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SAKKO TANKSTATIONS
Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

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

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

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

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

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

  Bouwopleveringen

  Hogedrukreiniging

  Glasbewassing

  Schoonmaakonderhoud

  Vloeronderhoud

  Vastgoedonderhoud

  Reiniging zonnepanelen

Voor vrijblijvende informatie
kunt u altijd contact met ons opnemen
Dennis Birjmohun mobiel: 06 54 38 18 31
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de slag met zand 
Door Susan Verheij

Plezant. Dat is het gevoel dat je krijgt als je het Helmondse centrum in gaat. Niet alleen omdat we weer mensen 
zien rondlopen en op de terrassen zien zitten, maar omdat er volop reuring is. Nieuwe winkels, nieuwe initiatieven 
maar ook bestaande zaken die zich opnieuw laten zien. Vertier is er volop in Helmond. In een normale zomer 
buitelen de activiteiten over elkaar heen. De stilte was er natuurlijk te lang, maar daar is zichtbaar verandering 
in gekomen. Overal is wat te doen. Zo vindt er in de Elzaspassage in de week van 10-18 juli zandfestival PleZand 
plaats. Een creatief, sportief evenement waar tientallen inwoners aan mee kunnen doen. De winst is een bijzonder 
kunstwerk in zand, de eer én 500 euro voor de clubkas. Best een unicum. Kans is zeker één op tien, want tien 
teams kunnen de uitdaging aan gaan. Leren en ervaren wat zij voor zandkasteel kunnen bouwen. Het bezoeken 
waard.

PleZand, bijzonder sculptuurfestival in de 

Elzaspassage  

Helmondse teams aan 

Het team van André van Veghel maakte eerder al mooie sculpturen in Helmond Noord.
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Heel wat kuubs zand worden in de Elzaspassage achtergela-
ten, in de hoop én wetenschap dat er mooie zandkunstwer-
ken ontstaan. De gezamenlijke ondernemers dagen bewoners 
uit de stad uit om een mooi kunstwerk te maken. Ondernemer 
Arian Vereijken vertelt: “We denken aan leden van een sport-
vereniging, die bijvoorbeeld hun sport of logo ontwerpen of 
een situatie. Ze mogen zelf creatief iets bedenken en aan de 
slag. Iedere vereniging of vriendenclub  mag met maximaal 15 
personen een team vormen.” De vereniging mag zich bij het 
zandkunstwerk ook laten zien met een logo, vlag of shirt.

Gratis workshop van zandkunstenaar André
De teams worden begeleid door André van Veghel, beeld-
houwer en zandkunstenaar. Hij heeft atelier Vandré aan de 
Molenstraat. Met enkele assistenten geeft hij een workshop  
Zandsculpturen maken en hoe deelnemers figuren kunnen 
vormen.  Elk team kan 2 deelnemers afvaardigen voor de gra-
tis training carven in het atelier van Vandré. “Ik laat hen zien 
hoe je met zand de vormen kunt krijgen,” zegt André van Ve-
ghel. Ook laat hij zien hoe het zand niet inzakt. We leren hen 
netjes te werken, zodat het zand niet in alle winkels komt te 
liggen en wél waar het voor bedoeld is. We gaan ervan uit 
dat de teams elkaar aanmoedigen. Een voetballer of hockeyer 
uitbeelden is lastig, je kunt niet op dunne benen een lijf neer-
zetten, toch zijn er echt mogelijkheden voor liefhebbers om 
hun sport in zand te laten zien. Ook wij zijn benieuwd. Naast 
de twee ‘cursisten’ mogen zij werken met zo’n maximaal 12 
medeleden. 

