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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

Claassen Accountancy & Controlling is flexibel door de korte communicatielijnen
en no-nonsense instelling. Ik beschik over brede expertise en kennis om u te
helpen met al uw financiële zaken. Ik ben de ideale partner voor het MKB, van
de kleine ZZP’er tot de grote MKB-ondernemer of organisatie.
»
»
»
»
»
»

Administratie
Accountancy
Advies
Fiscaliteiten
Interim opdrachten
Loonadministratie

Rob F.M. Claassen AA
06 53 51 23 72
www.claassen-accountancy.nl
info@claassen-accountancy.nl

Meer dan een uitzendbureau
voor de Logistieke en
Transport Wereld
In Aarle-Rixtel, net buiten de Helmondse stadsgrenzen, vinden we hét uitzendbureau van Zuidoost Brabant en
Noord-Limburg op het gebied van logistiek, transport en productie. Aan het roer staan Frank van Liempt en Esther
Trompert. Samen vormen zij het gezicht van Future for People. Sinds de oprichting zijn zij druk in de weer met kennismaking met nieuwe (potentiële) kandidaten, plaatsingen en contact onderhouden met mensen die werkzaam
zijn via Future for People. Want mensen die via hen werkzaam zijn kunnen rekenen op veel betrokkenheid. En dat is
juist de kracht van een kleine organisatie. Verschillende (grote) regionale bedrijven maken inmiddels gebruik van de
diensten. Want door Future for People krijg je de juiste logistieke- en transportmedewerkers op de juiste plek. Om
een beter beeld te krijgen van het duo zijn we het gesprek met hen en twee klanten aangegaan.
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De juiste Match

Dat Future for People geen ‘standaard’ uitzendbureau is dat
enkel uren wegzet is wel duidelijk. “Kandidaten die via Future
for People werken kunnen rekenen op ondersteuning die nodig is op verschillende vlakken”, vertelt Frank. Met meer dan
25 jaar werkervaring binnen transport en logistiek is hij zeker
geen nieuwkomer in de markt. Door zijn werkervaring kan hij
goed inschatten wat voor mensen passen binnen een organisatie. Flint group Helmond is één van de organisaties waar
Future for People met regelmaat kandidaten mag voorstellen.
“Ruim twee jaar is Future for People, samen met een ander
uitzendbureau, onze ‘first supplier’”, aldus Marcel Reijnen,
site coördinator Sheetfed. Ondanks dat Flint Group een afdeling personeelszaken heeft zetten zij regelmatig Franks kennis
in. “Onze afdeling Personeelszaken zit in ‘s-Gravenzande, zij
bezoeken de Helmondse vestiging eens in de drie maanden.
Hierdoor hebben deze collega’s te weinig feeling bij onze lokale werkzaamheden en markt. Daarnaast weten wij in Helmond
heel goed wie we nodig hebben, maar het vinden van deze
persoon kost tijd en inspanning. En dan komt de expertise van
Frank om de hoek kijken,” vertelt Marcel verder. Frank heeft bij
de kennismaking met Flint group rondgelopen door de werkplaats en de sfeer van het bedrijf geproefd. “Hij stelde vragen
over de mentaliteit van het bedrijf en onze medewerkers. Dat
geeft inzichten in de wensen en welk type persoon binnen de
organisatie past. En juist daar zit het verschil”, vervolgt Marcel.
“Frank voelt mensen aan. Hij kent alle kandidaten die hij voorstelt, dus weet hij ook wie hij plaatst bij een bedrijf. Mensen
die via Future for People worden uitgezonden hebben een hoger slagingspercentage tegenover andere ‘gewone’ uitzendbureaus”.
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“Via Future for People is het
slagingspercentage van de
geschikte medewerker hoger
tegenover andere uitzendbureaus”
Fijne samenwerking

Ook bij het Helmondse bedrijf Zabolak mag Future for People
al ruim drie jaar kandidaten en personeel voorstellen. Het bedrijf, waarvan Henny Jacobs directeur/eigenaar is vervaardigt
panelen voor parketvloeren en is tevreden over de samenwerking met Future for People. “In het begin van onze samenwerking had ik er nog niet zo veel vertrouwen in”, bekent Henny.
“Kijk, je kunt wel zeggen dat jij het anders doet dan een ander
uitzendbureau, maar ik moest het eerst zelf ervaren. Wat ik bij
de eerste plaatsing direct merkte is het feit dat Frank en Esther
zich verdiepen in de kandidaat. Ze kijken naar de menselijke
kant van de medewerker”.
De eerste match was dan ook een schot in de roos. “Frank
heeft gekeken naar mijn bedrijf, wie past daar het beste bij en
wat voor mentaliteit zoek ik precies in mijn medewerkers. Vanuit dat standpunt is de juiste kandidaat aan mij voorgesteld.
Ik merkte duidelijk dat ze naar het verhaal van de kandidaat
hebben geluisterd. En ook al zitten er soms geen fijne verhalen
achter, zij weten dit om te zetten naar iets positiefs. Ze geven
mensen echt een kans”, aldus Henny. “Er wordt nagedacht
over de kandidaten die aan mij worden voorgesteld. Tijdens

de kennismaking met de eerste kandidaat merkte ik dat er een
verdiepingsslag was gemaakt door Frank. Hij stelt de mens
centraal, deze is niet als product ‘zomaar’ bij ons geplaatst. En
dat is nou net waar de kracht van Future for People ligt.”
Inmiddels staan twee medewerkers op de loonlijst van Zabolak
die zijn gestart via Future for People. Daarnaast zijn nog twee
mensen aan de slag voor het bedrijf die nog wel via Future for
People werken. “Maar ik sluit niet uit dat ook zij uiteindelijk op
onze loonlijst komen te staan. Ze passen bij ons bedrijf en onze
mentaliteit”, sluit Henny af. Dat Future for People uitblinkt in
de matches die zij maken door de mensen centraal te stellen
is wel duidelijk. Deze manier van werken betaalt dat zich terug in tevreden en betrokken werknemers voor logistieke en
transport-branche.

Persoonlijke begeleiding

Kandidaten kunnen rekenen op persoonlijke betrokkenheid
van Frank en Esther. “Door mee te denken en te helpen, 24/7,
houden wij veel contact met de kandidaten die via ons aan het
werk zijn”, aldus Esther die mensen begeleidt vanuit haar rol
binnen het bedrijf. “We bieden een opleiding als dat nodig is.
Loopt het thuis niet goed? Dan gaan wij met de kandidaat in
gesprek. Of als een kandidaat aangeeft dat er financiële problemen zijn dan kijken wij wat we kunnen doen om daarbij
ondersteuning te bieden of te adviseren. Want blije mensen
zijn blije medewerkers”, legt Frank uit. Ook Marcel, van Flint
Group kan dat beamen: “Frank en Esther zijn beiden makkelijk
te benaderen, hebben een warme persoonlijkheid en kennen
de organisaties waarvoor ze werken. Daarnaast zie ik dat de
omgang met hun personeel heel goed is. Ze blijven betrokken
bij de kandidaat. Ze doen meer dan zomaar mensen plaatsen.”
Marcel sluit het gesprek af met nog meer mooie woorden:
“Met de resultaten die Future for People bij ons behaald is het

logisch dat we met hen verder gaan. En daarbij komt ook nog
dat wat ze zeggen, ze ook echt doen”.

Voor werkzoekende

Future for People is geen uitzendbureau dat jouw plaatst
bij een bedrijf, je bent geen nummer en wij regelen veel
zaken voor je. Zo staat het salaris altijd op tijd op je rekening, ondernemen we snel actie als je een vraag hebt
en komen we met oplossingen. “Als er iets is, dan pakken we zaken direct op. Daarnaast zijn we dag en nacht
bereikbaar”. Frank en Esther staan daar heel anders in
dan menig ander uitzendbureau. Het uitzendbureau investeert in iedereen die via hun aan het werk gaat. “Wij
zien mensen, geven mensen een kans waar nodig en we
maken gebruik van de kwaliteit van de mensen”, vertelt
Frank. “Samen bewandelen we de weg naar succes en
een carrière voor de lange termijn’, vult Esther aan. “Met
de juiste begeleiding en opleiding ontwikkelen gemotiveerde mensen zich tot sterke en goed geschoolde kandidaten. Door mee te denken en te helpen, ook buiten
werktijd, houden wij medewerkers happy.”

Future for People
M 06-24798600
T +31492236001
E frank@futureforpeople.nl
W www.futureforpeople.nl
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Benieuwd naar onze duurzame
sanitaire hygiëneoplossingen?
• Geen contracten
• 100% duurzaam hygiënepapier
• Voordelig
• Korte lijnen en bekende gezichten

VEILIGHEID IN HET VIZIER
CAMERABEVEILIGING

De Ster Products

Schootense Loop 6, 5708 HX HELMOND
Tel: +31 (0)492 – 55 26 66 • www.desterproducts.nl

BRANDBEVEILIGING
INBRAAKBEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE
ONDERHOUD

MELDKAMER

Churchilllaan 204, 5705 BK Helmond | Keizersveld 50, 5803 AN Venray
a2bsecurity.nl | T: 0492 - 792494 | E: info@a2bsecurity.nl
Gecertificeerd op het gebied van beveiliging | Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie | Materialen van hoge kwaliteit

Van Dorp Helmond Rietbeemdweg 2 | 5705 BH Helmond | T: (0492) 504 444 | E: infohelmond@vandorp.eu

Diensten
Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten. Met een team van ervaren en betrokken
medewerkers wordt alle techniek in gebouwen zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Bij alle
diensten staan duurzaamheid en besparing op natuurlijke bronnen als elektriciteit, gas en water centraal.
Naast alle gebouwgebonden disciplines zoals Technisch beheer, Energieconcepten, Brand- en inbraakbeveiliging, heeft Van Dorp ook nog een aantal specials zoals Grootkeukens, Railinfra en Zwembaden.
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Maak kennis met de nieuwe
leden van de Helmond Sport
Young Business Club
Een plek voor jonge Helmondse ondernemers waar de focus ligt op netwerken. Dit komt samen binnen de
Young Business Club (YBC) van Helmond Sport. De YBC is een netwerkplatform voor jonge ondernemers en
jonge verantwoordelijken tussen de 20 en 35 jaar oud, die wonen en/of werken in de regio Helmond. “Ook erg
belangrijk zijn degenen die Helmond Sport een warm hart toedragen”, laat voorzitter van de Young Business Club
Ysbrand Hettema weten. De 34-jarige ondernemer heeft al 10 jaar een eigen onderneming in de bouw en weet
als geen ander hoe belangrijk de connecties met andere ondernemers is.

