Brabant. Indien u daar meer over wilt weten kunt 
u terecht op www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl. Bent u als 
werkgever al aan de gang met BMN, dan kunt u ook uw 
vraag aan de community manager stellen.

Mobiliteits- en vervoersdiensten  
beschikbaar voor werkgevers  
rond de N279 Veghel-Asten
VEGHEL/ASTEN – Met ingang van het nieuwe jaar kunnen werkgevers in het gebied rond de N279 tussen Veghel, 
Helmond en Asten een aanvraag doen bij Mobility Mixx om elektrische deelscooters en deelauto’s bij hun bedrijf 
te laten plaatsen. In eerste instantie zijn de diensten alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers, maar vanaf 
maart komen er meer nieuwe diensten en dan kan iedereen in de regio er gebruik van maken.

Meer informatie vinden en aanmelden is mogelijk 
via www.mobilitymixx.nl/nl/n279zakelijk.
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In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers le-
ren en ontwikkelen tijdens hun werkende leven. Werkgevers 
hebben vaak minder tijd, geld of kennis dan grotere bedrij-
ven om hun medewerkers daarin te begeleiden. Met de Sti-
muleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemin-
gen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook 
in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. Want 
scholing en ontwikkeling zijn heel belangrijk om mensen 

goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor 
te zorgen dat mensen werk kunnen doen dat ze leuk vinden 
en ook fysiek aankunnen.

Minister Koolmees: “Mkb-bedrijven vormen de ruggengraat 
van onze arbeidsmarkt. Bijna iedereen brengt er wel een deel 
van zijn carrière door. Daarom is het ook zo belangrijk dat we 
mkb-ondernemers een handje helpen bij het leren en ontwik-

€50 miljoen  
subsidie voor leren  
en ontwikkelen in mkb
Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de 
werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart is er in totaal €15 miljoen 
beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun 
werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook in september kunnen 
ondernemers subsidie aanvragen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunnen mensen alvast meer informatie 
vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.



37

kelen in hun bedrijf. Ik hoop dat alle ondernemers van Neder-
land de komende weken gaan nadenken over een eventuele 
subsidieaanvraag in maart. Wat zouden zij willen doen om 
van hun onderneming een leerrijke werkplek te maken?”

Subsidie aanvraag
Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen 
tot €25.000. Het geld kan worden ingezet om een leerrij-
ke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om 
medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-op-
leiding te laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk 
de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leer-
wegtraject. Werkgevers die nog niet weten of en waarvoor 
zij het geld willen inzetten, kunnen ook wachten tot na de 
zomer. In september wordt een tweede tijdvak geopend. Elk 
jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag 
kunnen doen. Op de website www.slimwerkgeven.nl kunt u 
alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag 
voor te bereiden.

Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de re-
creatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie, net als 
samenwerkingsverbanden van mkb’ers, brancheorganisa-
ties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en 
werkgeversverenigingen. Zij kunnen hun aanvraag – bijvoor-
beeld om gezamenlijk een bedrijfsschool op te richten – jaar-
lijks vanaf 1 april tot en met 30 juni indienen.

Beste Mkb’er,

Helmond is uitgeroepen tot de meest MKB-vriendelijke stad 
van Nederland, en zo een stad willen we graag blijven. Dit 
betekent dat we ook innovatie in de MKB-sector graag wil-
len aanmoedigen en steunen. Daarom organiseren we een 
Glasvezel Hackathon op 17 en 18 februari in Helmond: Glas-
vezeLab.

Ons eigen glasvezelnetwerk
Op dit moment wordt in Helmond glasvezel aangelegd. Glas-
vezel is een dunne, sterke draad van glas, die signalen snel 
en betrouwbaar over grote afstanden verstuurt. Dit resulteert 
in een hoge internetsnelheid. Door gebruik te maken van dit 
netwerk kunnen diensten veilig en betrouwbaar worden ge-
leverd, maar ook goedkoper worden voor uw bedrijf. Dank-
zij glasvezel zijn ontwikkelingen mogelijk zoals onderwijs of 
zorg op afstand, maar ook technologische ontwikkelingen 
op de Automotive Campus en slimme oplossingen in de 
openbare ruimtes zoals slimme verkeerslichten. Omdat glas-
vezel in elke markt een impact kan maken, zien we hier ook 
kansen voor u.

GlasvezeLab
We willen graag de regionale MKB-sector mobiliseren om 
nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die gebruik 
maken van dit glasvezel netwerk en zo onze stad nog inno-
vatiever maken. Dit doen we graag in samenwerking met 
u en andere deelnemers. Loopt u al een tijd rond met een 
innovatief idee wat u graag naar een nieuw niveau wilt tillen? 
Dan is dit GlasvezeLab de uitgelezen kans!