Diverse nieuwe winkels
Initiatiefnemers zijn de gezamenlijke ondernemers uit het 
centrum, Helmond Marketing en beeldhouwer André van 

Veghel. Ook eigenaar van de Passage, ARC Vastgoed, werkt 
goed mee. Bezoekers die de ElzasPassage en het centrum al 
enige tijd niet gezien hebben, zullen verbaasd staan over nieu-
we winkels en ook verhuisde zaken. Binnenkort opent ook 
nog een beautysalon, notenzaak en een muziekhandel. Linda  
Haverkamp, centrummanager, zegt dan ook: “De ondernemers 
in het centrum dragen echt bij aan een plezierig tijdverdrijf. 
Je proeft als bezoeker gewoon de ambitie van ondernemers 
om een fijne winkelervaring of verblijf te bieden. De terras-
sen worden telkens netjes opgezet, aangekleed met sfeervolle 
planten. Talloze mooie etalages. En met die winkeliers organi-
seren we telkens bijzondere, laagdrempelige evenementen.” 
Zij wordt aangevuld door Arian Vereijken. “We horen telkens 
weer dat bezoekers blij zijn dat er zo’n diversiteit is gekomen 
van winkels en horeca. Lokale, zelfstandige winkeliers en 
echte specialisten afgewisseld met ketens. Men hoeft echt 
niet naar Eindhoven toe. Helmond heeft zoveel te bieden.”  
Wie denkt van niet, moet zijn of haar mening eens herzien.

Sport omarmen
Arian Vereijken vormt samen met René Bakens, Bas Sengers, 
Peter Vandeursen en Lucy van Ballekom de Belangenvereni-
ging ElzasPassage. Dat betreft 40 winkels. Ook nemen zij met 

Uitdaging voor 10 teams 
Van 10 juli tot 18 juli zal voor de eerste keer in 
de Elzas Passage Plezand plaatsvinden. Bij dit 
zandsculptuurfestival mogen tien verschillende 
Helmondse sportclubs de uitdaging aan gaan. 

De Zaterdagmarkt
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andere winkeliers uit het centrum deel aan de Ondernemen-
de Stuurgroep Helmond. Van schoenmaker tot horecazaak. 
Deze ondernemers brengen advies uit naar de gemeente, naar 
elkaar en zetten samen diverse evenementen op. Zij hebben 
de handen ineen geslagen met bijvoorbeeld JIBB+, Helmond 
Sport en andere partijen. Sport is echt een thema dat ze in de 
ElzasPassage omarmen. Zij zullen ook iets opzetten met Hel-
mond Sport en een toernooitje met Jibb+, ook kunnen clubs 
zich presenteren. De data hiervoor liggen nog niet vast, maar 
meedenken wordt op prijs gesteld. 
Er staat nog meer op de planning. Zo is er op 12 september 
een Helmond Art Festival waarbij beeldende kunstenaars zich 
presenteren.

‘De funfactor  
staat centraal’

Deelnemers worden gecoacht
Maar eerst PleZand in de periode 10-18 juli. De winkeliers uit 
Helmond stellen de funfactor centraal bij PleZand. “Het is toch 
prachtig als je samen met je sportclub je op die manier kunt 
presenteren? Deelnemende teams kunnen 2 weekenden en 
door de weeks aan de slag. Op 10 juli krijgen zij 1,5 tot 2 kuub 
speciaal rivierzand en kunnen ze aan de slag met sjouwen en 
vormen. André van Veghel heeft op menig zandsculpturen-
festival prachtige kunstwerken gevormd. “Het is veel, maar 
prachtig werk. De teams zullen zelf een houten kist in elkaar 

zetten, het zand naar binnen kruien, ontwerpen én vormen tot 
een bijzondere sculptuur. Ik ben erbij, en neem een team van 
ervaren mensen mee. Er worden vijf coaches aangewezen die 
er in de weekenden bij zijn en deelnemers helpen. Of ze nou 
16 of 66 zijn. Een week lang kan het team aan hun kunstwerk 
werken, op zondag 18 juli vindt de prijsuitreiking plaats.” 
Arian Vereijken vult aan: “Vergis je niet, zandsculpturen maken 
mensen graag binnen omdat ze dan niet nat regenen. De El-
zasPassage is ideaal. Voor de teams is het fijn droog te kunnen 
werken, voor winkelend publiek is het bijzonder om te zien, 
clubleden mogen een kijkje komen nemen hoe hun sport of 
logo wordt uitgebeeld en ook de winkeliers genieten mee. Bo-
vendien is de productie iets echt Helmonds.” 