Onderweg naar een hoger niveau voor de club

“Ongeveer zes jaar geleden ben ik samen met een goede
vriend, Teun Slegers, bij de Young Business Club terecht gekomen,” laat de voorzitter weten. Het clubje liep toen net leeg

toen de oudere leden vertrokken. “Daarom hebben wij hebben samen met een paar anderen de draad weer opgepakt.”
Daar wordt dan ook hard aan gewerkt, want in een paar jaar
tijd is de club gegroeid van circa 5 naar 20 leden.

Dat is met een goede reden. Het draait hierbij niet perse om
voetbal, maar juist om elkaar te kunnen helpen met groeien
en ontwikkelen. Met een diversiteit aan branches die vertegenwoordigd worden: van hovenier tot jurist en van accountant tot schilder blijft de club leuk en toegankelijk voor elke
ondernemer.

je kwam ik al bij Helmond Sport, dit is eigenlijk nooit gestopt.
Door de YBC support ik de club en werk ik aan mijn eigen netwerk, wat wil je nog meer?” Dat is volgens Sanne ook meteen
de juiste reden om lid te worden: “Een jonge club met steeds
nieuwe gezichten, voetbal kijken, dineren en gezellige avonden, waarom zou je geen lid worden?”

“Mijn doel als voorzitter is werken aan de groei van de YBC
met meer leden met nog meer verschillende achtergronden.”
Dat daar hard aan gewerkt wordt, ziet de club in het toenemende aantal leden die zich de laatste tijd bij de club hebben
aangesloten.

Miriamstrong

Hey Marketing

“Via de voorzitter ben ik terechtgekomen bij de club”, laat
Coen Hertogs, mede-eigenaar van Hey Marketing weten.
“Dat is ook een goede keuze geweest, want naast dat het
ontzettend gezellig is, zet ik me graag in voor de club. Een
win-win situatie!” Iets wat ook bijdraagt aan de groei van
Hey Marketing. Het online marketing bureau dat een eigen
kantoor heeft in Eindhoven met zes werknemers, houdt zich
bezig met online resultaat behalen voor een divers klantenbestand. “We werken vooral aan periodieke resultaten zonder
daarbij het persoonlijke klantcontact uit het oog te verliezen.
Hierdoor zien veel van onze klanten ons als bonus collega’s!”,
aldus Coen. Voor hem was de keuze voor de Young Business
Club al snel gemaakt. Dat én de binding met de club die hij al
van jongs af aan heeft. Als jonge mannen speelde hij samen
met zijn compagnon, Wessel Vincent, bij Helmondia. Dat lag
nét tegen het stadium van Helmond Sport aan. Coen: “In mijn
jongere jaren had ik een seizoenskaart voor het hart van het
stadion, vak O. Dus toen de YBC op mijn pad kwam was de
keuze snel gemaakt.

Als ondernemer moet je sterk in je schoenen staat en af en toe
kan je hierin wel eens een steuntje gebruiken. Dan komt Miriam de Haan om de hoek kijken. Zij ondersteunt ondernemers
uit regio Helmond als zelfstandig coach en personal trainer.
Met meer dan 11 jaar ervaring in sport op professioneel niveau, heeft deze powervrouw van haar passie inmiddels haar
werk gemaakt. “Ik help mensen om een structuur en basis in
hun dagelijks leven te brengen.” Als je dagelijks bezig bent met
sporten, is de aansluiting met Helmond Sport snel gevonden.
“Sport en bewegen is mijn leven. Met een eigen onderneming
kan ik toch niet anders dan mij ook aansluiten bij Helmond
Sport? Daarnaast zit je goed op je plek als jonge ondernemer
en ik heb tijdens de wedstrijden een heel mooi stel mensen om
me heen die houden van een lolletje en in dezelfde fase van
hun leven zitten als ik. Dat is gezellig.”

Word ook lid van de Young Business club van
Helmond Sport!

“Ondernemer zijn is geen vereiste, alle jonge mensen die meer
willen doen aan de ontwikkeling van hun netwerk zijn welkom!”, laat voorzitter Hettema weten. Dus ben jij een jonge
ondernemer die Helmond Sport een warm hart toedraagt en
wil jij je netwerk uitbreiden in een gezellige sfeer? Word dan
lid van de YBC van Helmond Sport! Neem hiervoor contact op
met Helmond Sport!

Sometea

Het enige bedrijf ter wereld dat zich bezighoudt met de productie van het thee-kristal. Dat is waar Teun Holtman van
Sometea zich mee bezighoudt. Een duurzamer alternatief op
normale thee die een unieke beleving biedt aan de drinker.
“Vooral de smaak is uniek. Dankzij uitstekende kwaliteit biologisch gecertificeerde theebladeren, kruiden en de kristallisatie
van de honing, komt onze thee in de meeste smaaktesten op
nummer 1. Het bedrijf is nog jong, maar timmert hard aan de
weg. Voor Teun ook de reden om lid te worden van de YBC.
“Ik heb gekozen voor de YBC omdat ik het belangrijk vind om
je in te zetten voor Helmond. Lid zijn van Helmond Sport hoort
daar vanzelfsprekend bij. Ik ben er van overtuigd dat als we als
lokale ondernemers ons inzetten voor de stad (en club) alles
alleen maar mooier kan worden. Ik ben dan natuurlijk ook met
trots een Helmonder!”

Sam Schoonmaak

Fotobijschrift: V.l.n.r. Coen Hertogs, Sam en Femke
Sanders, Miriam de Haan

Of je nu je kantoor schoon wil houden, vloeronderhoud wil
laten uitvoeren, je zonnepanelen wil laten reinigen voor een
maximale opbrengst of de ramen van een bedrijfspand blinkend schoon wil hebben, voor geen enkele klus wordt teruggedeinsd bij Sam Schoonmaak. “Met meer dan 20 jaar ervaring in de schoonmaakbranche, zijn wij niet te beroerd om net
dat stapje extra te zetten voor de klant,” aldus Sanne Sanders,
mede-eigenaar van Sam Schoonmaak. Volgens Sanne is er
geen twijfel over mogelijk geweest. “Vroeger als “jong” meis-

www.helmondsport.nl
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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:

www.black-colors.nl

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

BETROUWBAAR,
SNEL EN PROFESSIONEEL
Autom

otive

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!

Noo
5705 rddijk 3
CX
T: 049 Helmond
2E: inf
o@gs 700250
autom
otive.
nl

U bent van harte welkom! De koffie staat altijd klaar!

Diensten:

VOOR AL UW
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

-

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
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Helmond, Vossenbeemd 109B / C-D
TE

HUUR
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, Autoschade Helmond
en Carcleaning Helmond.

€ 126.500,-

incl.btw

€ 46.900,-

incl.btw

T (0492) 588 988

Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh

Iedere rit in een elektrische auto is een weldaad: u rijdt ontspannen en in alle
rust, er is volop vermogen en u komt verkwikt op uw bestemming aan. Deze
Porsche Taycan uit 2020 heeft 15300 kilometer op de teller staan. Eindelijk
elektrisch rijden? Deze auto is voorzien van een elektromotor. Dus stil, schoon
én snel! De krachtige motor geeft deze Porsche uitstekende prestaties 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!

Laat u niet misleiden door de dynamische lijnen van deze auto: een Volkswagen
biedt u om te beginnen veiligheid. Maar daarnaast is het ook een heerlijke auto
om te rijden, zoals u zult merken als u deze ID.3 uitprobeert. Milieuvriendelijk,
stil en uitstekende rijprestaties 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!

Elecktrisch
4
Automaat

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Kilometerstand:
Bouwjaar:

15.300 km
2020

Kilometerstand:
Bouwjaar:

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Elecktrisch
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

3.952 km
2022

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!

€ 40.167,-

1 km
2022

€ 43.950,-

Volvo V60 2.0 T5 Polar+ Luxury Line // Scandanavian LIne
// Intellisafe Pro Line

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!

Benzine
5
Handgeschakeld

5705 DK Helmond

Porsche Taycan 4S Performance Accu Plus

Kia Sportage 1.6 T-GDi DynamicLine

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Varenschut 21A

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

64.486 km
2019

€ 37.945,-

incl.btw

CUPRA Born 58 kWh Business

Audi A6 4.0 TFSI RS 6 quattro Pro Line Plus

Vergeet de beperkingen van een aparte kofferbak. De extra deur van deze
hatchback geeft toegang tot een zee van ruimte. De elektromotor laat u
geluidloos over de weg gaan. Wat een verademing, en zoveel power ook
nog! Op de teller van deze auto staat slechts 651 kilometer. 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!