Tijdens de GlasvezeLab werken de deelnemers samen met 
Mkb’ers aan het ontwikkelen van nieuwe producten en/of 
diensten die een fundamentele klantvraag oplossen door ge-
bruik te maken van glasvezel in de regio. Tijdens het Glasve-
zeLab begeleiden we de deelnemers om het gekozen vraag-
stuk binnen uw, maar ook andere industrieën op te lossen. 
Dit wordt gedaan door het snel ontwerpen en testen van een 
propositie, waardoor er na twee halve dagen een ’proof of 
concept’ ligt die verder ontwikkeld kan worden. Hier houdt 
het Lab op, maar blijft de ambitie van Helmond bestaan. 
Daarom zijn er hierna nog meerdere andere initiatieven en 
evenementen waar u bij betrokken kunt worden.

Uw rol

U kunt op twee verschillende manieren deelnemen aan het 
GlasvezeLab.

• U bent aanwezig tijdens de pitches van de uiteindelijke op-
lossingen. Dit is op 18 februari van 15:30 – 16:30, met een 
aansluitende netwerkborrel. Op deze manier kunt u alle op-
lossingen horen, en door vertalen naar oplossingen die voor 
u ook relevant zijn.

• U wordt een teamleider van een team tijdens het Glasve-
zeLab (17 februari van 09:00 tot 12:30, en 18 februari van 
12:30 tot 17:00). Aan het eind van deze twee dagen heeft u 
dan een concreet idee waar uw bedrijf direct mee aan de slag 
zou kunnen als u besluit er verder mee te gaan.

Wilt u een teamleider zijn of aanwezig zijn tijdens 
de pitches? Laat het ons weten via: N.Laurijsse@
helmond.nl Na aanmelding zult u een volledig 
programma ontvangen.

Helmond GlasvezeLab: We hebben u nodig!
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XXL POSTERS FC • BOUW TEKENINGEN • FEESTGIDSEN • SUPPLIES • BANNERS
T-SHIRTS BEDRUKKEN • DTP OPMAAK • PERSONALISEREN • MAILING • FLYERS

STROOIFOLDERS • FAM DRUKWERK • LAMINEREN • INBINDEN • PENNEN
CANVAS • ZEIL • LIJSTEN • WIRE - O • HUISSTIJLEN • PLASTIFICEREN

ZWART / KLEURKOPIEEN • STICKERS • ETIKETTEN ETC. ETC. ETC. ETC. ETC. 

Black & Colors
Panovenweg 35 - Helmond -  Tel.: 0492 - 527250

e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl

www.black-colors.nl

VOOR AL UW

CARNAVAL
Wij wensen u een fijne 

Op 24 en 25 februari zijn wij gesloten
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4 & 5 
NOVEMBER 2020

HELMOND
KIJK OP

WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL

WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL/AANMELDEN-2020

MELD JE NU AAN!
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chevelingen
Tapperij - Restaurant

Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

Aarle-Rixtelseweg 107 - 5707 GK Helmond - Tel.: 0492-792444
info@schevelingen.nl - www.schevelingen.nl

Openingstijden  7 dagen per week geopend  
Maandag tot en met Zaterdag vanaf 16.00 uur  

en Zondag vanaf 12.00 uur.
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Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl

Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief  in de 
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te ver-
klaren; ERwin en MArk Saris twee broers en tevens de twee 
compagnons. ERMA verpakking is een; “sheetplant” d.w.z.; 
wĳ  vervaardigen verpakkingen uit golfkartonnen platen.

Onze specialiteiten zĳ n:

Specialist op het gebied van 
verpakkingen van golfkarton

XXXL-dozen 

Driedubbel golfkarton

Palletdozen

Stansdozen

Drukwerkdozen

Vakverdelingen

WWW.ERMA.NL

Carnaval
FijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijneFijne
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Deze Hyundai Kona EV Premium uitvoering is nog een meerdere 
kleuren uit voorraad leverbaar. Dit betreft een volledig elektrische 
auto in een Premium uitvoering met vele opties o.a. Parkeersen-
soren voor en achter, Stoelventilatie, Stoel en stuurwiel verwar-
ming, Apple Carplay/Android Auto, Lederen bekleding, Navigatie, 
Achteruitrijcamera, Bluetooth connectiviteit, Lichtmetalen velgen. 
Actieradius is 449 km. Full Operationele leaseprijs vanaf: €549,- 
excl. btw per maand. Andere leasevormen mogelijk, prijs op 
aanvraag. Beschikbare kleuren zijn: Chalk White, Red Pulse,  
Ceramic Blue en Dark Knight. Omdat de auto in 2019 geregis-
treerd is heeft u het voordeel van een volledige 4% bijtellen. 
Meerdere leasevormen mogelijk.
 
