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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

ZO BMW KAN 
ELEKTRISCH ZIJN.

Wij hebben de nieuwe BMW iX3 in 
onze zaak mogen verwelkomen.

Met net zoveel gemak als plezier 
rijdt u bijna 460 km* op een accu-
lading. En laadt u in een half uur 
weer op tot bijna 80%. Krachtig. 

Efficiënt. Gewoon adembenemend. 
100% Elektrisch. 100% BMW. 

Profiteer nu van de lage rente van 
2,99% op de financiering van uw 
BMW iX3. De iX3 is verkrijgbaar 

vanaf € 67.500,-*. 

NobraCars Helmond

Maak nu een afspraak voor een proefrit. 
Dat kan uiteraard ook aan huis.

* Vraag naar de voorwaarden

iX3
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Tientallen lokale winkels in één webshop 

Enthousiasme over 
Dewinkelvanhier.nl 
Door Susan Verheij
Foto’s: Suzanne Meijer.

Koop lokaal. Die term valt steeds vaker. Als Zakelijk Helmond kunnen we dat alleen maar onderschrijven. Immers, 
kopen bij elkaar draagt bij aan een stevige lokale economie. Toch kan het samengaan, online én lokaal. Tientallen 
ondernemers uit Helmond en Deurne hebben hun handen ineengeslagen. Vanaf 16 april heeft een veertigtal 
lokale winkeliers hun aanbod geplaatst op één website dewinkelvanhier.nl. Meer winkels kunnen én zullen 
aansluiten. Er wordt bezorgd via één bezorgdienst. Het idee achter dewinkelvanhier.nl komt van 4 ondernemers; 
Geert Blenckers en Jeroen van Schijndel van GJD Horeca en Events uit Helmond en Marc van Benthum en Jaspar 
Steenman van KonaCom software uit Deurne. De eerste twee exploiteren al jaren horecazaken en organiseren 
evenementen. De twee uit Deurne zijn leverancier van kassasystemen voor retail en horeca. “We grijpen kansen 
en samen staan we sterker.” Zij bogen op ruime marketingervaring en benutten hun brede netwerk. 

Het is geen tijd om achterover te leunen en hopen dat het 
beter wordt. Dat heeft menig ondernemer ervaren. “We zien 
dat online aankopen toenemen, versterkt door corona. Voor 
dagelijkse boodschappen en voor de leuke dingen,” zegt Geert 
Blenckers. “We zien ook allemaal dat grote bedrijven hier in 
deze regio komen leveren. Dat mag, maar is wel zonde voor 

de ondernemerskracht in deze regio. De geldstroom willen we 
niet laten verdwijnen naar grote internationale spelers, maar 
in de regio houden. Daarom maken we samen één vuist. Met 
dewinkelvanhier.nl bieden we een goed antwoord, zowel voor 
de winkeliers als voor de klanten.” 
En die klant, die gaat geen vijf webwinkels af. Daarom maken 
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zij het voor de klant makkelijk zijn om lokaal te kopen. Het 
alternatief zit in één webshop met een enorm aanbod van 
lokale winkels,  wel maar één keer afrekenen en één bezorger 
aan de deur. “De consument kost het zelfs niets extra,” voegt 
Marc van Benthum met genoegen toe. Ook zorgen zij voor 
werkgelegenheid.
Bij de www.dewinkelvanhier.nl zijn aangesloten: 
delicatessenzaken, slagers, groenteboeren, bakkers, viswinkel, 
bierbrouwers, een snoepwinkel,  tot een cadeauwinkels 
voor kinderen en volwassenen, zelfs een schoenenzaken, 
dierenspeciaalzaak aan toe. “Elke dag komen er meer 
producten en wekelijks winkels bij. We bouwen de webshop 
uit, tot we actief zijn in alle Peelgemeentes.”
Dewinkelvanhier.nl is natuurlijk gewoon hier, bij winkeliers uit 
De Peel.

No cure no pay
Dewinkelvanhier is pas enkele weken actief en meer zaken 
melden zich al spontaan aan. Tot nu toe zo’n veertig uit 
Deurne en Helmond. Er kunnen en zullen zeker nog zaken 
aansluiten. Zelfstandige winkeliers, maar ook franchisers. Zelfs 
Hema Deurne is aangesloten. Later richt dewinkelvanhier.nl 
zich op Gemert-Bakel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Someren en 
kerkdorpen, Asten en Lierop. 
Marc van Benthum zegt hierover: “Vrijwel elke onderneming 
bij wie wij aanklopten was direct enthousiast. Winkeliers zagen 
direct dat het hen veel oplevert; extra klanten en additionele 
omzet en het bespaart hen in bezorgkosten- en tijd. Ook wordt 
de marketing en exposure voor deze gezamenlijke webshop 
uit handen genomen.” Aangevuld door Geert Blenckers: “Wij 
vragen namelijk geen topbedragen zoals Thuisbezorgd en 
Bol. Verkopen via landelijke sites kost een winkelier vaak erg 
veel. Sterker nog, aansluiten bij dewinkelvanhier.nl is gratis. 
Wij richten de site in, zorgen ervoor dat hun producten op de 

webshop komen, met hun logo erbij.” 
Zij kunnen het bestelsysteem zelfs koppelen aan het 
kassasysteem van de winkel. Er zijn geen vaste of 
abonnementskosten. Via het platform krijgen de winkels 
de bestelling door. “De ondernemer kost het 15% van het 
aankoopbedrag, maar hoeft daarvoor weinig te doen en al 
helemaal niet zelf te gaan bezorgen. Ze krijgen daarvoor de 
promotie die wij doen. We bieden echt no cure no pay, dat is 
uniek.”
De producten worden opgehaald bij de winkels. Dinsdag tot 
en met zaterdag tussen 13.00 en 18.00 uur bezorgd bij de 
klant. Naar wens morgen in huis. Bij particulieren, maar óók 
bij bedrijven. De klantenservice is zelfs 7 dagen per week van 
9.00-tot 22.00 uur bereikbaar. 
De initiatiefnemers stappen niet helemaal in het diepe. De 
vier ondernemers werken samen met het Duitse Lozuka, 
ontwikkelaar van software voor platforms. “Een vergelijkbaar 
platform draait succesvol in Duitsland.” 

Stenen winkels
Om een mogelijk misverstand uit de wereld te helpen zegt 
Geert Blenckers: “Wij zijn juist blij met stenen winkels en 
hopen dat consumenten daar heen blijven gaan, dat ze de 
sfeer van de winkel proeven en zich prettig voelen. De beleving 
van een stads- of dorpscentrum hoort gewoon bij een fijne 
gemeenschap. Echter, de keren dat iemand geen tijd heeft om 
te winkelen of kiest voor online dan kan dat nu ook lokaal. 
Online kopen kan een aanvulling zijn. Dit soort initiatieven 
werkt ook vooral goed als je het samen draagt.” Ook 
Centrummanagement in Helmond en Deurne en gemeentes 
en ondernemersverenigingen roemen het initiatief. 

Betrokken inwoners
Saamhorigheid is volgens de vier ondernemers de fundering 
van een succesvolle samenleving. “Saamhorigheid kan je 
organiseren door aantrekkelijke centra, goede speciaalzaken, 
leuke terrassen, winkeliers met hart voor hun zaak en voor de 
Peel. Dan voelen inwoners zich ook betrokken bij die zaken. 
Voor en door De Peel.”
Waarom lokaal? “Omdat de producten ook deels hier vandaan 
komen, zoals biologische groente van zorgtuinderij De 
Bundertjes, of bij een lokale bakker of delicatessenzaak gemaakt 
zijn. Ook omdat het gewoon een goed gevoel geeft om lokaal 
te kopen, te weten dat je winkels in de buurt ondersteunt. 
De persoonlijke bekendheid met een winkeleigenaar blijft, ook 
wel een high level klantervaring genoemd.” 

Het aanbod bestaat uit voedingsmiddelen maar ook non-food 
producten zoals bijzonder servies, tafellakens en mode.  Die mix 
van food en non-food tref je niet bij grote websites. Op de site 
zullen regelmatig bijzondere pakketten worden samengesteld. 
Geert Blenckers vervolgt: “Het is nu via deze site eenvoudig 
om ook speciaalzaakjes uit de regio op te zoeken waar je 
normaal geen tijd voor hebt, maar wel degelijk interesse in hun 
specialiteiten hebt. Het mooie is dat de smakelijkste producten 
uit de regio op deze website te koop zijn. 
De salades en fruit van Weijts, gebak van ’t Bakkertje, 
Chocolaatjes van Il Borgo, vlees- en kaas van het Streeckhuys, 
Italiaanse lekkernijen van Beloni, een geboortecadeau van de 3 
Vosjes, PME sneakers van Bukkems tot aan een lamp van Style 
Dok of zelfs het espressoapparaat van Kaldi aan toe. Juist ook 
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dat leuke en unieke onderscheidende aanbod van de ‘Couleur 
Locale’. Originele food en non-food producten die vaak elders 
online juist niet te vinden zijn.”

Tegengeluid
De initiatiefnemers hopen met DeWinkelVanHier.nl de 
consument en haar bestedingen in de regio te houden en juist 
in deze tijd van het online shoppen ook de lokale winkeliers 
een kans te geven om ook een professioneel en effectief 
tegengeluid te bieden in de heftige online markt. Feitelijk levert 
het de winkels additionele omzet op. Ze verwachten ook dat ze 
in de regio de 100 aangesloten winkels snel zullen overstijgen. 
In deze regio wonen zo’n 230.000 mensen waarvan het gros 
wel eens online winkelt. Het merendeel houdt gewoon van 
deze regio en ieder heeft favoriete winkels. Met deze online 
bestelling zorgt de consument ook voor werkgelegenheid en 
leer/werktrajecten en stages in de directe omgeving. Dat lijkt 
voor een klant die online bestelt niet zo belangrijk maar is voor 
de economie in de regio wel degelijk van belang. Ook voor 
bedrijven is het interessant om via deze site te bestellen. Van 
het maandelijkse gebak of worstenbroodje, een zakenlunch 
tot het cadeau voor een collega die net papa of mama is 
geworden of om een zieke collega op te fleuren. 

Herkenbaarheid
De herkenbaarheid van de winkelier is gegarandeerd omdat de 
klant op de site bij de producten ziet welke winkel het product 
aanbiedt. Ook herkent de klant de winkelier aan de eigen 
verpakkingen. Het kan dus zijn dat er een krat met 6 tasjes van 
verschillende zaken geleverd wordt.  De lokale winkels zijn op 
de site wel degelijk nog herkenbaar. Bij elk product staat het 
logo van een winkel vermeld.

Team
Inmiddels staat er een heel team achter dewinkelvanhier.nl. 
Zij bouwen de onderneming verder uit. Een derde of vierde 
bakker of slager is geen probleem. Er mogen meerdere winkels 
uit één branche zijn. Zoals dat in de regio ook gebruikelijk is. 
Klanten die graag kiezen voor vertrouwde smaken komen 
tot hun recht, maar evengoed klanten die van alles willen 
proberen van diverse winkels. 
Vooralsnog is het platform er vooral voor winkeliers. Het ligt in 
de bedoeling dat later ook via deze website afspraken kunnen 
worden ingepland bij bijvoorbeeld kapper of masseur of een 
tafeltje reserveren bij restaurants.
Natuurlijk kan ook een app niet uitblijven. Daar wordt aan 
gewerkt en die wordt later dit jaar gelanceerd.