Zijn dynamische uiterlijk maakt al direct duidelijk wat voor rijervaring u van deze
Audi A6 Avant mag verwachten: pure sportiviteit. De achtcilinder benzinemotor
in combinatie met de automatische transmissie maken het rijden met deze Audi
tot een waar 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!

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Elecktrisch
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

651 km
2021

€ 69.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

103.958 km
2015
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20e jubileumeditie

De volledige line-up van
de kasteeltuinconcerten
helmond
Het muziekprogramma van de 20e jubileumeditie van De Kasteeltuinconcerten Helmond is bekend! Ook dit jaar belooft het een mooie variatie aan muziekgenres te worden. Acht weken lang op de vrijdagen tussen 8 juli en 26 augustus staan diverse bands verspreid over twee podia. Met als top acts onder andere diverse landelijk bekende tribute
bands, zoals Bob Marley (The Rootsriders), André Hazes (Een avond met H6) en Queen (Queen Must Go On).
Naast het programma op het hoofdpodium komt het Lokaal Talentenpodium dit jaar terug met een nieuwe naam:
PodiumTwee. De programmering op dit podium is meer
gericht op lokale en regionale bands. Zoals gewoonlijk zijn
er bij dit podium voldoende zitplaatsen. Bezoekers die behoefte hebben aan een rustiger alternatief of slecht ter
been zijn, hebben bij PodiumTwee een prettige plek om
te genieten van De Kasteeltuinconcerten. Ook staan er dit
jaar weer diverse foodtrucks tussen de duiventorens met
een terras.

In dit persbericht maakt de organisatie Stichting Helmond
City Events de volledige programmering van het hoofdpodium en PodiumTwee bekend.

HOOFDPODIUM
08 juli – COVER / FEEST – HARD2GET

Hard2Get bestaat uit vijf zeer muzikale jongens met ieder een
eigen stijl. Het maakt niet uit naar wie je op het podium kijkt,
bij iedereen hoor je de muzikaliteit en straalt het plezier ervan
af. Hard2Get is poppy, blues en ruig. De mannen van Hard2Get geven een show vol opwinding, overgave en ontlading.
Met bekende hits en special FX’s weten zij ieder optreden
tot een feest te maken. Eerder speelde deze top band onder
andere op de Zwarte Cross en The Voice of Holland.

15 juli – SALSA – AXIOMA

AXIOMA bestaat uit tien ervaren musici uit allerlei windstreken: Nederland, Cuba, Venezuele, Suriname, Aruba, Curaçao
en Canada. Hun doel is: salsa en andere Caribische muziek
spelen voor iedereen die wil dansen en luisteren. Ze spelen
met een klassieke salsa sound, met naast piano en babybas,
drie percussiespelers, een flinke blazerssectie en twee solozangers. AXIOMA speelt salsa uit landen als Puerto Rico,
Cuba, Venezuela, Colombia en Peru. Ze wisselen salsa hits
van nu moeiteloos af met de echte klassiekers. Dit doen zij
altijd met het behoud van hun eigen en unieke sound. AXIOMA staat bekend om haar stand vaste en vlotte muziekspel
waarop diverse dans- en salsastijlen gedanst kunnen worden.
Zoals elke editie is er ook deze week een speciale dansvloer
voor het podium aanwezig.

22 juli – DISCO, SOUL & FUNK –
THE B-MACHINE

Disco, funk, soul en een klein beetje dance. Zo kun je de
muziek van The B-Machine het beste omschrijven. Een super

strakke blazerssectie, een basis die staat als een huis en drie
ijzersterke vocalisten. Deze band speelt de betere funk, soul
en disco van vroeger. Denk aan CHIC, James Brown, Michael
Jackson en vele anderen aangevuld met hits van nu. Garantie
voor een avond dansen!

29 juli – TRIBUTE – QUEEN MUST GO ON |
QUEEN TRIBUTE

Queen Must Go On neemt je mee terug naar de gouden Jaren van de rock en brengen een ode aan de legendarische
Britse rockformatie ‘Queen’. Vier gepassioneerde muzikanten die de looks en de sound te pakken hebben. Ze brengen
alle bekende nummers, zoals Don’t Stop Me Now, We Are
The Champions, Bohemian Rhapsody en natuurlijk The Show
Must Go On. Elk nummer tot in detail uitgezocht en gespeeld
met perfectie en een rauwe energie gecombineerd met een
spetterende show en podiumprestatie die je doet schreeuwen om meer! Queen Must Go On is tevens winnaar van het
programma Battle of the Bands (SBS6).

05 augustus – NEDERPOP – NEDERPOP ALL
STARS FT. HENK WESTBROEK

Nederpop All Stars neemt je mee op een muzikale roadtrip
langs de legendarische Nederpopklassiekers. Denk aan vele
hits van onder andere Het Goede Doel, Ramses Shaffy en
Paul de Leeuw. Een band van door de wol geverfde muzikanten die hun sporen in de Nederpop ruimschoots hebben
verdiend. Aangevuld met Henk Westbroek (Zelfs Je Naam Is
Mooi) staan ze garant voor een avond onvervalste Nederlandstalige popmuziek waarbij ook recente poppareltjes volop aan bod komen.
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stevige rock beats op drums. Ondersteund door een steady
bass line waar passionele keuboard en gitaarsolo’s als een Latin saus met funky kruiden en zwoele Jazz smaakmakers overheen gegoten wordt.

29 juli – INTERACTIEVE COVERS –
THE FELLAS

The Fellas is een band met een grote diversiteit aan hits uit
de muziekgeschiedenis. Ze betrekken het publiek bij de show
door verzoekjes te spelen. Daag de mannen uit door je favoriete hit op een verzoekkaartje te schrijven. De fantastische
zanger William staat wekelijks in het programma ‘Ik Hou Van
Holland’ en kent dus werkelijk duizend liedjes.

05 augustus – FUNK, SOUL – NODA

12 augustus – COVER / ALLROUND –
BABYBLUE

De zes jongens van Baby Blue nemen hun enthousiasme
mee naar ieder optreden. Tot 2021 was zanger FLEMMING
leadzanger van deze allround coverband. Vanaf de eerste minuut word je geboeid door het pakkende repertoire
van Baby Blue en staat de boel op z’n kop. Pop, Rock ’n
Roll, Nederlandstalig en zelfs die ene foute zomerhit. Baby
Blue speelt alles, zolang het maar voldoet aan de volgende
voorwaarden: iedereen kent het, iedereen zingt het mee
en iedereen zal erop dansen en springen. De mannen van
Baby Blue zorgen ieder optreden voor een grandioos feest!

19 augustus – TRIBUTE – THE ROOTSRIDERS | BOB MARLEY TRIBUTE

PODIUMTWEE
08 juli – SOUL – OOH MY SOUL

Ooh My Soul is een 10-koppige band die een ode brengt aan de
rauwe soulmuziek uit de jaren zestig. Denk aan legendarische
artiesten, zoals Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown,
Sam & Dave, Wilson Pickett, Etta James en vele anderen. Ooh
My Soul speelt bekende en minder bekende nummers van deze
grootheden uit de swinging sixties. Dit doen zij met overgave,
energie en toewijding. Sixties Soul klinkt maar op één manier
lekker: met veel drive, passie én een beetje schurend.

15 juli – COVER, POP, BLUES –
BGENDA BGENDA

The Rootsriders staan bekend als één van de beste Bob
Marley tribute bands ter wereld. Zij zullen tijdens hun
optreden laten zien én horen dat Marley’s tijdloze liedjes vandaag de dag nog altijd even relevant zijn als toen
ze indertijd door Marley werden geschreven. Ook zijn The
Rootsriders dit jaar vierde geworden bij het programma
Battle of the Bands (SBS6) én stonden zij met groot succes
eerder als afsluitende act bij De Kasteeltuinconcerten. Positive vibrations gegarandeerd!

is een blues- en coverband die hele mooie bekende blues nummers speelt én de grootste hits van de jaren zeventig en tachtig.
De vijf bekende muzikanten delen samen hun passie voor muziek en vermaken hiermee ieder publiek. Met hun enthousiasme
weet deze band van geen ophouden. Het motto van deze band
is ‘What you see is what you get’, dus geen computers, maar
gewoon echt pure live muziek!
22/07 – TO BE ANNOUNCED We maken het programma van
PodiumTwee op vrijdag 22 juli binnenkort bekend op onze kanalen.

26 augustus – TRIBUTE – EEN AVOND MET
H6 | ANDRÉ HAZES TRIBUTE

22 juli – FUENTE DEL RITMO (SANTANA TRIBUTE) – TRIBUTE

Geen enkele Nederlandse zanger is jaren na zijn dood nog
steeds zo immens populair als André Hazes. Wie kent ze
niet: ‘Een beetje verliefd’, ‘De Vlieger’, ‘Zij gelooft in mij’,
‘Bloed, Zweet en tranen’ en al die andere hits. Met de
13-koppige liveband compleet met zangeressen en blazers
vuurt Een avond met H6 in één avond alle André Hazes
hits op je af. Meezingen en schor naar huis gegarandeerd!

Deze uit acht man bestaande en super enthousiaste band is in
2018 opgericht met als doel de wereldwijd geliefde hits van
Carlos Santana & Friends zoveel mogelijk met dezelfde sound,
drive en passie te spelen als je van Santana zelf gewend bent.
Latin Rock, waarbij stilstaan zeker geen optie is! Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse ritmes op conga’s, timbales, bongo’s
en allerlei kleine percussie-instrumenten smelten samen met

26 augustus – BLUES – CHICAGO CAPITOLS

Met vijf gedreven muzikanten speelt de band Chicago Capitols
vette rhythm and blues uit de Windy City van het midwesten in
de jaren vijftig en zestig. Blues met een dikke en volle hoofdletter. Frontman Erik van Tilburg komt speciaal voor deze show
op en neer gereisd vanuit Zweden. Met nummers van onder
andere de grote legendes Howlin Wolf, Willie Dixon, Junior
Wells, Sonny Boy en Muddy Waters. Daarnaast spelen zij ook
eigen werk. Het zorgvuldig gekozen materiaal wordt vol overgave gebracht, met liefde voor blues op een eigen en pure
manier!