Heeft u vragen over deze interessante elektrische auto?  
Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.  
Tel: 0492-588986 Mail: info@brabantautolease.nl.

Dit betreft een gesloten bestelwagen in de uitvoering Lengte 2 / 
Hoogte 2 met vele opties o.a. Parkeersensoren achter, Navigatie, 
Achteruitrijcamera, Bluetooth connectiviteit, Airconditioning, Crui-
se Control, Stalen velgen, Betimmering laadruimte, Bijrijdersbank, 
Opstap naar laadruimte, Schuifdeur Rechts en 2 Achterdeuren. 
Meerdere op voorraad met of zonder imperiaal. Leaseprijs vanaf: 
€299,- excl. btw per maand. Meerdere leasevormen mogelijk, prijs 
op aanvraag. Beperkte voorraad OP=OP.
 
Heeft u vragen over deze interessante bedrijfswagen? Neem dan 
gerust contact op met een van onze adviseurs. Tel: 0492-588986 
Mail: info@brabantautolease.nl.

beperkte voorraad

Hyundai Kona Premium EV volledige 4% bijtelling

Opel Movano 2.3 CDTI L2H2

Leaseprijs vanaf  

€ 549,- 
per maand

Leaseprijs vanaf  

€ 299,- 
per maand

www.brabantautolease.nl
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Dit prachtige Audi Q7 E-Tron Quattro Sport is uitgevoerd met vele 
opties o.a. Elektrische Verstelbare Stoelen, Lederen Stuurwiel, 
Navigatie, Parkeersensoren, Sportstoelen, Schakelmogelijkheid 
aan stuurwiel, Luxe lederen bekleding, Lichtmetalen velgen 20”, 
Elektrische achterklep, Cruise Control, Elektrische/Verwarmba-
re Buitenspiegels en Bluetooth connectiviteit. Leaseprijs vanaf: 
€1099,- excl. btw per maand. 15% bijtelling t/m 29-09-2021. Meer-
dere leasevormen mogelijk, prijs op aanvraag.
 
Heeft u vragen over deze interessante Audi Q7? Neem dan gerust 
contact op met een van onze adviseurs. Tel: 0492-588986  
Mail: info@brabantautolease.nl.

Deze volle GLS 350d  AMG 4 Matic 7 Persoons Automaat met 
vele opties o.a. Panoramadak, ILS LED, 360 graden-camera, AMG 
Pakket, Airmatic Luchtvering, Stoel Ventilatie , Distronic, Trek-
haak, Night Pakket, Lichtmetalen velgen en nog veel meer luxe 
opties. Leaseprijs vanaf €1899,- excl btw. Meerdere leasevormen 
mogelijk, prijs op aanvraag.
 
Heeft u vragen over deze wagen? Neem dan gerust contact op 
met een van onze adviseurs. Tel: 0492-588986   
Mail: info@brabantautolease.nl.

beperkte voorraad

Audi Q7 3.0 TDI E-Tron Quattro Sport

Mercedes Benz GLS 350 d 4 Matic AMG

Leaseprijs vanaf  

€ 1099,- 
per maand

Leaseprijs vanaf  

€ 1899,- 
per maand

www.brabantautolease.nlwww.brabantautolease.nl

Autoboulevard Helmond

Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl
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Schrijf je in voor de Bedrijvenloop

Helmond is een sportevenement 
rijker: de Halve van Helmond
Hardlopers en wandelaars opgelet, op zondag 19 april vindt de eerste editie plaats van de ‘Halve van Helmond’. Een 
nieuw hardloop- en wandelevenement, waarbij de halve marathon centraal staat. Ook zijn er hardloopwedstrijden 
over 10km en 5km, is er een bedrijvenloop, een kidsrun en wandelaars kunnen deelnemen aan een wandeltocht van 
15km. Kortom, een groots evenement voor jong en oud, voor wedstrijdatleten en voor recreatieve lopers. 