Duurzaam
Duurzaamheid. Ook deze webshop kan er niet omheen. Zij 
streven ernaar duurzaam te handelen. Lokaal bestellen scheelt 
in kilometers en dus in verkeerstromen. Ook is gedacht aan 
het terugbrengen van verpakkingen en wordt gekeken naar 
retourverpakkingen. 
De initiatiefnemers zijn al in gesprek met een Helmondse 
start-up op de Automotive Campus over elektrisch vervoer.  
“Alles wat wij zelf nodig hebben, betrekken we ook lokaal. 
–marketing, personeelskleding, drukwerk, fotografen, 
koelmaterialen.”

Samen bieden de winkels de consument meer gemak dan 
ieder voor zich zou kunnen. En gemak, daar draait het om bij 
de consument van nu. Het gemak van online bestellen mét de 
kwaliteit van je lokale winkelier. 

DeWinkelVanHier.nl
help@dewinkelvanhier.nl
085-048 0244
Dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 22:00
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C.V.E.
BEVEILIGING

CVE beveiliging | Half Elfje 8 5711 | ES Someren 
www.cve-beveiliging.nl | 06 - 10 81 05 75

Waar mensen zijn is toezicht nodig
De zekerheid dat dit goed gebeurt, geeft u een veilig gevoel. Die zekerheid 
leveren wij u. Welkom op de website van CVE beveiliging, uw allround 
partner in beveiliging.

Ons dienstenaanbod is breed. Toch zijn het niet onze diensten, maar onze 
mensen die het verschil maken. Mensen met tact, bovengemiddelde sociale 
vaardigheden, hart voor hun vak en daarom ook continu bedacht op het 
onverwachte. Ze zijn in bezit van de benodigde beveiligingsdiploma’s - 
evenals een EHBO- en reanimatiediploma - en gedreven om hun kennis via 
scholing op peil te houden.

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende diensten:
- Objectbeveiliging
- Winkelsurveillance
- Mobiele surveillance
- Receptiediensten
- Evenementenbeveiliging

Neem contact met ons op!
- Gelicentieerd. Wij beschikken over de juiste kennis in huis
- Beveiligd. Wij staan garant voor maatwerk beveiliging
- 100% ontzorgd. Met onze beveiligingsdiensten bent u volledig ontzorgt
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BCT, ruimte voor ondernemers, heeft 2 locaties.
BCT Hortsedijk voor huren vanaf 50m2.
BCT Weth den Oudenstraat voor huren vanaf 18m2.

Beide locaties zijn gemakkelijk per auto of OV te 
bereiken en hebben gratis parkeerplaatsen voor 
huurders en bezoekers.

Kenmerken van BCT:
• Flexibele contracten;
• Voordelige huurprijzen;
• Snelle internetverbinding (glasvezel);
• Kantoorruimten onder andere voorzien van 

vloerbedekking, intercominstallatie en airco;
• Koffie en thee wordt verzorgd;
• Uitstekend bereikbaar per auto en OV;
• Eigen parkeerterrein voor huurders en 

bezoekersparkeerplaatsen;
• Gebruik spreekkamers;

Weth. den Oudenstraat

www.bct-helmond.nl | 0492 522560 | info@bct-helmond.nl

BCT Hortsedijk

BCT Weth den Oudenstraat

Wij zoeken een secretarieel 
administratief medewerker

Je gaat deel uitmaken van ons secretariële team en krijgt een gedegen
inwerk- traject door een ervaren collega. Als secretarieel medewerker ga je
werken voor onze accountants en adviseurs op verschillende disciplines. Je
krijgt de vrijheid en ruimte om eigen ideeën in te brengen en door te voeren.
Werk jij graag op een kantoor met een persoonlijk, Brabants karakter? Dan
zijn wij op zoek naar jou!

Klaar voor deze uitdaging?
Wij kijken er naar uit om jouw CV en motivatie te ontvangen op het                        
e-mailadres lennie.welten@rsw.nl of via onze website www.rsw.nl/vacatures.

Je bent “het zonnetje in huis” voor onze klanten en relaties

Joosten-Manders en Accorde Accountants + Adviseurs maken onderdeel uit van RSW Accountants + Adviseurs. Samen sterker!

32 - 40 uur | Helmond
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Stappenplan
Om met succes een procedure te kunnen voeren bij de rechter om 
afscheid te kunnen nemen van een slecht functionerende of onwel-
willende medewerker moet eerst een aantal stappen worden door-
lopen. Welke dat zijn, daarop zal ik hierna ingaan.

Disfunctioneren moet vast komen staan
Allereerst moet door een werkgever kunnen worden aangetoond 
dat de medewerker inderdaad disfunctioneert. Dit kan de werkge-
ver aantonen door hierover gesprekken te voeren met de medewer-
ker en deze gesprekken vast te (laten) leggen in gespreksverslagen. 
Hiervoor kan bij uitstek gebruik worden gemaakt van functione-
rings- en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld 
om het functioneren van medewerkers met hen te bespreken.

Maar uiteraard hoeft het niet beperkt te blijven tot deze functio-
nerings- en beoordelingsgesprekken. Als wordt geconstateerd dat 
een medewerker disfunctioneert, dan is het verstandig om daarover 
direct in gesprek te gaan met de medewerker. Dat hoeft natuurlijk 
niet als een medewerker een keer een fout maakt, maar wel als 
dat vaker gebeurt, of als wordt geconstateerd dat een medewerker 
structureel ongemotiveerd bezig is.

Belangrijk is uiteraard wel dat niet alleen het gesprek met de me-
dewerker wordt aangegaan, maar ook dat dit dan ook op schrift 
wordt gesteld en dat dit ook bekend is bij de medewerker. Dit be-
tekent niet dat de medewerker het verslag ook daadwerkelijk voor 
gezien of akkoord moet hebben getekend, maar wel dat kan wor-
den aangetoond dat het verslag hem heeft bereikt. Dit kan door het 
verslag per e-mail te sturen (zeker als dat binnen het bedrijf de ge-
bruikelijke manier van communiceren is) per aangetekende post of 
door het persoonlijk af te geven en voor ontvangst te laten tekenen. 

Verbetertraject aanbieden
Als dan een medewerker na twee of drie keer te zijn aangespro-
ken nog steeds zijn functioneren of zijn houding niet verbetert, 
kan worden gesproken van disfunctioneren en breekt een vol-
gende ‘fase’ aan, te weten het aanbieden van een verbetertraject 
aan de medewerker. Voor de goede orde, een medewerker moet 
hiermee instemmen, als de reden daarvoor voldoende onder-
bouwd is.

Dit betekent niet dat je als werkgever ook echt een extern tra-
ject aan de medewerker moet aanbieden. Een verbetertraject kan 
ook bestaan uit een intern traject van (intensieve) begeleiding/
coaching door een leidinggevende of ervaren collega. Daarbij is 
het niet voldoende dat de collega of leidinggevende gewoon op 
regulier wijze zijn eigen werk doet en daarbij ‘toezicht houdt’ op 
het werk van de medewerker. Er moet wel echt sprake zijn van 
een directe en gerichte begeleiding die de normale samenwer-
king tussen collega’s te boven gaat.

En hoe lang moet dit verbetertraject duren? Dat hangt af van de 
mate waarin het functioneren van de medewerker moet verbe-
teren. Als de verbetering substantieel is en intensief zal het traject 
uiteraard langer moeten duren dan wanneer de verbetering maar 
een klein deel van het functioneren betreft of niet intensief is. 
Maar hoe dan ook, de termijn die wordt gegeven moet reëel zijn 
voor de medewerker om ook echt handvatten te krijgen om zijn 
functioneren te kunnen verbeteren. Met andere woorden, een 
verbetertraject ‘voor de bühne’ voldoet hier niet aan.

Dat dit een belangrijke voorwaarde is blijkt uit een uitspraak van 
de rechter in een zaak over dit onderwerp. De werkgever had hier 
aan een ervaren collega de opdracht gegeven om de werkne-

Dossieropbouw, hoe pak 
je dat aan?
Regelmatig worden wij benaderd door cliënten met de mededeling dat zij zitten met een onwelwillende of dis-
functionerende medewerker en dat zij het liefst per direct afscheid willen nemen van deze medewerker. En de 
eerste vraag die dan door mij wordt gesteld is of er voor deze medewerker een dossier ligt over zijn functioneren. 
Helaas is dan meestal het antwoord “nee”. En dat betekent dan weer dat een procedure bij de kantonrechter 
over het algemeen niet kansrijk zal zijn. Maar waar moet een dossier uit bestaan? Wat moet in ieder geval in een 
dossier zijn opgenomen en welke valkuilen moet je als werkgever vermijden?
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mer te begeleiden, toezicht te houden op zijn functioneren en dit 
te rapporteren aan de werkgever. Maar van een echte coaching 
van de werknemer door zijn ervaren collega was geen sprake en 
de termijn van het verbetertraject bedroeg maar vier weken. De 
rechter concludeerde dat het verbetertraject aan alle kanten ram-
melde, dat daarom geen sprake was van een deugdelijk verbe-
tertraject en dat de werkgever niet voldoende inspanningen had 
verricht om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn 
functioneren te verbeteren.  

Het advies is om voorafgaand aan het verbetertraject heel expli-
ciet vast te leggen richting de medewerker wat er van hem wordt 
verwacht na afloop van het verbetertraject. Deze verwachtingen 
moeten bij voorkeur zo concreet mogelijk worden aangegeven, 
ofwel ‘SMART’ (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijd-
gebonden) zijn, zoals dat zo mooi heet in managerstaal. Hiermee 
voorkom je als werkgever dat de medewerker achteraf stelt dat 
voor hem niet duidelijk genoeg was wat er uiteindelijk van hem 
werd verwacht.

Mogelijkheid geven om het functioneren te 
verbeteren
Als de medewerker daadwerkelijk een deugdelijk verbetertraject 
heeft doorlopen, moet hij ook de mogelijkheid krijgen om datge-
ne dat hij in het verbetertraject heeft geleerd ook echt in de prak-
tijk te kunnen brengen. Ook hiervoor geldt weer de voorwaarde 
dat de termijn die door de werkgever aan de medewerker moet 
worden gegeven een reële termijn moet zijn. De medewerker 
moet echt de kans krijgen om zich te bewijzen en te laten zien 
dat hij het verbetertraject met beide handen heeft aangegrepen 
om zijn functioneren te verbeteren.

Het advies is om (vanaf de start van het verbetertraject) al ijk-
punten op te nemen waarbij wordt gemeten hoe de verbetering 
van het functioneren van de medewerker verloopt. Daarbij kan 
worden aangegeven of de verbetering van het functioneren vol-
doende voortgang vertoont, of juist niet, waarbij bijvoorbeeld 
kan worden aangegeven dat de medewerker toch echt ‘aan de 
bak’ moet om ervoor te zorgen dat het gewenste of vereiste re-
sultaat zal worden behaald.