TIJDEN

Funky Soul band spelt de beste soul- en funkmuziek. Bekende
nummers van The Jacksons, Earth Wind and Fire, The Trammps, Betty Wright, Sisters Slegde, Joss Stone en Bruno Mars
zijn een kleine greep uit het repertoire van deze vrolijke band.
NODA zorgt gegarandeerd voor een gezellig, goed en dansbaar feestje met hun topbezetting!

HOOFDPODIUM
19:30 uur
20:30 – 21:30 uur
21:30 – 21:50 uur
21:50 – 23:00 uur
23:30 uur

Terrein en horeca geopend
Programma – Set 1
Pauze
Programma – Set 2
Terrein en horeca gesloten

12 augustus – GROOVE, FUNK, SOUL – COLIBRI THE BAND

PODIUMTWEE
19:00 uur
19:30 - 23:00 uur
		
		
23:30 uur

Terrein en horeca geopend
Programma – Verspreid over
verschillende sets met
meerdere pauzes
Terrein en horeca gesloten

Colibri is een 11-koppige funk, soul en groove band met ruim
20 jaar ervaring. Hun repertoire laat zich niet in één woord
omschrijven. Discogangers, soulsisters en funkbrothers, er is
voor ieder wat wils zolang het maar dansbaar is! Ze spelen
hits uit heden en verleden in een eigen jasje. Hiermee weten
ze ieder optreden onvergetelijk te maken en iedereen met een
brede lach naar huis te laten gaan!

19 augustus – ROCK ‘N ROLL – BAD BACKBONES

The Bad Back Bones spleen rockabilly, rock ‘n roll, country,
swing, americana, tex mex en alles wat daar op lijkt. Ze combineren eigen nummers met de bekende en onbekende nummers van grote muzikanten. Dit doen zij met passie en enthousiasme, wat deze band een sfeermaker bij uitstek maakt!

Wilt u vrijwilliger worden bij dit mooie evenement? Of heeft u
interesse in een het partner- of sponsorschap? Stuur dan een
e-mail naar info@kasteeltuinconcerten.nl.
Volg de Kasteeltuinconcerten Helmond ook op Facebook en
Instagram om op de hoogte te blijven! Als eerste alle nieuwtjes
omtrent De Kasteeltuinconcerten ontvangen? Schrijf je dan in
voor de nieuwsbrief.
Nieuwsbrief: www.kasteeltuinconcerten.nl/nieuwsbrief Facebook: www.facebook.com/kasteeltuinconcertenhelmond Instagram: www.instagram.com/kasteeltuinconcertenhelmond

Meer informatie over de
Kasteeltuinconcerten Helmond vindt u op
www.kasteeltuinconcerten.nl.
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WWW.ERMA.NL

Specialist op het gebied van
verpakkingen van golfkarton
Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief in de
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te verklaren; 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 zĳn:
XXXL-dozen
Driedubbel golfkarton
Palletdozen
Stansdozen
Drukwerkdozen
Vakverdelingen

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

mijnbedrijfslocatie
Helmond
De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de Helmondse 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 vestigingsbeleid 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

22

23

Plannen voor een
‘toekomstbestendige
arbeidsmarkt’
Het kabinet wil samen met ondernemers, werkgevers en werkenden toewerken naar een toekomstbestendige
arbeidsmarkt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een hoofdlijnenbrief
Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat houden deze hoofdlijnen in en wat gaan ze (mogelijk) betekenen in de toekomst?
Doel van de brief is om te komen tot een ‘toekomstbestendige
arbeidsmarkt’. In de brief staan de stappen die genomen worden om werkenden meer zekerheid te geven binnen wendbare
ondernemingen. Ook staan in de brief stappen en maatregelen
die zorgen voor een gelijker speelveld tussen werknemers en
zelfstandigen, met meer duidelijkheid over de vraag wanneer er
gewerkt wordt als werknemer of als zelfstandige.
Geconstateerd werd dat veel mensen in de problemen kwamen
omdat er voor hen te weinig zekerheid bestond. Enerzijds omdat ze als werknemer te weinig zekerheid hadden over het aantal te werken uren en anderzijds omdat veel mensen als (schijn)
zelfstandige werkzaam zijn, waardoor ze de sociale vangnetten missen die werknemers wel hebben. De minister stelt vast
dat de genoemde problemen niet vanzelf opgelost worden en
concludeert dat de oplossing moet plaatsvinden via interventies
van, en normering door, de overheid.
Samen met werkenden, werkgevers en ondernemers werkt het
kabinet daarom langs 5 thema’s aan een toekomstbestendige
arbeidsmarkt. Deze thema’s zijn de volgende:

1 Het aangaan van duurzame arbeidsrelaties stimuleren binnen
wendbare ondernemingen en het beter reguleren van tijdelijke contracten en driehoeksrelaties.
2. Een gelijker speelveld tussen werknemer en zelfstandige,
meer duidelijke en opeisbare regels en handhaving .
3. Altijd uitzicht op nieuw werk (via ‘leven lang ontwikkelen’ en
een goede arbeidsmarktinfrastructuur).
4. Aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA).
5. Meedoen aan de basis van de arbeidsmarkt.
De komende maanden zullen de verschillende deelonderwerpen
verder worden uitgewerkt. In de brief hoofdlijnenarbeidsmarkt
worden met name de eerste 2 thema’s verder uiteengezet. Deze
zal ik hier nu kort bespreken.

Duurzame arbeidsrelaties

Het blijft het kabinet / de politiek een doorn in het oog dat nog
steeds en veelvuldig wordt gewerkt met flexibele contracten,
die veel onzekerheid brengen voor werknemers. Om meer zekerheid te bieden aan werknemers met flexibele contracten stelt
het kabinet zich op het standpunt dat structureel werk in princi-

pe moet plaatsvinden op basis van arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd. Belangrijkste doel hiervan is om tot meer duurzame arbeidsrelaties te komen. Daarom worden de volgende
vier maatregelen uitgewerkt:
• Oproepcontracten en min-max-contracten gaan in hun huidige vorm verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten, zodat er meer werkzekerheid en roosterzekerheid
komt.
• Uitzendcontracten worden verder gereguleerd zodat de positie van uitzendkrachten wordt verbeterd. Ook moet er tenminste sprake zijn van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden
ten opzichte van de werknemers die direct in dienst zijn.
• Opeenvolgende tijdelijke contracten (draaideurflex) worden tegengegaan door de pauze in de keten (6 maanden)
te schrappen. Een aparte regeling voor seizoenswerk wordt
onderzocht.
• Er komt een arbeidscommissie om de toegang tot het recht
te verbeteren.

worden door een zelfstandige. Met name het begrip ‘gezag’
(een belangrijk bestanddeel voor bewijs dat sprake is van een
arbeidsovereenkomst) zal verduidelijkt worden en daarnaast
komt er een zogenaamd rechtsvermoeden. Dat betekent dat
de werkgever voortaan bewijs moet leveren dat geen sprake is van een dienstverband, in plaats van dat de werkende
moet aantonen dat sprake is van een dienstverband.
• Het toezicht en de handhaving op schijnzelfstandigheid verbeterd, waarbij het handhavingsmoratorium uiterlijk 1 januari 2025 wordt afgeschaft.
Wat er uiteindelijk van al deze plannen terecht gaat komen zal
de toekomst uitwijzen. Uiteraard houd ik jullie hiervan weer op
de hoogte.
Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle lezers
een fijne en hopelijk zonnige zomervakantie toe te wensen.

Wendbare ondernemingen

Ook in de toekomst hebben ondernemers manieren nodig om,
om te gaan met fluctuaties en innovaties. Daarbij is van belang
dat deze wendbaarheid niet vanzelfsprekend ten koste gaat
van de zekerheid van werknemers. Het kabinet werkt daarom,
samen met de sociale partners, maatregelen uit die duurzame
arbeidsrelaties en wendbaarheid van ondernemingen samen op
laten gaan. Deze maatregelen zijn complex. Begin 2023 zullen
de volgende maatregelen of alternatieven verder zijn uitgewerkt
om het aangaan van duurzame arbeidsrelaties aantrekkelijker
te maken.
• Het bevorderen dat werknemers van werk-naar-werk worden begeleid na beëindiging van het arbeidscontract.
• Invoering van deeltijd-WW.
• Het verbeteren van de regeling rondom loondoorbetaling bij
ziekte door in het tweede jaar (nog meer) in te zetten op
terugkeer bij een andere werkgever.