Vakjury beoordeelt
De jury van PleZand bestaat uit ontwerper/kunstenaar Paul 
Senders, Judith van de Rijt van Juuds Foederer, fotografe  
Tahné Klein. De verschillende werken worden beoordeeld door 
deze vakjury op creativiteit, techniek en eindresultaat. Ook zij 
zijn zeer benieuwd naar het resultaat.

Ga creatief en sportief de uitdaging aan en laat je 
club zien. Meld je team aan! De eerste tien teams 
krijgen een plek én een berg zand. Eén op de 10 
teams wint 500 euro. 

Aanmelden kan via info@elzaspassage.nl met als 
vermelding PleZand.

Het Ketsegangske
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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

Black & Colors 
ook voor al uw 

stickers in alle maten
 en vormen

Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250
 e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl
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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

€ 49.950,- excl.btw
Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 5.216 km
Bouwjaar: 2020

Mercedes-Benz GLA 250 e AMG 

Het is niet alleen de bouwkwaliteit waar Duitse auto\’s om bekend staan, maar 
ook de rijkwaliteiten. Dat merkt u achter het stuur van deze Mercedes-Benz 
GLA-klasse. Het elegante exterieurdesign krijgt een sportieve impuls met het 
AMG-styling pakket. 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!

€ 67.950,- incl.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. 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,- excl.btw

Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 625 km
Bouwjaar: 2021

Kia e-Niro ExecutiveLine 64kWh

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!

€ 30.945,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 8.959 km
Bouwjaar: 2020

Kia Xceed 1.4 T-GDi DynamicLine AUTOMAAT  

In het moderne verkeer hebt u achter het stuur van de Kia XCeed altijd de 
controle. Deze auto komt uit 2020. 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!
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Het was een bijzonder 
seizoen voor Helmond 
Sport, dát was het 
Ruim een jaar geleden hing het voortbestaan van betaald voetbal in Helmond aan een erg dun draadje. Het 
bestuur van Helmond Sport was opgestapt, het nieuwe bestuur weigerde akkoord te gaan met de plannen voor 
het nieuwe stadion; in de vanwege corona voortijdig beëindigde competitie stond de club op de laatste plek; voor 
het nieuwe seizoen had trainer Boessen op 1 juli nog geen halve selectie tot zijn beschikking. Nu, een klein jaar 
verder, ziet de wereld er rondom Sportpark De Braak heel anders uit. Een terugblik.

‘Een kat in het nauw maakt rare sprongen’. Dat geldt zeker als 
het een Helmondse kat is natuurlijk. Niet voor niets draagt de 
mascotte van Helmond Sport de naam Loewy the cat. Waarbij 
meteen één van de vele mensen in beeld komt die een bij-
drage leverden aan de wederopstanding van de club. Want 
samen met Eric Clijnk en Wil Boessen slaagde Louis Coolen 
erin om met een zeer beperkt budget toch een volwaardige 
selectie samen te stellen. Met dank ook aan Ari de Kimpe 
die zijn Mechelse netwerk wist aan te boren. Een volwaar-
dige selectie niet alleen qua aantal, maar ook met kwaliteit.  

De competitie begon met een 1-2 zege in Oss tegen TOP. We 
hebben in Helmond wel eens langer op de eerste competitie-
zege van het seizoen moeten wachten.

Ook supporters en sponsoren staken intussen de handen 
uit de mouwen. Bij zo’n honderd bedrijven en particulieren 
hing het spandoek “Helmond Sport moet blijven.” Dat velen 
op z’n minst nieuwsgierig waren naar het nieuwe team van 
trainer Boessen bleek bij de eerste thuiswedstrijd tegen NAC. 
Het stadion was uitverkocht al moet daarbij vermeld worden 
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dat slechts 1175 toeschouwers de tribune op mochten van-
wege corona. Maar die waren er dan ook. In de maanden die 
volgden bleef het spannend. Allereerst natuurlijk vanwege het 
alsmaar voortwoekerende coronavirus waardoor het stadion 
al na de tweede thuiswedstrijd van Helmond Sport niet meer 
bezocht mocht worden. Trainer Boessen en zijn assistent Frank 
van Kempen moesten de coaching van de wedstrijd tegen SC 
Cambuur overlaten aan Louis Coolen en Maurice Verberne 
omdat ze positief getest waren. De wedstrijd tegen De Graaf-
schap werd verschoven omdat er bij Helmond Sport te veel 
positief geteste spelers en begeleiders waren. 