Net zoals het geval is bij het verbetertraject zelf, moet ook in het 
kader van deze voorwaarde aan de medewerker een reële mo-
gelijkheid worden gegeven. Dat betekent onder andere dat niet 
kan worden volstaan met een beperkte periode, maar dat sprake 
moet zijn van een reële periode. Een grote valkuil is namelijk dat 
de rechter tot de conclusie komt dat een werkgever vlug een ver-
betertraject ‘afraffelt’ om maar aan de voorwaarde te voldoen. 
En dan is het echt een typisch gevalletje van ‘haastige spoed is 
zelden goed’. Want het resultaat zal dan zijn dat een verzoek tot 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst uiteindelijk zal worden 
afgewezen door de rechter. En dan is alle moeite die er toch is 
gedaan uiteindelijk alsnog voor niets geweest.

Geen verbetering, dan beëindigen
Als het verbetertraject uiteindelijk is afgerond en het functione-
ren van de medewerker is desondanks niet verbeterd, dan kan 
een traject tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden 
ingezet. Dit betekent niet dat er direct naar de rechter hoeft te 
worden gestapt, integendeel. Als de medewerker steeds goed en 
tijdig is geïnformeerd over de noodzaak tot verbeteren en er een 

deugdelijk verbetertraject is gevolgd, adviseer ik om met de me-
dewerker in gesprek te gaan en om te proberen om in onderling 
overleg tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. 
Dit kan dan door samen een beëindigingsovereenkomst te slui-
ten, waarbij de geldende opzegtermijn in acht wordt genomen 
en waarbij aan de medewerker een vergoeding wordt toegekend 
gelijk aan de wettelijke Transitievergoeding. Hierop heeft de me-
dewerker namelijk ook recht als een procedure via de rechter 
wordt gevoerd. 

En mocht dit onderlinge overleg niet leiden tot een beëindigings-
regeling, dan staat alsnog de weg naar de rechter open. En daar-
bij zal een deugdelijk verbetertraject, inclusief een deugdelijke 
termijn, een belangrijke voorwaarde zijn om de gewenste ont-
binding van de arbeidsovereenkomst gerealiseerd te krijgen.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus 
ook voor informatie over hoe om te gaan met 
een disfunctionerende medewerker en hoe een 
verbetertraject kan worden ingestoken, 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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Alles ‘op slag’ geregeld!

www.gwstorage.nl   |   Hortsedijk 81 b   |   Helmond

Zakelijke opslagruimte nodig? 
Huur jouw opslagbox bij GW Storage

   Documenten of archief
   Winkel- of handelsvoorraad
    Kantoorinventaris

Zeer aantrekkelijke prijzen    24 uur per dag videobewaking

De eerste drie maanden 

25% korting!NIEUW IN 

HELMOND
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Combinatie archeologie en verhalen 

Helmond in 100 stukskes: 
vuilnis met verhalen
Op 10 mei 2021 verschijnt een boek met verhalen bij vondsten uit een vuilstortplaats. De verhalen gaan over 
het dagelijkse leven tijdens de eerste helft van de vorige eeuw: de crisisjaren, oorlogstijd en wederopbouw. Het 
boek is samengesteld door Theo de Jong, Anja van den Akker en Piet van den Boom en wordt uitgegeven door 
Heemkundekring Helmont.

Voorafgaande aan het nieuwbouwproject ‘De Staalmeesters’ 
is in 2016 een oude vuilstortplaats gesaneerd. De stortplaats 
lag op de scheiding tussen de gemeenten Mierlo en Hel-
mond. Inwoners van zowel Mierlo-Hout als uit het Haagje in 
Helmond zullen hier afval hebben gestort. Kapotte flessen, 
versleten emaillen potten en pannen, huisraad, speelgoed, 
onderdelen van fietsen en vele andere vondsten getuigen van 
het vroegere alledaagse leven. 

Vondsten verbinden generaties
In samenwerking met Kunstkwartier gingen schrijvers op 
zoek verhalen. Met de bodemvondsten op tafel vroegen 
‘verhaalvangers’ naar herinneringen van ‘ooggetuigen’. Die 
verhalenvangers waren Helmonders die zich hiervoor vrijwil-
lig aanmeldden. Zij togen naar oudere inwoners. Zoals be-
woners van woonzorgcentra in Helmond en Mierlo-Hout. Zij 
herkenden nog veel objecten en het gebruik daarvan vanuit 
hun jeugd. 

Herinneringen werden verwerkt tot verhaaltjes en het resul-
taat is een bundel met een bonte verzameling over het al-
ledaagse leven tijdens de eerste helft van de vorige eeuw. 
Verhaaltjes van een tijd waarin het leven veel veranderde: de 
jaren dertig met crisis en armoede; de Tweede Wereldoorlog 
met onderdrukking en schaarste, maar ook nieuwe contac-
ten en invloeden en de naoorlogse Wederopbouwperiode, 
met toenemende luxe en welvaart. 

Grote Archeologie Prijs
Het project ‘Helmond in 100 stukskes’ heeft in 2019 de 
‘Grote Archeologie Prijs’ in ontvangst mogen nemen van de 
Stichting Archeologie & Publiek. Deze prijs heeft tot doel het 
project te bekronen dat mensen écht inspireert met archeo-
logie. Met deze landelijke waardering kreeg het project meer 
dan lokale belangstelling en veel landelijke aandacht. Het 
project is in 2020 wordt door de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed (RCE) genoemd als één van de voorbeelden voor 
het Programma Faro. In opdracht van (demissionair) minis-
ter Ingrid van Engelshoven worden voor dit Programma Faro 
projecten voorgesteld waarbij de waarde van erfgoed mede 
wordt bepaald door burgerparticipatie. 

Verhalenbundel
Het boek bevat een inleiding in de historie van Mierlo-Hout 
gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw. Ver-
volgens komen de honderd stukskes aan bod en wordt  
ingegaan op de archeologische waarde van stortplaatsen.  
Een uitgebreide bijlage bevat foto’s van de mooiste vond-
sten.

Het boek ‘Helmond in 100 stukskes: vuilnis met 
verhalen’, is vanaf 10 mei 2021 onder andere  
verkrijgbaar bij boekhandel De Ganzenveer,  
Oude Aa 49-51, Helmond.  
Of te bestellen via heemkundekring Helmont. 
info@heemkundekringhelmont.nl. 
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Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Modern en representatief kantoor met functionele indeling op 
goede locatie op kleinschalig bedrijventerrein Rakthof aan de 
N270. 

Oppervlakte: Kantoorruimte  
 begane grond Circa 123 m²
 Kantoorruimte  
 eerste verdieping Circa 110 m²

Parkeerplaatsen: Op eigen terrein en in de omgeving  
 voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: Het gebouw is vanuit diverse uitvalswegen 
goed bereikbaar. Provinciale weg N270/A270 (Helmond – Eind-
hoven) ligt op steenworp afstand en binnen 5 autominuten is de 
provinciale weg N279 (Veghel – Asten) bereikbaar. Rijksweg A67 
(Eindhoven – Venlo / Duitsland) is binnen 15 autominuten bereik-
baar.

Rakthof 16a Helmond

TE HUUR

Mooie ruime winkelruimte beschikbaar voor verschillende 
doeleinden. In Brandevoort zijn onder andere gevestigd: 
Albert Heijn, Jumbo, Kruitvat, Gal & Gall, Primera, Keurs-
lagerij Vogels, Freestyle Kappers, Bakkerij ’t Bakkertje en 
Hema.

Oppervlakte: Circa 229 m² (ex Zeeman)

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 Hel-
mond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er circa 
11.000 mensen in Brandevoort en op termijn zullen dit er circa 
16.000 worden. 

De plaetse 75 Brandevoort, Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen
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Koopprijs nader  
overeen te komen

TE KOOP

Op een prachtige locatie (hoek Schootense Loop / Hortsedijk) 
gelegen luxe kantoorgebouw bestaande uit twee bouwlagen 
met archiefkelder en parkeergelegenheid op eigen terrein.

Oppervlakte: Perceel 5.000 m²
 Begane grond Circa 726 m²
 Kantoorruimte  
 1e verdieping  Circa 436 m²
 Kelder Circa 60 m²
 Totaal VVO Circa 1.222 m²

Parkeerplaatsen: 20 plaatsen op eigen terrein en  
 vrij parkeren in de directe omgeving.

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De N270 centrum Helmond – centrum Eind-
hoven ligt vlakbij. Helmond heeft aansluitingen op de belangrijke 
internationale hoofdverkeersaders A50 en A67 (Duisburg/Ruhrge-
bied-Venlo-Antwerpen) alsmede de A2 via de A270. De provinciale 
weg N279 biedt een goede verbinding met Veghel/’s-Hertogen-
bosch.

Schootense loop 2 Helmond

TE HUUR

Op bedrijventerrein “De Bemmer” te Beek en Donk gele-
gen magazijn met expeditie ruimte en kleine kantine, op 
een perceel van groot circa 3.500 m². 

Oppervlakte: Magazijnhal Circa 1.600 m²
 1e etage vide Circa 1.500 m²
 Expeditie ruimte  
 incl kantine en sanitair Circa 350 m²
 Buitenterrein (voorzijde)  
 incl loading docks Circa 900 m²

Aanvaarding: In overleg.

Parkeerplaatsen: Ruim voldoende parkeerplaatsen  
 op eigen terrein.

Bereikbaarheid: Via de Bosscheweg is de nabijgelegen Rijks-
weg N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) snel te bereiken en die 
Beek en Donk direct verbindt met buurgemeenten en steden als 
Veghel en Helmond. De op- en afritten van autosnelweg A50  
(Eindhoven-Nijmegen) zijn gelegen op ca. 10- 15 minuten rijden.

Haverkamp 6 te Beek en Donk

Huurprijs nader  
overeen te komen
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Flagshipstore geopend in Elzaspassage  

BRACKET geboren door passie 
voor vormgeving en lifestyle
Door Susan Verheij

Zo ben je al jaren internetondernemer met een succesvol bedrijf in websitebouw, online vindbaarheid en 
vormgeving, en dan maak je de keuze om ook een winkel te openen. En dat op een moment dat veel winkeliers 
het juist moeilijk hebben. “Klopt,” zegt Jacky Ottenheijm. “Er kwam iets moois op mijn pad en ik zie dan 
mogelijkheden in waar andere het dan misschien niet zien.” In de Elzaspassage opende begin mei de eerste 
Bracket Flagship store. Een kledingmerk, in 2018 opnieuw in de markt gezet door de Helmondse broers Hertogs 
zoals de slogan luidt Founded by Brothers. In juli 2020 nam J.Ottenheijm.com het merk over. Begin mei  opende 
de eerste winkel in Helmond. Het motto achter Bracket: Leef jouw leven in jouw stijl. J.Ottenheijm.com bouwt 
al jaren met zijn collega’s honderden websites, webshops en applicaties en zorgt ervoor dat deze vindbaar, en 
up-to-date zijn. Jacky zegt daarover: “Een kledinglijn en een bijhorende winkel lijkt andere materie, maar er zijn 
veel overeenkomsten.” 