Gelijk speelveld tussen contractvormen en
duidelijker regels

Zelfstandige ondernemers leveren een steeds belangrijkere bijdrage in het arbeidsproces. Er is sprake van een forse groei van
het aantal zzp’ers. Hierbij wordt echter geconstateerd dat het in
veel gevallen gaat om gedwongen zzp-schap en schijnzelfstandigheid. Het kabinet wil een adequaat beschermingsniveau voor
alle werkenden, oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden
tegengaan, zorgen voor de solidariteit binnen de sociale zekerheid en het fiscale stelsel en de wet- en regelgeving verbeteren
zodat er meer duidelijkheid komt over contractvormen.
Om dit te realiseren wil het kabinet in deze kabinetsperiode:
• Inzetten op een gelijker speelveld tussen contractvormen.
Onder meer door de komst van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, mogelijkheden pensioen op
te bouwen voor zelfstandigen en beperking van de zelfstandigenaftrek.
• Mogelijkheden creëren om collectief te onderhandelen en
een stevigere plek te realiseren voor zzp’ers in de SER.
• Meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer werk gedaan moet worden door een werknemer of verricht mag

Voor alle vragen met betrekking tot actuele
kwesties op het gebied van het arbeidsrecht, nu
en in de toekomst, 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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UW PARTNER

VOOR UW GEMAK
ALLES
ONDER ÉÉN DAK

IN KABELS & SPECIAALKABELS
Panovenweg 32
5708HR Helmond

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
Brabant
Autolease
is onderdeel
van Autodroom
Helmond.
uniek concept.
Dit is namelijk de
erg snel.
Brabant
Autolease
gaat graag
met uEen
in gesprek
en samen
eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook
voor (private) lease.
met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk.
Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze
Want
is méér. goed advies en hoogstaande
bedrijven versterken elkaar. U kunt
dusmobiliteit
rekenen op persoonlijk,

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

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 andere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Wij staan voor u klaar.

Volop mogelijkheden
En gemak,
dat bieden wij. Zo is de keus
aan u! Wij hebben een uitgebreid
Volkswagen
Volvo
Fiataanbod aan nieuwe 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.
De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Persoonlijk
Type
Lokaal
Gedreven
Maatwerk
Bijtelling
Klantgericht
Volop mogelijkheden

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

Contact
Brabant Autolease
Type
Autoboulevard
Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond
Lease

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

Locatie:
Autowijk
Helmond Varenschut
21eonder
5705 DK Helmond
Voor
uw
gemak
alles
een dak!
Tel: 0492 588 972 ton@brabantautolease.nl Ton van Abeelen 06-23225695

T +31(0)492 529 645
F +31(0)492 528 515
info@edec.nl
www.edec.nl

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
klantenspeciﬁcaties.

Kabel B.V.
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Wij zijn Bouwmaat.
En dat zijn we al
sinds 1986.

Toen opgericht door bouwers,
voor bouwers. Voor elke klus,
van klein tot groot: wij hebben
het in huis.

POWERFUL

De groothandel voor eigen bazen in de bouw
Altijd een oplossing en goed advies
Het beste assortiment voor de slimme bouwer

Bouwmaat Helmond
Vossenbeemd 102 | 5705 Cl Helmond
+31 (0)492 50 93 10 | helmond@bouwmaat.nl

Die maken het verschil!
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

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

LOGISTICFORCE.NL
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Bij The Underdog ben je de architect van je eigen toekomst

Op zoek naar de
ultieme baan?

Je bent al een poosje op zoek naar dé baan voor jou. Nou is er in veel branches werk genoeg, maar je zoekt wel
een job die echt bij je past. Waarin al je kwaliteiten en goede eigenschappen volledig tot hun recht komen. En
het liefst bij een werkgever die je alle ruimte geeft om jezelf te ontwikkelen en ook op het gebied van opleiding
graag in je investeert. Bovendien vind je gezellige collega’s, een goede sfeer en een prettige arbeid en vrije tijd
verhouding van groot belang. Klinkt als: The Underdog!
“Weten wat je kunt en weten wat je wilt. Het zijn twee van
de belangrijkste dingen in het leven”, knikt Merijn Janssen,
directeur/eigenaar van (online) marketing- en salesbureau
The Underdog. “En daar moet je ook geen concessies aan
doen. Het is dan fijn als je een werkgever vindt die dat
herkent, erkent en je steunt in alles wat je kunt, wilt én graag
wilt leren. Andersom zijn dat juist ook de mensen die we
zoeken voor The Underdog. Want niet alleen helpen we als
marketing- en salesbureau andere ondernemers bij de groei
van hun bedrijf, we willen zelf ook altijd groeien. Dat gaat
hier hand in hand: groeien en doen groeien.”

Geen vakken vullen

The Underdog is dan ook altijd op zoek naar talent.
“We kennen bij The Underdog een continue instuif van
jonge, enthousiaste talenten”, zegt Janssen. “We werken
graag samen met stagiaires en we bieden ook ruimte aan
werkstudenten die geen vakken willen vullen, geen zakken
willen vullen, maar iets willen leren. Daarmee helpen ze
zichzelf én ze helpen ons. Zo worden we er samen beter
van.” Dat het werkt blijkt wel uit het feit dat The Underdog

veel mensen in dienst heeft die als stagiair of als werkstudent
bij het bureau zijn begonnen. “Dat is veelzeggend en zoals
we het graag zien”, beaamt Janssen. “Een duidelijk voorbeeld
dat het mes aan twee kanten snijdt bij The Underdog.”

Duurzame relatie

Janssen is nu op zoek naar een iets ervarener kracht. “Een
sales en klantenservice beheerder”, knikt hij. “Bij The
Underdog is sales niet zomaar sales, dus we zoeken iemand
die zich bewezen heeft in het aangaan én onderhouden
van relaties. We hebben de functie niet opgeknipt in allerlei
deelfuncties, want we willen juist dat onze salesmensen de
klant van A tot Z begeleiden in het hele proces. Dat maakt
het werk interessant én zorgt voor een goede band met de
klant. Dat laatste is heel belangrijk, want je wilt als klant
direct en adequaat geholpen worden. Dat is een vereiste om
een duurzame relatie met de klant op te bouwen en dat is
wat we graag willen.”
De sales en klantenservice beheerder weet zich daarbij in de
rug gedekt en gesteund door een heel team aan specialisten.

“Ben jij op zoek naar een nieuwe horizon? Zie jij het als uitdaging om van een underdog een
winnaar te maken? Bij The Underdog hebben we ook mogelijkheden voor talenten in
marketing, content, IT-techniek en vormgeving. Bovendien bieden we je graag een
stageplaats of een leerzame bijbaan aan als student. Bel of mail me maar,
dan maken we snel een afspraak!” (Luc Wechseler, The Underdog)

“Een aanvaller kan wel doelpunten maken, als het achterin zo
lek als een mandje is, ga je nooit een wedstrijd winnen”, lacht
Janssen. “Je moet dus zorgen voor een goede organisatie,
waarbij iedereen gestaffeld achter elkaar staat en alle
radertjes lekker geolied lopen. Dan mag je ook verwachten
dat de spits daadwerkelijk winnende doelpunten maakt.”

Ondernemer binnen onderneming

Concreet houdt het in dat een sales en klantenservice
beheerder bij The Underdog een zeer complete functie is
met veel vrijheid én verantwoordelijkheid. “Natuurlijk ben
je bezig met de dagelijks gang van zaken, maar we willen
ook dat je meedenkt over verbeteringen van diensten (o.a.
automatisering), nieuwe producten, zelfs nieuwe markten.
Ook het uitvoeren van een marktonderzoek en beoordelen
van uitkomsten en mogelijkheden hoort daarbij. Eigenlijk ben
je een ondernemer binnen een onderneming. Zo zien we dat
graag.”

ook dat is bij The Underdog ook allemaal goed geregeld.
Daar maak je het verschil evenwel niet mee in de huidige
arbeidsmarkt. Het gaat over inhoud, niet over vorm. De
inhoud van een functie, de vrijheid binnen een functie en de
ontwikkelmogelijkheden.”
Dat laatste is geen loze belofte. “We gooien je gewoon in het
diepe als we denken dat je dat aankunt”, glimlacht Janssen.
“Al staan we natuurlijk wel aan de rand van het zwembad
om je een reddingsboei toe te gooien als je het even moeilijk
hebt. Dan gaan we gewoon even terug naar het halfdiepe of
bieden een krukje of een plankje aan. We laten het er niet bij
zitten, maar geven je juist dat duwtje in de rug dat je op dat
moment nodig hebt. Want, dat weten we allemaal, groeien
gaat altijd met vallen en opstaan.”

Interne en externe projecten

The Underdog is een marketing- en salesbureau dat zich
toelegt op het helpen van externe klanten in hun ontwikkeling,
maar heeft ook eigen producten en projecten. “We leren
dus ook dagelijks in de praktijk”, zegt Janssen. “We kunnen
zo nieuwe ontwikkelingen binnen onze eigen bedrijven
toepassen en waar nodig verbeteren om ze vervolgens aan
te bieden bij onze externe klanten. Dat is een groot voordeel.
De sales en klantenservice beheerder zal - zeker in het begin
- ook aan onze eigen projecten werken. Zo hebben we een
11-tal leadgeneratieplatforms die in de meeste gevallen
nog marktleider zijn ook. Dat succes willen we niet alleen
consolideren, maar liefst natuurlijk verder uitbouwen.”

Inspiratie en energie

Daarnaast exploiteert The Underdog ook de brandstore
van een meubellijn. “In de NJOJ Brand Store vind je design
bartafels, eettafels, salontafels, bijbehorende krukken en
stoelen, barbecue meubels alsmede een loungeset-lijn”,
vertelt Janssen. “Daarmee zijn we begonnen als pilot voor een
platform waarop we producten aanbieden van talentvolle
ontwerpers. Ook daar ligt een mooie uitdaging. Kortom, het
is heel divers wat we allemaal doen binnen The Underdog.
We merken dat het onze medewerkers inspireert en veel
energie geeft om met zoveel verschillende zaken bezig te
zijn. Daar borduren we dus zeker op voort.”