De kracht van verbinding
Samen bereik je meer, daarom hebben Lopersgroep Bran-
devoort en de Helmondse Atletiekclub (H.A.C.) de krachten 
gebundeld om de Halve van Helmond te organiseren. De 
Halve van Helmond geeft invulling aan de ambitie van bei-
de verenigingen om een grootschalig sportief evenement 
voor Helmond op te zetten. Aan ervaring geen gebrek;  
Lopersgroep Brandevoort organiseerde al 12 jaar met succes 

Rondje Brandevoort en H.A.C. heeft jarenlang de populaire 
NightRun mede georganiseerd. Het doel is om de ‘Halve van 
Helmond’ in de komende jaren als Helmonds evenement bo-
venregionaal op de kaart te zetten. 

Bedrijvenloop Bedrijvenloop
Voor organisaties zijn er diverse mogelijkheden om hun spor-
tiviteit en verbinding met de regio Helmond te tonen. Er is 
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Meer informatie en inschrijven

Inschrijven voor het evenement is mogelijk via de 
website www.halvevanhelmond.nl. Hier is ook meer 
informatie te vinden over het evenement en over 
de sponsormogelijkheden. Niet alleen sporters, ook 
toeschouwers zijn van harte welkom tijdens deze dag 
om de lopers aan te moedigen. Er zal gezorgd worden 
voor entertainment nabij de route.

Bedrijvenloop Halve van Helmond

Doe met uw team of organisatie mee aan de Bedrijvenloop 
van de Halve van Helmond. 

Wat houdt de Bedrijvenloop in?

Meld als bedrijf één of meerdere teams aan voor de halve 
marathon. Een team bestaat uit 4 deelnemers. Een leuke, 
sportieve dag voor uw team!

Bovendien loopt jullie bedrijf in de schijnwerpers tijdens en 
voorafgaand aan de Halve van Helmond. 

Elke deelnemende organisatie ontvangt:
• Logo op de website
• Logo op sponsorbord op het evenement
• Logo op banners/vlaggen langs de route
• Toegang tot de sponsortent met hapjes en drankjes
• Vermelding op social media 
• Vermelding door speaker
• Teamfoto

De kosten zijn € 250,- per team. Interesse? Stuur een mail 
naar Peter Rasenberg, sponsoring@halvevanhelmond.nl.

Redenen om deel te nemen:
• Goed voor de teambuilding
• Je investeert in de vitaliteit van de medewerkers
• Toon je sportiviteit
• Laat je organisatie opvallen tijdens dit mooie evenement
• Een gezellige, sportieve dag!

een bedrijvenloop, waarbij je met een team van 4 collega’s 
deel kunt nemen aan de halve marathon. Heb je niet genoeg 
hardlopers in je organisatie, maar draag je de sportstad Hel-
mond wel een warm hart toe? Sluit dan aan als sponsor; er 
zijn diverse mogelijkheden om je bedrijf op te laten vallen 
tijdens het evenement.

Wilms Hypotheken is u voor. Dit bedrijf heeft zich al als spon-
sor gecommitteerd. Sponsort uw bedrijf de start/finishboog? 
Of de medailles? Er is ook behoefte aan schenkers van een 
grote tent, sportdrankjes, fruit, repen voor de lopers of de 
lunch voor de vrijwilligers. Helpt uw bedrijf mee?

Het parcours
Dit jaar zal de start en finish plaatsvinden op Sportpark  
Molenven in Stiphout, bij de atletiekclub H.A.C. Het hard-
loopparcours heeft een lengte van 10 km en loopt door 
mooie gebieden van Helmond zowel qua natuur als archi-
tectuur. Sportpark Brandevoort is ook onderdeel van het par-
cours, uiteraard ook het tussenliggende gebied. De kidsrun 
vindt plaats op de atletiekbaan. Voor wandelaars wordt een 
mooie route uitgezet van ongeveer 15 km.

Aandacht voor duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het evenement. 
Hardlopen en wandelen zijn duurzame activiteiten, waardoor 
het evenement al duurzaam is. Daarnaast willen we het eve-
nement organiseren met respect voor mens, natuur en kli-
maat. Zo worden er recyclebare bekers gebruikt. Ze willen 
graag samenwerken met bedrijven uit Helmond die innova-
tief zijn op het gebied van duurzaamheid. Heb jij als bedrijf 
ideeën om dit evenement duurzamer te maken? De organisa-
tie hoort het graag. 

.



Helmond

Eindhoven

Someren 
Asten

Beek en Donk
Den Bosch

Deurne

Wordt in het begin 
van elke maand in 
een oplage van  
1000 stuks gedrukt 
en verspreid bij alle  
bedrijven op de  
5 bedrijventerreinen  
in Helmond!