Hoezo dan Jacky, welke? Hij legt zijn visie uit: “Voor Bracket 
bouwden wij de webshop . De broers zijn echter in een ande-
re branche gaan werken. Hun producten en webshop bleven 
over. Online deden wij al van alles voor hen en van huis uit ben 
ik al een tijdje bezig met shirtjes en hoodies voor ons eigen 
bedrijf. Of we nu een website, product of kledingstuk ontwer-
pen, het gaat om dat te ontwerpen en de klanten voor ogen 
hebben. Het merk en de lifestyle uitstraling spreken me aan. Er 
kan zoveel meer mee. We stoppen er frisse energie in. Inmid-
dels hebben we zo’n 160 verschillende artikelen en bouwen 
we Bracket elke week wel verder uit.”
Van racer tot DJ. Voor volwassenen en kinderen. Door Bracket 
wordt veelal gewerkt met effen kleuren met opvallende de-
tails. Tijdloos, maar wel trendy. Op elk product past het predi-
caat: Vlot, vrije tijd, jong.

Samenwerkingen zijn heel belangrijk
Dat doen ze door samenwerkingen op te zoeken met racers, 
artiesten, sporters en dj’s. Zo werken ze al een tijd samen 
met The Grid Racing dat zich richt op liefhebbers van karting, 
fun-racing, motorsport en lifestyle. Maar ook met de 13-jarige 
Matt, van Matss racing, die als 13-jarige jongen op een 250 CC 
motor zit. Ook zijn er veel samenwerkingen met dj’s, die op In-
stagram honderdduizenden volgers hebben. “Voor hen is het 
mooi eigen kleding met soms ook een eigen logo te hebben. 

Door al die samenwerkingen aan te gaan, op de Bracket-site 
aangeduid met de term collabs, bereiken we heel diverse doel-
groepen.” 

‘Onze kleding, hun muziek en publiek’
De samenwerking met dj’s zoals bijvoorbeeld DJ Creeps en 
B-Front maar ook bijvoorbeeld Billy the Kit of Leon Benesty 
is een waardevolle wisselwerking. Bracket ontwerpt voor hen 
een eigen collectie. “Dus onze kleding, hun muziek én publiek 
en soms zelfs ook hun sites. Zij bieden ons exposure bij hun 
volgers of op een live-stream bijvoorbeeld. Zo is DJ Creeps een 
vrij jonge gast die flink aan de weg timmert en is B-Front juist 
bekend als hardstyle-creator. We hebben inmiddels nog veel 
meer samenwerkingen waarvan op de site snel meer te zien 
is.”

Circuits gecombineerd met fashion
Bracketoffical.com dus. Een hele lijn. Of eigenlijk zijn het meer-
dere lijnen. Bracket Racingwear, Bracket Sport en Bracket Es-
sential collectie.
Bracket Racingwear heeft bijvoorbeeld op een grafische wijze 
de contouren van circuits op jacks, sweats en tees staan. Van 
circuits als Monaco, Silverstone, Barcelona, Nürnburg, Zolder 
maar ook Assen en Zandvoort. Je moet er maar op komen. 
“Race liefhebbers zijn er steeds meer. Het is extra leuk dat we 
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voor ouders en kinderen dezelfde hoodies hebben. Dus pa, ma 
en de kinderen. We zijn ook veel bezig met nieuwe innovatieve 
producten. Bijvoorbeeld zijn er al veel vesten, polo`s en hood-
ies welke gemaakt zijn van 100% gerecycled materiaal. 

Verrassend winkelen
En dan de winkel. Oftewel de Flagshipstore. Waarom open je 
niet in een grote stad? Jacky Ottenheijm kiest er bewust voor 
om die in zijn eigen Helmond te doen. “Ja het is een Helmonds 
merk, ontworpen in Helmond. Waarom zouden we dan in 
Eindhoven of bijvoorbeeld Rotterdam gaan zitten met de eer-
ste winkel?” 
De Elzaspassage dus. Tegenover Durlinger schoenen. Het is 
een hippe winkel met een mooi en strak lichtplan. De exploita-
tie wordt gedaan door Arian Vereijken die meer winkels heeft 
in de Elzaspassage. Ook hier komt goede samenwerking weer 
om de hoek kijken. Jacky Ottenheijm: “De Elzaspassage is op 
de goede weg. Winkeliers hebben de tijd gehad en genomen 
om vernieuwd open te gaan en de klant te verrassen.” 
Niet verrassend dat Bracket dat ook doet. Sowieso met een 
bijzondere opening. “We maken regelmatig een feestje 
in de Elzas.  Bij de winkel hoort natuurlijk muziek van onze 
brand-ambassadeurs, we zorgen voor genoeg afwisseling van 
deephouse, soul, disco, r&b classics en house. Hun muziek zet 
meteen de juiste sfeer neer. Dat gaan we vaker doen.”
Een fraaie lichte kleurstelling maakt het shoppen in deze win-
kel erg prettig. 

Vingers niet branden
Het merk verrast ook met kwaliteit. Voor Bracketofficial.com 
kiest Jacky Ottenheijm er wel voor om te werken met goe-
de basismaterialen. “Het gaat me niet om veel, wel om goed. 
Goede materialen. 80% is gemaakt van  fair trade organisch 
katoen. Ook gebruiken we recyclede kunststoffen voor veel 
kleding. Dan maar minder hoge marges. De productie gebeurt 
vooral in Portugal, via Nederlandse relaties. Maar veel verede-
ling laten we gewoon in Nederland doen (zelfs hier in Hel-
mond). Aan slechte kwaliteit daar wil ik mijn vingers niet aan 
branden.”
In de details
Zelf was ik verrast door de additieve producten van Bracket. 

De doelgroepen heeft Jacky vrij goed voor ogen. Dus niet al-
leen een shirt en een jack, maar ook de hoodie, en bijpassen-
de rugzak of schoudertas, een cap, maar zelfs ook een serie 
geuren voor in huis of de auto. “Wij creëren en verkopen niet 
zomaar wat shirtjes, maar creëren een lifestyle-beleving. Bij ra-
cing hoort natuurlijk een autoparfum. Ook dat bedenk ik dan 
en zoek daarbij een leverancier. Het ontwerp van de flesjes en 
de verpakking komt van ons af.” 
Goede marketing zit ‘m in de details. Nog een opvallend detail; 
De Bracket caps zijn er bijvoorbeeld in 6 kleuren. En daarbij is 
iets leuks bedacht. Het frontlogo is te vervangen in verschillen-
de kleuren én ontwerpen. In plaats van ze te borduren heeft 
Bracket gekozen voor klittenband, dus eenvoudig te verande-
ren en te personaliseren. 

De Flagshipstore, waar dus enkel Bracket artikelen te koop 
zijn, is voor iedereen toegankelijk. Zij gaan zorgen dat er re-
gelmatig leuke festiviteiten zijn waarin hun ambassadeurs, van 
racer tot dj, natuurlijk niet mogen ontbreken.

BRACKET FLAGSHIPSTORE BRACKET HQ
Elzaspassage 43  Schootense loop 4D
5701 RW Helmond  5708HX Helmond

0492525788
winkel@bracketofficial.com  
www.bracketofficial.com

Jacky Ottenheijm
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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

BETROUWBAAR, 
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW
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J van de Vrande Bedrijfskleding | Kanaaldijk ZW 9a Helmond | 5706 LD Helmond

www.onlinebedrijfskleding.nl

Werkkleding voor alle 
weersomstandigheden

Unieke LED inbouwspot, prachtige uitvoering voorzien van LED lichtbron die geweldig LED licht geeft 
maar waarvan de LED lichtbron gelukkig niet zichtbaar is.Leverbaar in vele kleuren en afmetingen. 

SWAP

N Light BV
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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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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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

GS Automotive, een jong Helmonds Autobedrijf.

Dat u als klant bij ons voorop staat, zult u merken vanaf binnenkomst.
Transparantie en vertrouwen zijn de belangrijkste waarden binnen ons bedrijf.
Bent u opzoek naar een betrouwbare partner die snel kan schakelen op het gebied van 
onderhoud aan uw bedrijfsauto, camper, of uw personenauto dan bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Wij verzorgen alles rondom uw auto:

- Apk - Alle soorten onderhoudswerkzaamheden - Diagnose van storingen - Reparaties
- Banden - Schadeherstel - Opbouw en inbouw van accessoires - Het cleanen van uw auto

Wij zijn lid van Leaseprof dus ook met uw leaseauto bent u bij ons van harte welkom. Heeft u een groter 
wagenpark, dan kunnen wij u ook hier in begeleiden. Wij nemen dit graag op ons en zorgen ervoor dat 
alle voertuigen up to date worden bijgehouden. Bent u opzoek naar een nieuwe of gebruikte auto, kijk dan 
eens op onze site www.gsautomotive.nl. Mocht de auto er onverhoopt niet bij staan, gaan wij graag voor u 
op zoek naar een passende auto binnen ons uitgebreide netwerk tegen scherpe prijzen natuurlijk!
 
U bent van harte welkom! De koffie staat altijd klaar!

Noorddijk 3 5705 CX HelmondT: 0492-700250
E: info@gsautomotive.nl

Automotive
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NJOJ Brand Store zoekt nieuwe collega’s wegens 
doorslaand succes

Helmondse 
internetondernemer
ontwerpt eettafelstoelen
Toegegeven, het ligt niet voor de hand, een internetondernemer die meubels ontwerpt. Maar als je weet dat 
online marketinggoeroe Merijn Janssen eind vorig jaar is gestart met de verkoop van design bartafels, statafels 
en eettafels, wordt de achterliggende reden al duidelijker. “We verkopen prachtige tafels in onze NJOJ Brand 
Store, maar we wilden er ook graag stoelen bij hebben, zo simpel is het”, lacht Janssen. “En als ze er niet zijn, 
dan ontwerp je ze toch gewoon?”
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Janssen kreeg daarbij hulp van collega en veelzijdige 
ontwerpster Yolanda van Ede. “Samen hebben we een lijn 
van vier prachtige bartafel- en eettafelstoelen ontworpen”, 
vertelt een trotse Merijn Janssen. “De eerste prototypes 
worden nu vervaardigd door het Helmondse VDL HMI BV 
en als ze helemaal naar verwachting zijn, nemen zij ze in 
productie. Zo wordt de NJOJ Brand Store uitgebreid met 
een aantal prachtige nieuwe items!”

Staan is in!
Een NJOJ bartafel is binnen een minuut om te bouwen 
tot een in het oog springende, lekker robuuste eettafel. 
“In principe zijn de bartafels ontworpen om er lekker aan 
te staan”, vertelt Janssen. “Dat is ook wat we willen: dat 
mensen meer gaan staan in plaats van zitten. We verkopen 
de bartafels al veel aan ondernemingen in de horeca, maar 
ook aan bedrijven én particulieren. Staand vergaderen 
en lunchen is anno 2021 hartstikke in! Maar toch… een 
5-gangen diner of een gezellig avondje met vrienden, daar 
wil je op den duur wel comfortabel bij zitten. En dus vonden 
we dat er behalve barkrukken ook stoelen moesten komen.”