Duwtje in de rug

De arbeidsmarkt mag dan krap zijn, bij The Underdog
hebben ze daar niet veel last van. “Ik denk dat dat te maken
heeft met hetgeen we werknemers kunnen bieden”, stelt
Janssen. “En dan heb ik het nog niet eens over salaris,
secundaire voorwaarden en sociale randvoorwaarden, want

The Underdog
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
Telefoon: 0492 - 729 854
E-mail: info@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl/werken-bij
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Een bedrijfshypotheek
voor lokale ondernemers.
Bel voo
r een
afspraa
k

Black & Colors
ook voor al uw
stickers in alle maten
en vormen
Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250
e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl

Voor vrijblijvende informatie
kunt u altijd contact met ons opnemen
Dennis Birjmohun mobiel: 06 54 38 18 31

Bouwopleveringen

Vloeronderhoud

Hogedrukreiniging

Vastgoedonderhoud

Glasbewassing

Reiniging zonnepanelen

Schoonmaakonderhoud
Veldsink - Bekx
Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E bankzaken@mierlo.veldsink.nl
I www.veldsink.nl

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

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

TE HUUR

De Plaetse 75 Brandevoort, Helmond

Haaglaan 20 Helmond

Mooie ruime winkelruimte beschikbaar voor verschillende
doeleinden. In Brandevoort zijn onder andere gevestigd:
Albert Heijn, Jumbo, Kruitvat, Primera, Keurslagerij
Vogels, Freestyle Kappers, Bakkerij ’t Bakkertje, Hema en
diverse horeca gelegenheden. Het rechthoekige gebouw is
eventueel in 2 delen te splitsen.
Oppervlakte:
Aanvaarding:

Huurprijs nader
overeen te komen

Het object is gelegen nabij het centrum van Helmond.
Diverse voorzieningen zoals het winkelcentrum,
sportaccommodaties en scholen zijn in de directe nabijheid aanwezig. Het object is bereikbaar met zowel eigen
vervoer als met het openbaar vervoer.

Circa 229 m²
In overleg.

Bereikbaarheid: De wijk Brandevoort is gelegen tussen
Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er
circa 11.000 mensen in Brandevoort en op termijn zullen dit er
circa 17.000 worden. Het station Brandevoort beschikt over ruim
voldoende parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen
parkeergarages.

Huurprijs nader
overeen te komen

Oppervlakte:

Perceel 933 m²
Bedrijfsruimte circa 155 m²
Kantoorruimte (1e verd) circa 50 m²

Aanvaarding:

In overleg.

Bestemmingsplan: Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘
Helmond-West-Houtsdonk”. Het object heeft hierin de bestemming ‘Bedrijf’. Bedrijven in de categorie -3 (sb-3); Het object is zeer
geschikt voor opslag en stallingsdoelen.

In samenwerking met: RSP

TE HUUR

TE HUUR

Kanaaldijk NW 81 Helmond

Laan door de Veste 116 Helmond

Nabij het centrum aan het oude kanaal gelegen zeer fraai
gerenoveerd Rijksmonument bestaande uit kantoorruimten in
drie bouwlagen en voldoende parkeermogelijkheden op eigen
terrein. Tegenover het kantoor wordt op dit moment het
prachtige plan Oranje kade ontwikkeld.

Beschikbaar voor verhuur, praktijkruimte voorzien van
vloerbedekking, verwarming/airco, pantry, toilet,
meterkast (gas, water en elektra).
In Brandevoort zijn onder andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo,
Zeeman, Kruitvat, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers,
Bakkerij ’t Bakkertje en Hema.
Oppervlakte:

Circa 160 m²

Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid: De wijk Brandevoort is gelegen tussen Helmond,
Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er circa 11.000 Brandevoort en op termijn zullen dit er circa 17.000
worden. Het station Brandevoort beschikt over ruim voldoende
parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen
parkeergarages.

Oppervlakte:
VERHUURD

Oppervlakte kelder: Circa 10 m²
Oppervlakte begane grond: Circa 100 m²
Oppervlakte eerste verdieping: Circa 115 m²
Oppervlakte tweede verdieping: Circa 100 m²

Parkeerplaatsen: Er zijn circa 8 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Tevens is er voldoende openbare
parkeerruimte aan de Kanaaldijk.

Huurprijs nader
overeen te komen
In samenwerking met: RSP

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl

Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid: De bereikbaarheid van het kantoorgebouw
direct gelegen aan de N612 (Neder)Weert – ’s Hertogenbosch, is
goed, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer.
De autosnelweg A270 Helmond-Eindhoven alsmede de provinciale
weg. ’s-Hertogenbosch-Helmond-Weert met directe aansluiting op
de A69 Eindhoven-Venlo zijn nabijgelegen.

Huurprijs nader
overeen te komen

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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Bobby’s beach in
helmond is weer
geopend!
Het zonnetje begint steeds vaker te schijnen en de temperaturen beginnen te stijgen. Dat betekent dat we eindelijk
weer met de voetjes in het zand kunnen genieten van tropische cocktails, verfrissende gin&tonics en zomerse
biertjes op Bobby’s Beach in Helmond!

35

Vakantie vier je ook dit jaar weer op het vernieuwde
stadsstrand midden in het centrum van Helmond. Groene
palmen, lekker muziekje, strandstoeltjes en een beach
bar. Voeg hier heerlijke cocktails, gin&tonics, een bucket
zomerse biertjes en lekkere Italiaanse gerechten aan
toe en je hebt het perfecte vakantietafereel. Dit kan
gewoon achter Bobby’s Bar Helmond op het vernieuwde
stadsstrand!
Ook dit jaar kun je weer genieten van de lekkerste Italiaanse
gerechten van Ristorante Sicilia. Heerlijke hapjes, pasta’s,
pizza’s, salades en wraps. Daarnaast hebben we Bobby’s
Beach dit jaar uitgebreid met leuke activiteiten, zoals een

waterspeeltuin voor de kinderen en een jeu de boules
baan. Regelmatig vinden er ook leuke evenementen en
activiteiten plaats op Bobby’s Beach. Houdt hiervoor onze
socials in de gaten.
Volg Bobby’s Beach op Facebook en Instagram om op de
hoogte te blijven van alle acties en evenementen.
www.facebook.com/bobbysbeachhelmond
www.instagram.com/bobbysbeachhelmond

OPENINGSTIJDEN

Bobby’s Beach is vanaf nu weer dagelijks geopend.*
Maandag t/m donderdag: 17:00 – 01:00u
Vrijdag & zaterdag: 15:00 – 02:00u
Zondag: 15:00 – 01:00u
* Bij slecht weer is Bobby’s Beach gesloten.
Houdt de socials in de gaten voor actuele openingstijden.

Bobby’s Beach Helmond
Steenweg 11
5707 CD Helmond
Bobby’s Beach is toegankelijk via Bobby’s Bar
Helmond of achterom via de Kromme Steenweg.
www.bobbys-bar.nl/beach
info@bobbys-bar.nl

36

37

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

BCT Weth den Oudenstraat

Weth. den Oudenstraat
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.

BCT Hortsedijk

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

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;
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KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECHNIEKEN. VEEL BEDRIJVEN WERKEN MET ONZE
PRODUCTEN.

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 WARMWATERSYSTEMEN.

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.

Smart Synergy Helmond;
voeg in en draai mee!
Met veel interesse kwam vorige week Stimulus Programmamanagement het programma Smart Synergy Helmond
op de bedrijventerreinen bezoeken.

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

www.peellandadvocaten.nl

Het
programma
met
daarin
vier
innovatieve
duurzaamheidsprojecten is nu ongeveer halverwege en er
was heel veel te vertellen.

Aandacht voor bestaande bedrijventerreinen

Stimulus was onder de indruk van de gezette stappen en ziet
volop kansen voor een eventueel vervolg. Aandacht voor de
bestaande bedrijventerreinen blijft nodig, er valt nog veel te
verduurzamen. Ondernemers willen altijd sneller en concreter,
maar een ding is zeker... op de bedrijventerreinen in Helmond
lopen we voorop ten opzichte van menig ander programma
in Nederland.
Smart Synergy Helmond is een gezamenlijk programma
tussen SBH (ondernemers) en gemeente Helmond en
ontvangt Europese subsidie

Kijk op www.smartsynergyhelmond.nl voor
meer informatie of neem contact op met
parkmanagement@bedrijventerreinenhelmond.nl.
Voeg in en draai mee!
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Zomerschouw KVO in volle zon
Overleg tijdens schouwronde op Groot Schooten

Naast diverse vergaderingen maakt de Stichting
Bedrijventerreinen Helmond ook twee keer per jaar een
gezamenlijke fysieke schouwronde op de bedrijventerreinen.
In groepjes vanuit het samenwerkingsverband wordt er
gekeken naar (on)veilige situaties en proberen ze deze waar
mogelijke integraal aan te pakken.
Afgelopen weken zijn alle bedrijventerreinen weer
“geschouwd” met dank aan politie, brandweer, gemeente en
ondernemers voor hun bijdrage.
Dankzij de inzet van onze terreinconciërge zien de terreinen
er prima uit. Hier en daar een aandachtspunt, maar daar
gaan we mee aan de slag.

Geslaagde
terreinbijeenkomsten
voor ondernemers
De terreinbijeenkomsten BZOB, Hoogeind-De Weijer, Groot Schooten en Helmond West waren druk bezocht door
enthousiaste ondernemers. Fijn om na een lange periode zonder fysieke bijeenkomsten weer eens bij elkaar te
komen.

Een mooie bonus voor
adequate beveiliging
Al jarenlang zorgt Stichting Bedrijventerreinen Helmond voor de veiligheid op de Helmondse bedrijventerreinen.
Vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), een nauwe samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente, zijn in de loop der jaren diverse mooie projecten ontstaan. Denk aan camerabeveiliging,
mobiele surveillancerondes, aanpak van ondermijning etc. etc. Op de website van de Stichting Bedrijventerreinen
Helmond is er alles over te vinden.