Hét blad voor Ondernemingen in Helmond
Wij hopen met zakelijk helmond een belangrijke spil te kunnen zijn in de communicatie en het promoten van u en uw bedrijf. 
Hierdoor zijn we in staat om samen met u verbindingen te leggen met andere ondernemingen hier in Helmond. En wat mooi 
is: U kunt zelf de schijnwerpers op een andere wijze op uw onderneming richten. U neemt het heft in eigen hand en geeft 
aan hoe u uw bedrijf in dit blad naar buiten wil laten uitstralen. Dit alles bepaalt u zelf. Er is heel veel mogelijk. Bent u op zoek 
naar deskundige medewerkers, wilt u een auto verkopen, een pand verhuren of verkopen, dan bent u hiervoor aan het juiste 
adres. Misschien bent u naarstig op zoek naar nieuwe leden voor uw vereniging, stichting of sportclub. Heeft u aanbiedingen 
en acties, waarmee u uw bedrijf extra in the picture wil zetten, ook dan is dit blad de juiste plek om het gewenste onder de 
aandacht te brengen. 

Door middel van een creatieve promotiewijze in de vorm van een aantrekkelijke advertentie, kunnen wij u op een 
laagdrempelige financiële wijze op de meest uiteenlopende gebieden van dienst zijn. 

Denk ook aan het adverteren van uw producten, diensten en bedrijfsfeesten. Echt waar, het kan allemaal. Misschien heeft u 
zelf wel leuke ideeën om uw onderneming in de spotlights te zetten. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek. 
Met een pakkend interview kunt u zichzelf als betrokken ondernemer op een unieke manier op de kaart zetten. Hierdoor kunt 
u zelf uw onderneming naar een nog hoger en interessanter level tillen. U heeft het allemaal zelf in de hand…. “wie wil dit 
nou niet?” 

Hoe zien de kosten eruit?

Bij het aanleveren van een kant en klare advertentie  
betaalt u:

Halve pagina full colour € 65,- ex. btw 
Hele pagina full colour € 110,- ex. btw

Wilt u dat wij een advertentie voor u opmaken,  
dan berekenen wij voor een:

Halve pagina full colour € 50,- ex. btw 
Hele pagina full colour € 65,- ex. btw

U dient hierbij zelf uw fotomateriaal, illustraties,  
teksten en logo’s aan te leveren.

Kiest u voor het afnemen en publiceren van een interview, 
dan betaalt u:

€ 140,- ex. btw* + € 110,- ex BTW 
(2 Hele pagina’s full colour)

*  Dit bedrag heeft betrekking op een hele pagina  
inclusief foto.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe editie van 
Zakelijk Helmond.

Zakelijk Helmond is een uitgave van  
Black en Colors • Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond

Voor aanleveren advertenties of meer info:
info@zakelijkhelmond.nl
www.zakelijkhelmond.nl
 

Redactie Zakelijk Helmond,
redactie@zakelijkhelmond.nl
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Een heldere visie, een helder resultaat!Een heldere visie, een helder resultaat!

Specialist in schoonmaak

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek 
schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen.

Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en 
zonweringen.

Uw specialist in vloeronderhoud o.a. 
linoleum natuursteen en hout.

Pieters BV
Ambachtweg 50
5731 AG Mierlo
info@pietersbv.nl
www.pietersbv.nl



Automotivecampus 30 - 5708 JZ Helmond - Tel.: 0492-507507
info@steenoven.nl - www.steenoven.nl

De Steenoven voor al uw 
feesten & partijen en totaal 
catering op maat, 7 dagen 

per week

catering op maat
Wij verzorgen catering op maat voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Ons gekwalifi ceerd en 
representatieve personeel is in staat om van uw unieke evenement een succes te maken. We leveren 
alle materialen van servies tot statafels van stoelen tot bestek, van tafels naar een gezellige bar en 

glaswerk, eventueel een spectaculair ingerichte feesttent in alle maten uitgebreid met eventuele 
sfeerverlichting, tapijt etc etc.  VRIJWEL ALLES IS MOGELIJK

 culinair
Of het gaat om buffetten, walking diner, bittergarnituren, diversiteit amuses, dranken etc. etc. 

we geven een smaakvolle invulling aan uw culinaire wensen. We realiseren het feest dat u 
voor ogen heeft binnen het door u gesteld budget. Niks is standaard en wij zullen dan ook 

eerst naar uw persoonlijke wensen luisteren
Besteed de catering uit aan een specialist; Het team van de Steenoven!

 Tevens werken wij samen met een correct verhuurbedrijf wat ook top kwaliteit heeft, 
schoon materiaal en enorm fl exibel is.