NJOJ de dining chair
Zowel over het design als het zitcomfort werd intensief 
nagedacht. “We hebben heel wat stoelen uitgeprobeerd”, 
vertelt Janssen. “Zo zijn we uitgekomen op een lijn luxe 
barkrukken, met rugleuning en armsteunen als optie en een 
lijn eettafelstoelen. Natuurlijk in dezelfde stijl als de bartafels 
en eettafels van NJOJ. We hebben ze tot ‘dining chairs’ 
gedoopt.” De stoelen worden uitgevoerd met stevige, lekker 
zittende kussentjes. Te verkrijgen in een bruin-witte en zwart-
witte koeienhuid. Voor buitenstoelen worden de kussentjes 
met een aparte stof uitgebracht. Vanzelfsprekend ontbreekt 
bij de stoelen ook de befaamde voetensteun niet.  “Zo zijn 
we straks hartstikke compleet”, knikt Janssen. “Dan hebben 
we naast de bar- sta- en eettafels ook luxe barkrukken en 
eettafelstoelen, alle in diverse uitvoeringen.”

Wegens succes collega’s gezocht
De meubels van NJOJ zijn live te bezichtigen in de showroom 
aan de Steenovenweg 19 in Helmond. “Maar natuurlijk kun 
je ze ook op de website njojbrandstore.nl van alle kanten 
bekijken”, zegt Janssen. “Daarnaast hebben we een digitale 
én een fysieke inspiratiebrochure. Wegens het succes komen 
we handen te kort en zijn wij op zoek naar een vrouw of man 
die het leuk vindt om allerlei hand- en spandiensten binnen 
het bedrijf te verrichten én de brochure huis-aan-huis te gaan 
verspreiden in Helmond en omstreken. Daarnaast zoeken we  
ook een meubelverkoper voor in de showroom en de business- 
to-business markt. Mensen die mee willen genieten van het 
succes zijn van harte welkom!”

NJOJ Brand Store
Steenovenweg 19
5708 HN Helmond
 0492 - 729301
info@njojbrandstore.nl
njojbrandstore.nl
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POWERFUL

Logistic Force is een HR-dienstverlener met 20 vestigingen in Nederland. We 
helpen organisaties met het invullen van de flexibele schil. Soms voor een dag, 
vaak voor een langere periode tot vast. WE GELOVEN IN KRACHTIGE MENSEN.

LOGISTIC FORCE EINDHOVEN
De Donge 2
5684 PX Best

Die maken het verschil!

LOGISTICFORCE.NL

T: 040 – 787 36 60
E: eindhoven@logisticforce.nl
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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

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.
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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
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Helmond Sport geeft je 
vriend seizoenkaart
Helmond Sport heeft een unieke verlengingsactie voor seizoenkaarthouders gelanceerd. Elke houder van een 
seizoenkaart van dit of vorig seizoen krijgt de mogelijkheid om iemand uit zijn omgeving een gratis seizoenkaart 
aan te bieden, de zogeheten Vriendenpas. Beide supporters worden samen op de foto gezet in het SolarUnie Sta-
dion, waarna de twee kaarten voor het seizoen 2021/2022 in een gepersonaliseerde cadeauverpakking worden 
aangeboden. 

www.helmondsport.nl

Helmond Sport wil met deze actie het aantal bezoekers struc-
tureel gaan vergroten. Bij de opening van het nieuwe stadion 
in 2024 is het streven om voor volle tribunes te spelen. Alle 
seizoenkaarthouders uit 2019/2020 en 2020/2021 ontvan-
gen persoonlijke informatie over de exacte voorwaarden van 
deze actie.
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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
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Wim van de Westerlo en Harm van Ganzenwinkel 
starten onderneming met opslagruimtes.

GW storage denkt in de box
Door: Marloes van der Loo
Foto’s: Dave van Hout

Soms kom je ruimte tekort. Maar niet bij ondernemers Wim van de Westerlo en Harm van Ganzenwinkel. 
Enkele jaren terug kochten zij een bedrijfspand met opslagruimte aan de Schootense Dreef voor hun bedrijf 
GW Leidingtechniek BV. Begin 2020 kwam de opslagruimte naast hun onderneming leeg te staan. Harm: ‘Wij 
begonnen te denken wat we met deze ruimtes konden doen. Het begin van de coronatijd was ook niet ideaal voor 
het zoeken naar een nieuwe huurder. Daarnaast waren de ruimtes ook niet per se geschikt voor de materialen 
die wij opslaan. Onze collega Linda Jansen kwam met het idee voor selfstorage.’ Zo geschiedde: eind vorig jaar 
breidden de heren uit met GW Storage: 132 units voor opslag door bedrijven en particulieren.

Harm van Ganzenwinkel en Wim van de Westerlo



28

In Helmond zijn er al meerdere opslagfaciliteiten aanwezig. 
“De andere twee opslaglocaties liggen op het bedrijventerrein 
Hoogeind. Wij aan de Hortsedijk op Groot Schooten - tegen 
Stiphout aan - en zagen dan ook de kans om aan deze kant 
van Helmond deze faciliteiten aan te bieden. Het biedt kansen 
en dat blijkt ook. Een aantal klanten is met hun spullen ook 
al verhuisd naar onze locatie, omdat dit dichterbij hun eigen 
woning of winkel is.” 

Toegankelijk
De toegankelijk geldt ook voor de openingstijden. GW Storage 
is dagelijks bereikbaar van 6.00 tot 23.00 uur.  Harm van 

Ganzenwinkel vervolgt: “Iedere klant ontvangt een druppel 
waarmee ze toegang krijgen tot het terrein en de loodsen.’ Het 
terrein wordt 24/7 bewaakt en is voorzien van alle gemakken, 
zoals een toilet en een goederenlift. 

Zakelijke opslag
Voor bedrijven zijn de boxen uitermate geschikt voor de opslag 
van kantoorinventaris, administratie, archief, winkelvoorraden 
en handelswaar. Wim van de Westerlo haakt aan: “Het 
opslaan van archief kost simpelweg ruimte. Bedrijven zijn bij 
wet verplicht om dit archief voor meerdere jaren bij te houden. 
Zoiets kan behoorlijk wat plek innemen. Plek die je ook zou 
kunnen inzetten voor een werkruimte. Het opslaan van archief 
in onze opslagruimtes is zeker een optie.”  Natuurlijk zijn er 
nog talloze mogelijkheden meer. 
Bij GW Storage kun je verschillende opslagruimtes huren 
voor een zakelijke opslag, vanaf 9 m³ tot aan 50 m³.  
Naast het opslaan van archief kan men ook denken aan de 
opslag van seizoenartikelen. “Sommige sectoren zijn ook 
seizoensgebonden, waardoor een tijdelijk plaatsgebrek 
kan ontstaan. Het fijne is dat onze opslagruimtes direct 
verhuurbaar zijn en de huur is  zelfs per maand opzegbaar. 
Ook is het mogelijk om tussentijds over te stappen naar een 
groter of kleiner formaat opslagbox.”

Ruimtecalculator
Op de website van GW Storage kunnen nieuwe huurders 
berekenen hoeveel ruimte ze nodig hebben via de 
ruimtecalculator. Harm: “Met deze rekentool kun je aangeven 
hoeveel dozen je wilt opslaan, maar ook kasten, bureaus , 
stoelen of verschillende soorten elektrische apparatuur kun je 
opgeven in de calculator. En je krijgt direct het aantal kuubs te 
zien dat benodigd is voor de opslag.” 

Momenteel loopt er een mooi opstartactie bij GW 
Storage. Nieuwe huurders ontvangen de eerste 
drie maanden 25% korting op het huurbedrag. 
Wil je even binnenkijken bij GW Storage? Bezoek 
dan de website www.gwstorage.nl of bekijk de 
bedrijfsfilm via de onderstaande QR code.

 Linda Jansen (links), bedrijfsleider GW Storage, overhandigt sleutels aan nieuwe huurders.
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Extra service
Bij de start van de huurovereenkomst mogen klanten gratis 
gebruik maken van een GW-aanhanger. “We vinden het 
belangrijk dat onze huurders vooruit kunnen. We hebben 
een overdekte ruimte ingericht met verschillende soorten 
rolwagens en verhuiskarren. Handig voor het verplaatsen van 
de spullen vanuit de auto of aanhanger naar de unit toe en 
weer terug. Zo maken we het simpelweg weer iets makkelijker 
voor onze klanten!”

Besparen co2 uitstoot
Het bedrijf denkt verder vooruit. Eind dit jaar komen er 244 
zonnepanelen op het dak te liggen, goed voor een besparing 
van 54 ton CO2 uitstoot. “We hebben het dak laten toetsen 
en dat voldoet na kleine aanpassingen”, vertelt Wim. “Enexis 
legt een verzwaarde aansluiting naar hun station op Helmond 
Zuid. Het is ook allemaal niet zo ingewikkeld als het soms 
wordt voorgesteld. We zijn al volledig van het gas af, hebben 
eigen warmtepompen en verwachten met de panelen onze 
elektrabehoefte volledig te kunnen dekken.”

Alles ‘op slag’ geregeld
In december 2020 ontvingen de eerste verhuurders hun 
sleutels voor de opslagboxen. Naast haar werkzaamheden 
bij GW Leidingtechniek BV neemt Linda Jansen nu ook de 
bedrijfsleiding voor GW Storage op zich. Bij Linda staat een 
goede en nette service bovenaan. Linda: “Klanten kunnen 

bij ons rekenen op persoonlijk contact. Laatst werden we 
op vrijdagmiddag gebeld met de vraag of ze per direct een 
box konden huren. En ze wilden ook meteen de aanhanger 
gebruiken op zaterdag. Dan zetten we er even een tandje 
bij en zorgen we ervoor dat deze mensen snel en zorgvuldig 
geholpen worden. Zij waren ontzettend dankbaar met onze 
snelle service. Zo doen wij dat, alles ‘op slag’ geregeld!”

Hortsedijk 81B
5708 HC  Helmond
info@gwstorage.nl
www.gwstorage.nl
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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 gecertificeerd.

Heeft u computer afval?
contact:  tel.: 0031 - 492 - 39 20 04tel.: 0031 - 492 - 39 20 04
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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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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

€ 53.355,- incl.btw
Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2021

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2WD DynamicPlusLine 

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Het gaat hier 
om een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Een krachtige viercilinder 
motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. 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!

€  35.495,- excl.btw
Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2021

Kia e-Soul DynamicLine 64kWh

Dit betreft een nieuwe auto. Prijs is geheeler rijklaar incl. vooraftrek van de 
EV bonus. leverbaar in meerderen kleuren en uitvoeringen.    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!

€ 31.650,- incl.btw

Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2021

Suzuki Swace 1.8 Hybrid Style  

De Japanse automerken hebben in de loop van de jaren verschillende keren 
nieuwe maatstaven gezet als het gaat om kwaliteit en functionaliteit. Dat merkt 
u ook aan deze Suzuki Swace. Het gaat hier om een nieuwe auto, hij is nu 
direct 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!
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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.

€ 40.990,- incl.btw
Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 625 km
Bouwjaar: 2021

Kia e-Niro ExecutiveLine 

Actieradius enkel stad (WLTP): 615 km. 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!