Lunchommetjes geopend

In samenwerking met Jibb+ Helmond heeft de Stichting
Bedrijventerreinen Helmond (SBH)
een aantal leuke
wandelroutes uitgezet van +/- 25 minuten (gemiddeld 1.5

Een vitale start van de terreinbijeenkomsten dus, waarmee
we ook een signaal afgeven aan de niet aanwezige
collega-ondernemers om het wandelen en vitaliteit in z’n
algemeenheid binnen organisaties te promoten. Esther van
den Hurk - Vitaal Leven is daar vanuit SBH al enige tijd met
bezig onder het Vitaliteitsloket. Maatwerk ondersteuning
voor het MKB op gebied van duurzame inzetbaarheid van
mensen.
Ook het projectteam van Smart Synergy Helmond was
uiteraard aanwezig op de terreinbijeenkomsten en hebben
met de aanwezige ondernemers uitgebreid gesproken over
de 4 innovatieve projecten die vanuit SBH lopen.

Participatie-bonus

Sinds 3 jaar heeft SBH een samenwerkingsovereenkomst
met Interpolis en Rabobank beklonken. Beide organisaties
steunen al jaren beveiligingscollectieven en hanteert
premiekortingen tot wel 20% voor bedrijven die verzekerd
zijn via hen. Door de adequate beveiliging op de Helmondse
bedrijventerreinen, in combinatie met camerabeveiliging en
het Keurmerk Veilig Ondernemen is er een grote daling in
schadelast van de gevestigde bedrijven. Samenwerking loont
en daarom is er een *participatie-uitkering met een mooi

bedrag van ruim 11 duizend euro uitgekeerd aan SBH, te
besteden aan veiligheid op de terreinen.
*De participatie-uitkering is de gunstige verhouding
tussen de betaalde verzekeringspremie door bedrijven op
bedrijventerrein en het bedrag dat aan schade uitgekeerd is.

km) op de diverse bedrijventerreinen. Zo veilig en zo groen
mogelijk wel te verstaan!
Onder begeleiding van Kristian van Jibb + liepen de aanwezige
ondernemers een “lunchommetjes” over de terreinen waar
SBH samen met Eva van Rijsingen van BASE-projects ook
nog eens verrassende eetbare planten heeft gezet om “eten
uit de natuur” te bevorderen en langzaam meer aandacht
te vragen voor biodiversiteit op onze bedrijventerreinen om
deze toekomstbestendig te maken en houden.
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RVS Finishing
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Bouwschadeherstel

coaten

Wij staan altijd voor u klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de finishing 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
RVS
Bouwschadeherstel
door de flexibiliteit
enFinishing
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.

J. van de Vrande Bedrijfskleding

Kanaaldijk ZW 9a

www.onlinebedrijfskleding.nl

DORINE VAN THIEL

Poedercoaten

RVS Finishing

Bouwschadeherstel

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

5706 LD Helmond 0492 53 79 41
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Helmond Sport naar de Eredivisie.

Hoezo ‘grauwte smoel’?
Terwijl de meeste mensen zich opmaken voor hun zomervakantie is de selectie van Helmond Sport stevig aan het
trainen ter voorbereiding van een nieuw voetbalseizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De verwachtingen zijn
hoog gespannen door de ambitieuze plannen van het bestuur van de club. Seizoen 2021-2022 werd afgesloten
met een laatste plek en dat was Philippe van Esch en de zijnen een doorn in het oog. Op de informatiebijeenkomst
10 mei j.l. was Van Esch daar heel helder over: “Dat willen we niet meer,” sprak hij. “We moeten groter denken.
Het spelersbudget wordt meer dan verdubbeld waardoor er veel meer mogelijk is.”
Helmond Sport gaat een pittige uitdaging aan en de spelers
zullen dat op het veld moeten waarmaken. De Keuken Kampioen Divisie wordt het nieuwe seizoen heel interessant. Want
met ploegen als PEC Zwolle, Willem II, ADO Den Haag, De
Graafschap, Roda JC, Heracles en niet te vergeten FC Eindhoven, NAC en VVV is er alle reden om een erg spannende
competitie te verwachten. Om met die ploegen te kunnen
concurreren moet de selectie flink versterkt worden en dat is
inmiddels gebeurd op een manier die voor Helmond Sport begrippen zijn weerga niet kent. Daarbij is de samenwerking met
KV Mechelen een belangrijke factor maar niet de enige.

Drietrapsraket

De toekomstplannen van het bestuur kunnen gezien worden
als een erg optimistische drietrapsraket. Komend seizoen de
play-offs halen, het seizoen daarop bij de eerste vier eindigen
en daarna meedoen in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Want seizoen 2024-2025 hoopt men in het nieuwe stadi-

De selectie van Helmond Sport op de eerste training.
© Kevin Senders/Helmond Sport

on te kunnen aftrappen en dan liefst met een Eredivisiewedstrijd. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar men is bij
de club niet over één nacht ijs gegaan. Als een verslaggever
van ESPN aangeeft dat er veel voorbeelden zijn van ondernemers die hebben geïnvesteerd in een voetbalclub, maar vervolgens hun dromen niet zien uitkomen, legt Philippe van Esch
uit waarom hij denkt dat het in Helmond wél gaat lukken: “Ik
loop al langer mee in het voetbal. Het is zeker geen hersenspinsel. We hebben een goed bestuur, een goede organisatie
met veel mensen die al heel lang bij de club aanwezig zijn. We
hebben een gedegen analyse gemaakt van wat er nodig is en
wat we moeten doen om als club continuïteit te krijgen.”

Samenwerking met KV Mechelen

De samenwerking met KV Mechelen wordt voortgezet en uitgebreid. Sven Swinnen promoveerde van interim naar officiële
hoofcoach van Helmond Sport voor de komende twee seizoenen. Als jeugdacademieman uit Mechelen onderstreept hij de

Helmonder Bram van Vlerken is terug bij Helmond Sport.
© Kevin Senders/HelmondSport
waarde van de Jeugd Academy van Helmond Sport. Binnen
afzienbare tijd zou de selectie uit 28 spelers moeten bestaan
waaronder 10 spelers uit de jeugdacademie. Komend seizoen
start een team Onder 18. Daarmee groeit de academie naar
volwassenheid. Van Esch onderstreept de waarde van de samenwerking met KV Mechelen. ‘Alec van Hoorenbeeck speelde vorig seizoen alle wedstrijden bij Helmond Sport en is nu
vaste eerste elftalspeler bij de Belgische eerste klasse. Maar
ook op ander gebieden zoals data-analyse wordt de samenwerking geïntensiveerd.’

Nieuwe selectie

Zoals de afgelopen twee seizoenen al het geval was zullen ook
in het nieuwe seizoen weer enkele spelers van KV Mechelen
het Helmond Sport tenue gaan dragen. Daarnaast hadden
eind juni al negen nieuwe spelers een contract getekend en
bestaat de selectie uit een mix van jonge talenten en ervaren
krachten. Waaronder Helmonders Bram van Vlerken en Wassim Essanoussi, die beiden in het verleden deel uitmaakten van
de jeugdopleiding van Helmond Sport. Passend bij de doelstelling om Helmond Sport een club van de regio te laten zijn.

Philippe van Esch spreekt de ambities uit op de
informatiebijeenkomst. © Kevin Senders/Helmond Sport

Meerjarencontracten wordt het toverwoord. Dit met het oog
op de doelstelling om binnen enkele jaren een Eredivisiewaardig team op de mat te kunnen brengen. Een team moet groeien. Daarom zijn er goede ervaren spelers aangetrokken die
samen met de talenten uit de jeugdopleidingen van Helmond
Sport en KV Mechelen aan de slag gaan en patronen inslijpen.

Investeren in de toekomst

Het budget meer dan verdubbelen betekent nogal wat. Het
merendeel van de extra inkomsten komt uit sponsorgeld, maar
ook de supporters zullen moeten bijdragen. De prijs van de
tickets zal verhoogd worden. Daar krijgen ze dan wel wat voor
terug. Sowieso al omdat er komend seizoen erg aantrekkelijke
tegenstanders naar het GS Staalwerken Stadion gaan komen.
Maar vooral ook omdat er zomaar gewonnen kan worden van
die tegenstanders door een kwalitatief sterk Helmond Sport.
Want het kapitaal staat op het veld en als er veel punten gehaald worden verdient het zichzelf terug. We gaan hoe dan
ook een mooi voetbalseizoen beleven.

www.helmondsport.nl
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Engelseweg 129
5705 AC Helmond
T 0492-507550
E info@elektrovogels.nl
W elektrovogels.nl

•

Licht & Kracht
installaties

•

Led verlichting

•

Exclusieve verlichting
voor winkel en kantoor

•

Domotica

•

Zonnepanelen

•

Duurzame energie

•

Beveiligingsinstallaties

•

Camerasystemen

•

Geluid & Omroep
installaties

Elektro Vogels
is op zoek naar collega’s !
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de wegen- e
Bij BLM houden we van duurzaam bouwen. Duurzaam
bouwen in projecten én duurzaam bouwen aan relaties.
Sinds medio dit jaar zijn wij in bouwteam met Wijnen
Bouwgroep bezig met de voorbereidingen voor de
nieuwbouw van SHI in Asten. Een mooi vervolg op eerdere
succesvolle projecten met Wijnen Bouwgroep. En ook in
dit geval geldt dat er oog is voor de samenwerking in de
regio. Niet alleen Wijnen Bouwgroep en BLM Wegenbouw
zijn ‘thuis in de regio’, maar ook de onderaannemers komen
uit de regio van Asten. Ook dat is duurzaam!
Samen bouwen we een duurzaam hoofdkantoor naar
BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 ambitie ‘Good’.
Want samen kom je niet alleen het verst, het is ook nog
eens veel leuker. Ook dát is BLM!
Meer weten? Ga dan naar www.blmwegenbouw.nl