Puntje bij paaltje 
Maar niet minder belangrijk waren de besprekingen tussen de 
diverse partijen die betrokken waren bij het project Sport- en 
onderwijscampus De Braak. Mediator en procesbegeleider Erik 
van Merrienboer deed zijn uiterste best alle partijen bij elkaar 
te brengen. Zou de gemeenteraad groen licht geven aan de 
wensen van het bestuur van Helmond Sport dat een herzien 
plan op tafel had gelegd? Een plan waarin rekening gehou-
den werd met de wensen van de supportersvereniging én een 
plan dat de club ruimte bood om tot een gezonde exploitatie 
te komen. Begin december ging de gemeenteraad na ampele 
overwegingen akkoord en kon de vlag uit bij Philippe van Esch, 
Ari de Kimpe en hun nieuwe collega bestuursleden Michiel van 
Veen, William Verkoelen en Pieter-Paul Saasen. Helmond Sport 
gaat definitief een nieuw stadion krijgen op de Sport- en on-
derwijscampus. Voorzitter van de supportersvereniging Erik 
van Kilsdonk verwoordde het mooi in het ED van 3 december: 
“Als het puntje bij paaltje komt blijkt dat Helmonders Helmond 
Sport niet kunnen missen”. 

Meteen werd de blik op de toekomst gericht, te beginnen met 
seizoen 2021-2022. Trainer Wil Boessen en assistent-trainer 
Frank van Kempen tekenden al op 2 januari voor twee seizoe-
nen bij. En men ging aan de slag voor de selectie van het nieu-
we seizoen. Intussen presteerden de voetballers van Helmond 
Sport steeds beter en wist het team zelfs een reeks van acht 
wedstrijden ongeslagen te blijven. De ploeg deed lang mee 

in de strijd om de vierde periodetitel en zorgde ervoor dat de 
naam ‘Helmond’ ging rondzingen in heel het land. Al wordt er 
in Doetinchem minder enthousiast over Helmond gezongen 
dan in Deventer, maar dat valt de ‘superboeren’ niet kwalijk 
te nemen. De in een lentemoesson gespeelde thriller op De 
Vijverberg, waar Helmond Sport De Graafschap op 0-0 wist te 
houden hetgeen promotie voor Go Ahead Eagles tot gevolg 
had, mag bijgeschreven worden in de geschiedenis van aparte 
verhalen uit het betaalde voetbal. 

Koot en De Bie 
Helmond Sport kwam ook extra in beeld vanwege de beste 
keeper in de vierde periode van de Keuken Kampioen Divi-
sie (Stijn van Gassel), de beste trainer in dezelfde periode (Wil 
Boessen), en de enige speler van de KKD die alle wedstrijden 
van het seizoen volledig uitspeelde (Alec Van Hoorenbeeck). 
Plus dat Helmond Sport de enige club is waar Koot en De Bie 
samen in hetzelfde elftal speelden. Jawel, Helmond Sport zet 
Helmond op de kaart en is alleen daarom al een nieuw stadion 
waard.

www.helmondsport.nl
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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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Frankenhuis verlaagt de ecologische footprint

Bedrijfskleding van 
Elis volledig gerecycled
Multi-service dienstverlener Elis en Frankenhuis textielrecycling intensiveren de  samenwerking. Alle textielpro-
ducten van Elis worden indien het zo ver is, op een duurzame wijze vernietigd en verwerkt door Frankenhuis. De 
kleding wordt zo hoogwaardig mogelijk gerecycled om optimale CO2 reductie te kunnen realiseren. Elis heeft in 
Nederland 11 vestigingen, waarvan Elis Helmond zorgt voor bedrijfskleding. Het bedrijf was al tientallen jaren 
actief in Helmond onder de naam Berendsen. In 2017 hebben zij een nieuwe wasserij gebouwd en zijn ze na de 
overname doorgegaan onder de naam Elis. Er werken zo’n 100 medewerkers voor Elis Helmond. 