€ 67.950,- excl.btw
Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 2.500 km
Bouwjaar: 2018

Audi e-tron e-tron 55 quattro advanced Pro Line Plus

Veelzijdigheid en doordacht design staan aan de basis van deze ruime Audi 
e-tron. De kilometerstand bedraagt slechts 2500 kilometer. De auto is van 
bouwjaar 2018. De krachtige motor geeft deze Audi uitstekende prestaties. 
Deze Audi e-tron is luxe afgewerkt. Kijk maar naar het lederen interieur! 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!

€ 30.445,- excl.btw

Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 3

Transmissie: Automaat
Kilometerstand: 12.577 km
Bouwjaar: 2020

MINI Mini Yours 

Ruim en economisch, dat is de MINI Electric. Dit exemplaar is van het 
bouwjaar 2020 en heeft een kilometerstand van 12577. Een krachtige motor 
geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Als u nog nooit een elektrisch 
bediend glazen panorama dak hebt gehad, is dit echt een ontdekking. Licht, 
lucht en ruimtelijk gevoel maken elke rit tot een feest. 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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Regionale marketingorganisatie Land van de Peel  

Lancering toeristisch 
platform
De Peel is een toeristisch platform rijker met de lancering van Land van de Peel: de regionale marketingorganisatie 
van de gemeenten Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Bezoekers en bewoners zien 
op de website landvandepeel.nl tips en krijgen inspiratie om op pad te gaan in de regio. Land van de Peel is een 
nieuwe naam. Het is tevens een initiatief van het Innovatiehuis de Peel, een samenwerkingsverband tussen de zes 
deelgemeenten, het waterschap en VNO-NCW. 

Als organisatie vervult Land van de Peel een verbindende rol, 
gericht op de bovenlokale marketing, terwijl de VVV’s en Hel-
mond Marketing hun waardevolle positie als lokale organisatie 
behouden. Zo bundelen alle betrokken partijen de krachten 
om De Peel samen met ondernemers, organisaties en culture-
le instellingen regionaal, nationaal en internationaal onder de 
aandacht te brengen.

Veel te ontdekken
Centraal op de website staan zes thema’s. Het toeristisch aan-
bod uit de regio wordt gebundeld en gepresenteerd vanuit 
de gedachte van het mysterie: de Peel als onontdekte regio. 
Ook voor bewoners valt nog veel te ontdekken valt. Op deze 

manier worden bewoners, bezoekers en ondernemers gesti-
muleerd tot het ontdekken van de ‘Weidse natuur’, ‘Kastelen 
en musea’, ‘Bourgondisch genieten’, ‘Het boerenleven’, ‘Brui-
sende evenementen’ en ‘Innovatief erfgoed’. Naast de web-
site ontwikkelen de regiomarketeers de komende tijd diverse 
Peelbrede uitingen, zoals campagnes, routes, plattegronden 
en inspirerende pagina’s in lokale en regionale bladen.

Regiomarketeers Jolijn Brouwers en Naline Roodbeen zijn be-
gin dit jaar met veel ambitie van start gegaan met alle voor-
bereidingen binnen de organisatie. Alle werkzaamheden zijn 
erop gericht om de Peel op de kaart te zetten als geliefde, 
waardevolle en leefbare regio. 

Buntven, Deurne. Weidse natuur is één van de zes themalijnen van Land van de Peel. Een regio waar volop de ruimte is om te 
dwalen over paden, de vrijheid te voelen, rust te vinden en op te laden. Fotograaf: Harold van den Hurk.
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Het avontuur dichtbij op landvandepeel.nl
De regionale marketingorganisatie heeft volop aandacht voor 
het ontdekken van de regio, kijkend voorbij de gemeentegren-
zen. En nu op veel plekken de deuren nog gesloten moeten 
blijven, vormt de website niet alleen een bron van inspiratie 
voor later, maar ook voor alles wat op dit moment wél moge-
lijk is. De afgelopen periode zijn er bijzondere initiatieven ont-
staan die je op landvandepeel.nl terugvindt. Wie denkt dat de 
natuur dicht bij huis geen verrassingen meer biedt, selecteert 
eenvoudig een van de uitgelichte routes of gaat op pad met 
tips van de lokale boswachter. Het aanbod wordt doorlopend 
aangevuld om de nieuwsgierigheid van bezoekers te blijven 
prikkelen.
Met de lancering van Land van de Peel is niet alleen het offici-
ele startsein gegeven voor de organisatie en de website, maar 
ook voor de eerste campagne ‘Het mysterie van’. Hierbij wordt 
een beroep gedaan op de kennis van de inwoners van De Peel.

Doe mee met ‘Het mysterie van…’ 
Onontdekte plekken en verrassende verhalen: de Peel zit vol 
met mysteries! Als inwoner weet je natuurlijk als geen ander 
de unieke plekjes te vinden in jouw omgeving. Door ze te de-
len, blijven we met elkaar nieuwe ontdekkingen doen in het 
Land van de Peel. 

Dus wat is jouw favoriete plek in de Peel? Met welke tip stuur 
jij een ander graag op pad? Deel jouw ‘mysterie’ inclusief foto 
op social media met #hetmysterievan en #landvandepeel. On-
der alle gedeelde tips wordt elke maand een prijs verloot.

Markt 207
5701 RJ Helmond
info@landvandepeel.nl
www.landvandepeel.nl

 Nationaal Park de Groote Peel. Weidse natuur is één van de zes themalijnen van Land van de Peel. Een regio waar volop 
de ruimte is om te dwalen over paden, de vrijheid te voelen, rust te vinden en op te laden. Fotograaf: Peter Hogenstein
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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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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

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
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Geef je dromen een kans
Auteur: Hans Maasakkers
Foto: Vincent Knoops

Geef je dromen een Kanzz! Is een zin die ik vrijwel dagelijks gebruik in de gesprekken met mijn klanten. Over 
wat voor dromen hebben we het hier dan? Dat is heel uiteenlopend. Van “Eerder stoppen met werken, of het 
aanvullen van je pensioen”, “Sparen voor de studie van de kinderen”, tot “Een bijzondere wereldreis maken”. 
Wat je droom ook is, je zal hier vermogen voor op moeten bouwen of je huidige vermogen laten groeien om dit 
te kunnen betalen. Het voelt heel prettig als je weet dat je je dromen uit kunt laten komen door middel van het 
vermogen dat je aan het opbouwen bent. Maar hoe werkt dat dan en hoe ga je hiermee aan de slag? 

In deze rubriek komt elke maand een financieel aspect aan bod. Dat 
wordt afzonderlijk belicht door ondernemers Hans Maasakkers, Jan 
de Beer of Theo Kemps. Vanuit hun eigen vakgebied bieden zij inzicht 
in financiële mogelijkheden. Financieel planner Hans Maasakkers van 
Kanzz heeft deze keer de pen in handen.

FINANCIËLE COLUMN

Om ervoor te zorgen dat er een goede balans is tussen, wat je 
graag later wil en wat er nu kan, heb je allereerst inzicht en over-
zicht nodig over je huidige financiële situatie. Naast die dromen 
zijn er namelijk ook gewoon je maandelijkse hypotheeklasten, 
verzekeringen en andere vaste lasten. En hoe zit het met je in-
komsten? Geeft dit wel genoeg ruimte om wat opzij te zetten? 
Zodra je inzicht hebt, wordt er duidelijk waar er aanpassingen 
nodig zijn.
Veel mensen vinden het best lastig om na te denken over hun 
eigen toekomst. Het voelt bijna of je het over iemand anders 
hebt. Bij bekende mensen kunnen we met wat fantasie best 
bedenken hoe hun toekomst er uit ziet. Deze fantasie kun je 
lastiger op jezelf toepassen.

Mindf*ck
Er is nog een reden waarom het zo lastig is om in actie te komen 
voor later. Daar kun je het menselijk brein de schuld van geven. 
Je kent vast wel zo’n onderzoekje waar je gevraagd wordt te 
kiezen; €1.000,- nu of €1.100,- over een jaar. Wat zou jij kiezen?
De grote meerderheid kiest voor 1.000 euro nú. Dit is verge-
lijkbaar met nu een vakantie boeken of nieuwe auto kopen in 
plaats van geld opzij zetten voor later. Een ware mindf*ck. Je 
brein gaat namelijk liever voor de directe beloning en dat is ook 
logisch. Toen we nog leefde als jager werd er altijd gekozen 
voor de directe vangst. We lieten een hert echt niet leven in de 
hoop dat die later alsnog langskwam, maar dan een stuk dikker. 
Deze manier van denken en doen zit nog steeds in ons systeem. 
Daardoor zetten we dus te weinig geld opzij voor later, want 
het ligt veel te ver in de toekomst. Dit is leuk om te weten, maar 
zeker geen excuus om er nu niet mee aan de slag te gaan.

Vermogen opbouwen
Hou je maandelijks geld over? Dan kun je kijken wat de mo-
gelijkheden zijn om vermogen op te gaan bouwen. Om dat te 
doen zijn er grofweg twee mogelijkheden; sparen of beleggen! 
Sparen werd jaren gezien als een solide manier om vermogen 
op te bouwen. Het is veiliger dan de oude sok in huis en je 
krijgt er ook nog rente over. Dat laatste is de afgelopen jaren 
wel een heel stuk minder geworden. Heb je al wat vermogen 
opgebouwd dan kan het nu zijn dat je rente moet betalen aan 
je bank!
Beleggen heeft de afgelopen jaren laten zien dat je op de lange 
termijn zeer mooie resultaten kunt bereiken. Dit is afhankelijk 
van je (maandelijkse) inleg, het risico dat je wilt lopen en hoe 
lang je de tijd hebt om je doel te bereiken. De meeste mensen 
vinden beleggen spannend en beginnen er liever niet aan. Dit is 
spijtig, want op de lange termijn brengt het je vaak veel meer 
profijt. 

Stappenplan
Beleggen kent vele varianten en door middel van een aantal 
stappen kun je bepalen hoe je jouw vermogen met een verant-
woord risico kunt laten groeien zodat jij je dromen kunt reali-
seren.

Je doel bepalen 
Het doel bepaalt voor een groot deel hoeveel risico je kunt of 
wilt lopen. Als het vermogen bedoeld is als noodzakelijk pen-
sioeninkomen is het belangrijker dat het eindkapitaal wordt 
behaald dan als je aan het sparen bent voor een wereldreis.
Is je doel pensioenopbouw? Dan is er ook de mogelijkheid om 
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te beleggen in een lijfrente. Bij een lijfrente is de inleg fiscaal 
aftrekbaar.

Beleggingshorizon
Dit is een mooi woord om aan te geven hoelang je de tijd 
hebt om je doel te bereiken. Als je op je 55e nog wat extra 
vermogen wil opbouwen voor je pensioen is je beleggingsho-
rizon aanzienlijk korter dan wanneer je dit al op je 35e besluit 
te gaan doen. Een tijdelijke daling van de koersen zal makke-
lijker worden opgevangen als je nog een ruime periode voor 
de boeg hebt.

Profiel en beleving
Naast een aantal meer objectief te bepalen elementen speelt 
ook zeker de risicobeleving van jou als belegger een rol. Als 
je er ’s nacht van wakker ligt als de koersen met 10% zijn 
gedaald dan is waarschijnlijk een hoger risicoprofiel niet iets 
voor jou. Hoewel je wellicht weet en begrijpt dat meer risico 
waarschijnlijk ook meer rendement oplevert is een gezonde 
nachtrust ook van belang.
Door het doel, je horizon en je risicobeleving goed te com-
bineren stellen we het risicoprofiel op. Dit is de verhouding 
tussen aandelen en obligaties. Hoe meer je belegt in aandelen 
hoe hoger het risico, maar ook het te verwachten rendement.