De ideale combinatie

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
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Met een NJOJ statafel trek jij de aandacht

Op naar de beurs!
Je neemt deel aan een beurs en je neemt mee… je eigen statafel die je op kantoor hebt staan! Of misschien
ben je juist op zoek naar een tafel die je voor beurzen kunt gebruiken. Dan is een NJOJ tafel een mooie, stoere,
multifunctionele en makkelijke optie. Groot voordeel: je kunt jouw NJOJ tafel op maat en naar eigen wens laten
maken, natuurlijk gebrandmerkt met je eigen logo! Natuurlijk is jouw tafel wél altijd 3D: Duurzaam Dutch Design!
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USP’s van NJOJ
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik
• Te bestellen in verschillende maten
(ook standaard)
• Staat binnen 1 minuut door het slimme
kliksysteem
• Neemt gedemonteerd weinig ruimte in beslag
• Vloervriendelijke pootafwerking
• Handige ophanghaken voor jassen of tassen

Het driedimensionale gaat ook op voor de mogelijkheden
van een NJOJ statafel. Je maakt er namelijk in een
handomdraai een eettafel of zelfs een salontafel van!
Zo heb je op elk moment wat je nodig hebt. Je denkt nu
misschien dat je daar gereedschap voor nodig hebt. Nee
hoor, gewoon twee handen. Binnen een minuut heb jij je
tafel gemonteerd of gedemonteerd. Dus heb je haast om
na de beurs naar de borrel te gaan, dan heb jij je tafel in
no-time bij je achter in de auto liggen. Kortom: nooit meer
hoofdbrekens over hoe je jouw stand moet inrichten, geen
zoektocht op Google naar mooie, praktische beursmeubels,
geen gesjouw met van alles en nog wat, maar gewoon
een eigen, hippe, tot de verbeelding sprekende tafel die je
zo neerzet en weer opruimt.

Opvallen met NJOJ

• Blank aluminium of matzwart gepoedercoat
onderstel
• Stoere aluminium of matzwart gepoedercoate
krukken
• Met een extra set tafelpoten varieer je in
hoogte van de tafel
• Speciale NJOJ draagtas om je tafelpoten
in te vervoeren

jij nooit meer na te denken over het meubilair dat je mee
wilt nemen naar een beurs, dan wel wilt huren. Je hebt
jouw eyecatcher gewoon in de auto liggen en zet ‘m
binnen een minuutje op. Plussssss…. je trekt veel bekijks
en dat is wat je wilt op een beurs!

Klaar voor de beurs!

Welke beurs heb jij binnenkort? En heb je alles al naar
wens geregeld? Vast niet! Dus dan is dit een uitgelezen
kans. Bestel nu jouw eigen, gecustomizede beurstafels. Ze
kunnen al binnen twee weken geleverd worden! Maak via
de website makkelijk en snel een afspraak om de tafels te
bekijken, voelen en ruiken en jouw specifieke wensen te
bespreken. Dan ben jij klaar voor de beurs én alle beurzen
in de toekomst!

Als je op een beurs staat, wil je opvallen. Dat doe je niet
met de oubollige statafels met een treurige tafelrok. Met
een design statafel van NJOJ trek jij gegarandeerd de
aandacht. Potentiële klanten komen naar je stand, gaan
aan tafel staan en zetten hun voet op de goed doordachte
voetensteun. Ze luisteren geboeid naar jouw verhaal,
terwijl hun oog valt op het brandmerk van NJOJ in de tafel.
Daar kan overigens ook jouw bedrijfsnaam of logo komen
te staan! Het gesprek neemt steeds serieuzere vormen
aan, het colbertje gaat uit en wordt opgehangen aan één
van de handige haken onder de tafel. Wie heeft er een
kapstok nodig?

Robuust maar toch verfijnd

Niet alleen ziet de tafel er stoer uit, hij is ook robuust,
maar tegelijkertijd verfijnd. De voetensteun is heerlijk, de
haakjes zijn handig, het brandmerk supervet en de wieltjes
eronder lekker praktisch. De rem eraf en je rijdt ‘m zo
een metertje naar voren, achteren, links of rechts. Geen
gesjouw, geen gedoe! Een ander pluspunt van jouw NJOJ
tafel: hij is sterk en stabiel, maar tevens een lichtgewicht.
Bovendien gemaakt van duurzame materialen.

Nooit meer nadenken

Echt iets voor jou, hè! Kijk op njojbrandstore.nl welke tafel
het best bij jouw bedrijfsuitstraling past. Wil je de tafels
zien, voelen en ruiken, kom dan langs in de showroom
te Helmond. Heb je daar geen tijd voor, dan komt NJOJ
naar je toe en krijg je een tafel naar keuze op proef. En wil
je een onsje meer? 10 of 20 centimeter langer, korter of
breder, je zegt het maar! Je kunt jouw NJOJ tafel volledig
naar wens samenstellen. Met je eigen tafel van NJOJ hoef

NJOJ Brand Store
Website: www.njojbrandstore.nl
E-mail: info@njojbrandstore.nl
Telefoon: 085 - 580 7984
Bezoekadres showroom
Steenovenweg 19
5708 HN Helmond
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Helmond

De eerst volgende uitgave van
Zakelijk Helmond verschijnt
begin september.
Wij wensen u een
prettige vakantie.

Gratis ek
r
sgesp
advie

Sterk in
bedrijfsgroei
realiseren.

strategie

online marketing

design

sales

development

www.the-underdog.nl
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond | 0492 729 830 | info@the-underdog.nl

52

53

en en
k
r
e
w
t
e
“N
emers
n
r
e
d
n
o
nieuwe
ge en
i
l
l
e
z
e
g
n in een
e
n
n
e
k
leren
feer!”
s
n
e
g
n
o
ongedw

Het leuren en sleuren naar een beurs
hebben we wel gehad. Super gezellige
maar ook zeer vermoeiende dagen. En als
je na een beurs aan andere vroeg:

“en hoe was
jouw beurs?”
kreeg je steeds vaker te horen dat er
onderling beter zaken werd gedaan dan
met de bezoekers!

PAKKET 1
• 2 personen verdeeld over de
2 avonden
• Mogelijk tot bedrijfspresentatie
(maximaal 15 presentaties)
• Mogelijkheid tot deelname
speeddate

€ 525,-

excl. btw

Hierover brainstormend hebben we het
volgende concept bedacht:
Beurs – Netwerkplein – Smoelenboek

PAKKET 2
• Aanwezig op beide
avonden
• Mogelijk tot
bedrijfspresentatie
(maximaal 15 presentaties)
• Mogelijkheid tot
deelname speeddate

Wat bieden we:
• Reclame wand van 2 x 1 meter of 2 x 0,5 meter
voorzien van logo en foto deelnemer
• Visitekaartjes voorzien van logo, foto
deelnemer en contactgegevens
• Badge voorzien van naam en foto deelnemer, tevens entreepas
• 2 avonden een goed verzorgd walking-dinner en drank
• Mogelijkheid tot een bedrijfspresentatie van 5 minuten
• Mogelijkheid tot deelname aan de speeddate
PAKKET 3
• Entertainment
• Bewaking bij de deur
• 1 persoon aanwezig op
• Voldoende gratis parkeerplaatsen
woensdag of donderdag
• Alleen B2B, geen bezoekers!
• Mogelijk tot bedrijfspresentatie
• Geen verdere voorbereiding
(maximaal 15 presentaties)
• Deelname vermelding op de website
(woensdag)
• Na – borrelen van 23.00 – 24.00 uur
• Mogelijkheid tot deelname

€ 425,-

2&3
NOVEMBER
HELMOND

2022

speeddate (donderdag)

Wat vragen we:
• Bedrijfslogo
• Foto van de deelnemer
• Aanwezigheid op woensdag 2 en
donderdag 3 november van 18.00 tot 23:00 uur

€ 325,-

excl. btw

Meer informatie?
Bregje van de Vrande
06 - 22 36 21 22
bregje@onlinebedrijfskleding.nl

Leon Kuyten
06 - 54 35 22 38
info@black-colors.nl

Automotive Campus | Automotive Campus 30 | 5708 JZ Helmond

Max 400 ondernemers! VOL=VOL | Niet aangemeld is géén toegang!

excl. btw
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Helmond
Beek en Donk
Den Bosch

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

Deurne

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek
schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen.
Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en
zonweringen.

Someren
Asten

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.

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

Een
heldere
visie,
helder resultaat!
Een
heldere
visie, een
heldereen
resultaat!

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:

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

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

€ 150,- ex. btw* + € 110,- ex BTW
(2 Hele pagina’s full colour)

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

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

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

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

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

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

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

Specialist in schoonmaak

Tapperij - Restaurant

chevelingen
chevelingen
Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

Aarle-Rixtelseweg 107 - 5707 GK Helmond - Tel.: 0492-792444
info@schevelingen.nl - www.schevelingen.nl
Openingstijden
Openingstijden
Woensdag
tot en
Zaterdag
van vanaf
16:00 15.00
tot 00:00
Woensdag
totmet
en met
Zaterdag
uur uur
Zondag
van 14:00
00:00
uur
en Zondag
vanaftot
12.00
uur.