Spreiding
Bij actief vermogensbeheer wordt er niet belegd in individu-
ele aandelen. Dit betekent dat er in je beleggingsrekening 
altijd meerdere beleggingsfondsen staan. Hiermee creëer je 
direct veel spreiding omdat in een fonds tientallen aandelen 
of obligaties zijn opgenomen. Door verschillende beleggings-
fondsen op te nemen wordt er vervolgens gezorgd voor een 
spreiding over de verschillende werelddelen en sectoren.

Financiële rust
Eerder schreef ik in Zakelijk Helmond al een artikel over rede-
nen voor een goed financieel plan. Daarmee laat je namelijk 
niets aan het toeval over. Het voorkomt dat je wakker ligt van 
je financiën. Een goed plan geeft je zekerheid of je nu en in 
de toekomst voldoende geld hebt om in je levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Vermogensopbouw is altijd onderdeel van dit 

plan. Het helpt je vooruit te kijken. Je bepaalt je wensen, doelen 
en dromen voor nu en de toekomst en stemt je financiën hier 
op af. Daarnaast bekijk je een aantal keren per jaar of je nog 
op koers ligt om je toekomstige doelen te realiseren. Voortaan 
neem je financiële beslissingen met het einde in zicht: het berei-
ken van je wensen en doelen. Dat geeft focus!

Aan de slag!
Onderzoek wijst uit dat beleggen voor de toekomst pas succes-
vol is als je vanuit een plan werkt. Daarnaast is niets zo persoon-
lijk als jouw dromen en wensen. Ik wil graag weten wat jouw 
situatie is en hoe jij je toekomst graag ziet. Daarnaast kijken we 
of je voor een eenmalige (grote) inleg kiest of juist voor maande-
lijkse vermogensopbouw. Of een combinatie tussen deze twee? 
Zo kom je tot een op maat gemaakt en gebalanceerd advies en 
een verantwoorde vermogensopbouw! 

Weten hoe jij aan de slag kan met vermogensopbouw? Ik kijk 
verder dan eenmalig voordeel, wijs je op alternatieven en neem 
ook de langere termijn mee in het plaatje. Zo krijg jij inzicht en 
overzicht, zodat je beslissingen kunt nemen die het beste bij je 
passen.

Kanzz Financiële Planning
Hans Maasakkers 06 50 52 47 02
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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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Sterk front tegen 
ondermijnende criminaliteit
in bedrijfspanden
Op 14 april jl. ondertekende ondernemer Maikel Mollemans, van Electro Helmond de eerste nieuwe gestandaar-
diseerde huurovereenkomst binnen de pilot ondermijning op bedrijventerrein Hoogeind.
Die pilot richt zich op het opwerpen van effectieve barrières tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit. Het betreft 
een samenwerking tussen Stichting Bedrijventerreinen Helmond, gemeente Helmond en het Openbaar Ministerie 
en is vooral bedoeld om vastgoedeigenaren te ondersteunen.

Vastgoedeigenaren Ewoud Ponsioen en Rob van Rooijen, 
exploiteren sinds kort bedrijfsverzamelgebouw De Dijk 
aan de Lagedijk. Ze zijn bezig aan een upgrade van 
het verhuurconcept en zetten in op een aantrekkelijke 
uitstraling, optimalisatie van indeling, infrastructuur én meer 
betrokkenheid van en met huurders in het gebouw. Ewoud: 
“Wij zijn de gestandaardiseerde huurovereenkomst gaan 
gebruiken omdat het ons als vastgoedeigenaren enorm 
helpt om het gebouw naar een hoger kwaliteitsniveau 
te brengen. Dat betekent dus inderdaad naast een likje 
verf en de nodige bouwkundige aanpassingen vooral 
ook het aantrekken en behouden van valide en betrokken 
huurders. De huurovereenkomst draagt daar absoluut aan 
bij. Als veiligheidskundige heb ik er zelfs nog een extra 
arbeidsomstandighedenclausule aan toegevoegd. Ik vind dat 
onze huurders ook veilig moeten werken.”

Onaangekondigde controles
“Wij vinden het bijzonder waardevol dat zowel de Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond (SBH) als de gemeente Helmond 
zich proactief opstellen en gezamenlijk met vastgoedeigenaren 
één sterk front vormen tegen de (drugs)criminaliteit op de 
bedrijventerreinen”, aldus Rob van Rooijen. “We kunnen er 
samen voor zorgen dat het op termijn een dusdanige barrière 
opwerpt, dat malafide huurders niet meer in ons pand en 
zelfs in dit hele gebied willen vestigen. Tegelijkertijd moeten 
we dus waken voor een waterbedeffect. Het blijft belangrijk 
om vanuit diverse hoeken preventieve prikkels af te geven. 
Uit ervaring kan ik zeggen dat het niet in elke gemeente zo 
wordt opgepakt. Helmond loopt in deze regio echt voorop.”

Voor nieuwe huurder Maikel Mollemans (Elektro Helmond), 
was de aanstaande upgrade van het bedrijfsverzamelgebouw 
aanleiding om er een bedrijfsruimte te huren. Als ondernemer 
wil hij een nette en vooral veilige bedrijfsruimte huren. De 
onaangekondigde controles (significant onderdeel van de 
pilot) die de verhuurder gaat uitvoeren vindt hij eerder een 
meerwaarde dan een last. Het geeft Mollemans zelfs een 
veilig gevoel dat de verhuurders weten wat zich afspeelt 
in de vele bedrijfsruimtes. Met name omdat het een 
bedrijfsverzamelgebouw betreft.

Na de upgrade komen er in het moderne bedrijvencentrum 
diverse geheel ingerichte kantoorunits beschikbaar, die 
worden vorm gegeven in passende industriële stijl en 
die voldoen aan alle moderne eisen die gesteld worden 
aan geluidsisolatie, ergonomie en klimaatbeheersing. Op 
Helmond.mijnbedrijfslocatie.nl vind je er meer informatie 
over.

Maikel Mollemans, Ewoud Ponsioen, Rob van Rooijen
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Part of the deal
In september 2020 werd een convenant voor de pilot 
getekend door SBH, gemeente Helmond en het Openbaar 
Ministerie. Sindsdien is er in nauwe samenwerking tussen 
parkmanager Frits Rutten en programmaleider aanpak 
ondermijning basisteam Peelland, Peter Knoops (gemeente 
Helmond) een weg gevonden om vastgoedeigenaren die 
meedoen te ondersteunen en te begeleiden. Korte lijnen met 
het bevoegd gezag zijn ‘part of the deal’ vindt Knoops. Een 
deal die wordt onderschreven door Burgemeester Blanksma: 
“Ondermijnende activiteiten, zoals productielocaties 
voor verdovende middelen, worden met regelmaat 

aangetroffen in bedrijfsruimten op bedrijventerreinen. Met 
deze samenwerking laten we zien dat we deze illegale 
ondermijnende activiteiten op ons industrieterrein niet 
tolereren. Een maatschappelijke coalitie die de georganiseerde 
misdaad een halt toe roept kan op veel steun van mij 
rekenen. Pandeigenaren die daar hun verantwoordelijkheid in 
nemen zullen niet op hoeven te draaien voor deze criminele 
activiteiten. De eerste huurcontracten zijn getekend, ik hoop 
dat er snel meer volgen. Op weg naar een crimineel-vrij en 
veilig bedrijventerrein.”

Uitgebreide informatie over de pilot is te lezen op www.
bedr i jventerre inenhelmond.nl /p i lot-ondermi jn ing-
criminaliteit 

Wil je meer uitleg over de pilot en ook de 
gestandaardiseerde huurovereenkomsten 
gaan gebruiken als vastgoedeigenaar? 
Neem contact op via parkmanager@
bedrijventerreinenhelmond.nl of 0492-792350.

Terreinconciërge 
bedrijventerreinen

Mailen of bellen kan via  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl  
of 06- 21617898

Bedrijventerreinconciërge Henry is inmiddels een bekend 
gezicht op onze bedrijventerreinen. Als aanspreekpunt zorgt 
hij voor een goede uitstraling en een continu wakend oog. 

“Bel me of stuur een mailtje als ik iets voor jou kan betekenen.” 
Groet Henry
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Schade beperken door 
samenwerking
Een calamiteit bij een bedrijf heeft meestal grote effecten, zeker als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Niet al-
leen op de omgeving, maar ook op de veiligheid en inzet van de brandweer. Met snelle en doelgerichte informatie 
is er veel schade te beperken.
Stichting Bedrijventerreinen Helmond heeft samen met de veiligheidsregio (brandweer) gemeente Helmond, Om-
gevingsdienst Zuidoost-Brabant en Waterschap Aa en Maas hiervoor het afgelopen jaar twee pilots opgestart in 
Helmond: Alert4Omgevingen en EASI. 

Alert4Omgevingen
Bij een incident is het belangrijk dat 112 zo snel mogelijk 
wordt gebeld. Maar waarom zou je niet ook meteen de 
buren waarschuwen? De applicatie Alert4Omgevingen biedt 
die mogelijkheid.

Wat kan Alert4Omgevingen?
Tijdens een calamiteit kan via dit systeem een waarschuwing 
(alert) verstuurd worden naar omliggende bedrijven en 
omwonenden of andere mensen die zich in het gebied 
bevinden. Het alert wordt verzonden op basis van verschillende 
incidentscenario’s met bijbehorend handelingsperspectief. De 
applicatie houdt bij branden en rookontwikkeling rekening 
met de windrichting en alarmeert alleen een beperkt 
ingesteld gebied rondom het bedrijf.

Wat doet een risicovol bedrijf?
Als de verwachting is dat de omgeving last krijgt van het 
incident, dan verstuurt een medewerker het bijpassende alert 

via Alert4Omgevingen. Hiermee kan een hoop onrust en of 
schade worden voorkomen.

Wat kan de omgeving ermee?  
Iedereen kan zich via de app Alert4All gratis aanmelden. 
Download ‘m vandaag nog op je smartphone en zorg dat 
je werknemers/collega’s dat ook doen. Daarna ontvang 
je de informatie die via Alert4Omgevingen in jouw buurt 
wordt verstuurd. Vindt er een calamiteit plaats, dan ontvang 
je direct een melding inclusief handelingsperspectief voor 
jou en je collega’s. Tijdens de pilotfase beperkt zich dat tot 
Helmond.

Download de gratis app!

EASI (Easily Accessible Substance Information)

Gevaarlijke stoffen bij incident sneller  
bekend
De werkwijze van de brandweer is niet altijd hetzelfde. Bij 
een bedrijf waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, moet 
de inzet daarop worden aangepast. Om sneller inzicht te 
hebben in welke stoffen er op dat moment aanwezig zijn, is 
de applicatie Easily Accessible Substance Information (EASI) 
ontwikkeld. In Helmond zijn twee bedrijven die deelnemen 
aan de pilot.

Wat laat EASI zien?
EASI gebruikt de informatie uit het voorraadbeheerssysteem 
van het bedrijf. Het genereert daarmee informatie en 
overzichten over soort, hoeveelheden en locaties van de 
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Dag en nacht toezicht: 
wij houden je in de 
gaten! 
Met het beveiligingsconcept van Stichting Bedrijventerreinen Helmond verminderen we het risico op inbraak, 
vandalisme en/of brandstichting. Door samenwerking worden informatie en advies gebundeld. Preventie staat 
voorop met vroegtijdige signalering en adequate actie door een vast beveiligingsteam dat bekend is met bijzon-
derheden en dreigingen in het gebied. En – heel belangrijk – er is razendsnelle alarmopvolging mogelijk door 
permanente aanwezigheid op de bedrijventerreinen. 

aanwezige (gevaarlijke) stoffen. EASI is gekoppeld aan 
een algemene database van gevaarlijke stoffen, waardoor 
detailinformatie snel beschikbaar is.

Wat doet de brandweer ermee?
Met deze informatie kan de brandweer de calamiteit 
gerichter bestrijden. Daarnaast kunnen ze eerder de juiste 
maatregelen nemen om schadelijke effecten tegen te gaan. 
Het systeem is zo beveiligd dat alleen de brandweer toegang 
heeft bij calamiteiten in de directe omgeving. Daarnaast 

krijgt het bedrijf altijd een melding als er in de gegevens 
wordt gekeken.

Doe jij al mee met het collectief? 
Wij houden jouw bedrijf in de gaten, maar dat kan natuurlijk 
niet voor niks. Het spreekt voor zich dat hoe meer ondernemers 
deelnemen, hoe vaker en langer surveillanten aanwezig zijn 
en des te meer controle er is. Wij willen optimaal beveiligde 
bedrijventerreinen realiseren, zodat je als ondernemer veilig 
en beveiligd kunt ondernemen.

De voordelen voor jou als ondernemer, met 
preventieve werking voorop:
• Cameratoezicht 24/7 in de openbare ruimte;
• Live camera-observatie 7 dagen per week van 22.00 – 

06.00u;
• Fysieke preventieve surveillancerondes door mobiele 

beveiligers met auto op random tijdstippen (dag-nacht-
weekend);

• Directe aansturing van mobiele surveillanten en politie 
bij verdachte situaties;

• Ondersteuning van terreinconciërge bij calamiteiten 
(binnen kantooruren);

• Ondersteuning door middel van camerabeelden bij in-
braak/diefstal/calamiteiten;

• Snelle alarmopvolging in bedrijfspand mogelijk, met de 
eerste vijf gratis;

• Scherp tarief voor alle extra opvolging (boven op de 
eerste vijf).

Voor meer informatie en/of deelnemen  
 aan de pilot, mail naar: 
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Kijk voor tarieven en meer informatie 
op www.bedrijventerreinenhelmond/
beveiligingscollectief 
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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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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

DORINE VAN THIEL

0614593550 

Aarle-Rixtelseweg 19, Helmond

info@pedicuredorinevanthiel.nl

www.pedicuredorinevanthiel.nl
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Helmond Sport gedragen 
door sponsoren en supporters
Dat Helmond Sport een unieke club is in het betaalde voetbal hoef je aan geen enkele Helmonder uit te leggen. 
Maar ook buiten Helmond dringt het besef door dat er iets aparts aan de hand is in Helmond. Overal steunen 
sponsoren en supporters hun club, maar nergens zo fanatiek als in Helmond. We spraken met twee fanatici die 
elk vanuit hun eigen groep betrokken zijn bij het wel en wee van hun Helmond Sport. Maria de Kimpe van Heel 
Helmond Support en Maarten Driessen van de kersverse vereniging We are Helmond.

In het jaar dat Helmond Sport haar 50-jarig jubileum vierde, 
voelde een groep fanatieke supporters zich een beetje bui-
tengesloten. Joey van der Aa nam het initiatief om als sup-
porterscollectief zelf een feest voor de verschillende groepen 
supporters te organiseren. Maarten Driessen zegt grappend: 
“We dachten dat wij een feest beter konden organiseren dan 
de club. Dat konden we trouwens ook.” 

Naast het feest in de Cacaofabriek werd een jubileummaga-
zine uitgegeven. Zowel het feest als het magazine was in no 
time uitverkocht. Op veler verzoek werd besloten het feest 
jaarlijks te herhalen.  We are Helmond was geboren en zou 
vanaf dat moment meerdere activiteiten gaan organiseren 
ten bate van de club.

Uitspraak
Maria de Kimpe vertelt hoe Heel Helmond Support ontstond: 
“Aan het einde van weer een mislukt seizoen zaten enkele 
mannen aan de bar in de Business Club het geklaag (op z’n 
Helmonds; gemauw) aan te horen. Dat waren ze beu en ze 

besloten als sponsoren zelf de handen uit de mouwen te ste-
ken voor de club.” Maria werd door die mannen gevraagd of 
ze een bijdrage wilde leveren aan de nieuwe Stichting Heel 
Helmond Support. Dat wilde ze maar al te graag want sinds 
ze verliefd werd op Arie de Kimpe was ze kind van de club. 
“Eéns supporter, altijd supporter.” 
Samen met William Verkoelen, Sam Sanders, Enrico Vrolijk, 
Bjorn van Lieshout en Lucien van der Aa vormt ze vanaf au-
gustus 2019 het bestuur van de Stichting. Sinds augustus 
2020 niet meer als enige vrouw want toen sloot Elly van 
Zon-Morssink zich als zesde bestuurslid van Heel Helmond 
Support aan. Doel van Heel Helmond Support is het onder-
steunen van de club op organisatorisch en promotioneel 
vlak. “Als je Heel Helmond Support snel uitspreekt klinkt het 
als Heel Helmond Sport. Ideetje van William.” Maria de Kim-
pe gniffelt als ze het vertelt. 

Helmondse koks in de Businessclub
De eerste actie van Heel Helmond Support was het overne-
men van het beheer van het restaurant in de Businessclub. 



49

www.helmondsport.nl

Dat werd een succes, mede doordat er elke keer een andere 
lokale kok in de keuken stond. Het idee Helmondse Chef on 
Tour hield in dat Helmondse restaurants de kans kregen zich 
te presenteren aan de sponsoren van Helmond Sport. Een 
concept dat erg aansloeg getuige het altijd uitverkochte res-
taurant bij thuiswedstrijden van Helmond Sport. Dankzij de 
inzet van een erg groot aantal vrijwilligers draaide het restau-
rant tot de coronatijd als een tierelier en inmiddels heeft Heel 
Helmond Support het beheer van de totale horeca op zich 
kunnen nemen. Alle inkomsten gaan naar de club. 

Club van 1000
Voor belangstellenden die niet bij elke thuiswedstrijd aanwe-
zig kunnen zijn, maar graag wel een aantal keren per seizoen 
aanschuiven in het restaurant is de Club van 1000 opgericht. 
Dan krijg je een pakket van vier avonden Helmond Sport 
inclusief wedstrijd, restaurant, bar, professioneel Helmonds 
amusement, toegang tot de Business Club.

Pop up store Elzaspassage voor clubkas
Ook alle inkomsten van de in november 2020 opgestarte pop 
up store in de Elzaspassage vloeien naar de clubkas. Deze 
winkel is er gekomen dankzij samenwerking tussen Heel Hel-
mond Support, de supportersvereniging en We are Helmond. 
Supporter Maarten Driessen noemt de shop van essentieel 
belang voor de club. “Zo is Helmond Sport zichtbaar in het 
hart van de stad en brengt het verbinding tussen stad en 
club.” Maria de Kimpe denkt met veel plezier terug aan de 
hectische dagen toen de winkel ingericht moest worden. 
“Arjan Vereijken, winkelier uit de Elzaspassage, regelde deze 
a-locatie in de Passage. We hebben met man en macht ge-
werkt zodat de winkel in twee dagen tijd open kon. Het was 
hollen en stilstaan maar wel geweldig leuk dat we het voor 
elkaar kregen.” 

Rond de Toss
Een ander gezamenlijk project is het programmablaadje 
Rond de Toss. Maarten Driessen: “RDT is bedacht door Joey 
van der Aa en mijzelf. En opgepakt door Heel Helmond Sup-
port in de persoon van William Verkoelen. Best uniek want 
in dit coronaseizoen hebben enkel Feyenoord en Helmond 
Sport voor elke thuiswedstrijd een fysiek programmablaadje 
uitgebracht. Daar wordt over gesproken in voetballand.” 
Inmiddels zijn de koppen al bij elkaar gestoken en is besloten 
ook volgend seizoen Rond de Toss te gaan uitbrengen. Met 
dank aan de adverteerders én de vrijwilligers die zorgen voor 
teksten, foto’s, opmaak en verspreiding.

Van onderop
Het supporterscollectief We are Helmond is onlangs een ver-
eniging geworden. Dit in goed overleg met de al bestaande 
supportersvereniging. Maarten: “we vertegenwoordigen een 
andere groep supporters maar we hebben allemaal hetzelfde 
doel, het ondersteunen van Helmond Sport.” Hij heeft ver-
trouwen in de toekomst als er een nieuw stadion is. “We 
hebben een bestuur dat ‘feeling’ heeft met de supporters. Bij 
Helmond Sport krijgen ook de supporters meer het vertrou-
wen en die ruimte om mee te denken hen wordt geboden. 
Dat moet de club blijven doen. Ook als het financieel weer 
beter gaat. We hebben een flink vrijwilligersbestand opge-
bouwd, daar kan de club van genieten.” 

Ook Maria de Kimpe roemt de vele vrijwilligers die de handen 
uit de mouwen steken of het nu in het restaurant is, tijdens 
de Gala-avond, in de shop of bij een van de andere activi-
teiten die worden ondernomen om de clubkas te spekken. 
Het grote aantal vrijwilligers geeft ruimte om ideeën uit te 
werken om nog meer mensen naar het stadion te krijgen, bij-
voorbeeld met een busdienst vanuit de omliggende dorpen. 
Bedenken is één, doen is twee! Bij Helmond Sport gebeurt 
het beide. 
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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?” 

Wat zijn de kosten?

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:

€ 150,- 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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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



Prijslijst Aardbeien
Bakje 
aardbeien 
500 gram

€ 4,00

Bakje 
aardbeien 

250 gram

€ 2,50

Aardbeien in chocolade

€ 4,-Suikerhoorn, 

gele room, 

aardbeien

€ 3,75

Aardbeien 
smoothie  

€ 3,75

Helmondse 
aardbeien soes

€ 4,-

Aardbeien 
met slagroom 

€ 2,75

Aardbeien 

milkshake 

€ 4,50

Wafel met  

aardbeien  

Met slagroom 

+ €0,50

€ 5,-

Churros, 

chocoladesaus 

& aardbeien  

Met slagroom 

+ €0,50

€ 5,-

chevelingen
Tapperij - Restaurant

POP-UP DRIVE IN 

Aarle-Rixtelseweg 107 
5707 GK Helmond 

0492 - 792 444
www.schevelingen.nl

The Shake Keet
The shake keet is weer terug!

Openingstijden: Donderdag t/m zondag geopend van 12:00-20:00