Elis zorgt landelijk, dag in dag uit door het verhuren, reinigen, 
repareren en leveren van bedrijfskleding, bedrijfshygiëne, 
vloerhygiene, cleanroomproducten, poetsdoeken en 
ongediertebestrijding. Elis zorgt dat haar klanten veilig en 
hygiënisch kunnen werken. 

Door de circulaire dienstverlening van Elis, waarbij de textiele, 
facilitaire en hygiëne producten worden onderhouden en 
beheerd, wordt de levensduur tijdens de service al verlengd. 
Door de samenwerking met Frankenhuis wordt de retour 
genomen kleding, die aan het einde zijn van de levenscyclus of 
om andere reden vroegtijdig worden vervangen, aansluitend 
op een zo’n hoogwaardig mogelijk niveau gerecycled. Ook 
de innovaties met betrekking tot recyclingtechnieken op 
Europees niveau die in een hoog tempo plaatsvinden, worden 
gemonitord en toegepast. Afgedankte kleding wordt nu 
onder andere gebruikt als circulaire grondstof in de productie 

van viscose en zelfs papier, maar ook in toepassingen in de 
automobielindustrie, in bank- en bokszakvullingen en in 
verschillende isolatie-applicaties.

Vroegtijdig rekening mee houdend
Hoewel de samenwerking al enkele jaren geleden van start 
is gegaan, wordt deze nu volledig uitgebouwd. “Afgelopen 
jaren heeft Frankenhuis ruim 40 ton textiel voor ons vervezeld. 
Daarnaast zijn polyesterrijke stromen als cleanroomkleding 
uitgebreid, en positief getest in innovatieve circulaire recycling 
methoden. Dit jaar verwachten wij alle afvalstromen, 
maar liefst ruim 190 ton, bij Frankenhuis aan te kunnen 
bieden”, vertelt Fred van Gerwen, director key account bij 
Elis Nederland. “Bij de keuze van het kledingpakket wordt 
al rekening gehouden met de inzet van zoveel mogelijk 
gerecyclede materialen en content die makkelijk te repareren 
zijn en een lange levensduur hebben. Daarnaast dient het 
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kledingpakket zo ontworpen te zijn dat Frankenhuis deze 
op een zo’n eenvoudig mogelijke manier kan verwerken en 
vervezelen in het proces”, sluit Fred af.  Vroegtijdig bewustzijn 
dus.

Zij reinigen bedrijfskleding industrieel en professioneel 
en geven gebruikers volledig inzicht in welke 
bedrijfskleding er in de was gaat. Experts inventariseren 
de bedrijfskledingbehoeften en zorgen ervoor dat 
medewerkers zijn beschermd tegen gevaren van buitenaf 
én producten beschermd zijn tegen medewerkers. Het 
bedrijf heeft recycling hoog op hun agenda staan.

Verwerking 
De afgedankte bedrijfskleding wordt door Frankenhuis op 
verschillend manieren verwerkt. Eerst wordt bepaald welke 
recyclingtechniek het beste bij de aangeboden end-of-life 
stroom past. Dat kan vervezeling zijn om spinbare garens 
of om grondstof voor de vilt-industrie te verkrijgen. Maar 
materialen kunnen ook tot poeder vermalen worden om 
ze als grondstof aan de chemische recyclingindustrie aan te 
bieden. 
“Daar waar nog geen gepaste circulaire oplossingen voor 
handen zijn, proberen we toch een lineaire recycling oplossing 
te vinden”,  zegt Tich Vanduren, algemeen directeur en 
partner van Frankenhuis, dat gevestigd is in Haaksbergen. 
“Dit kan in de vorm van bokszak- of poefvulmateriaal. Vaak 
gebruiken we de materialen van Elis in onze verschillende 
ontwikkelings- en innovatieprojecten.”

Ecologische footprint
Door de intensivering van de samenwerking kunnen Elis 
Nederland en Frankenhuis de ambities die zij hebben, om CO2-
uitstoot terug te brengen naar nul, samen verwezenlijken. 
“De wereldwijde textielindustrie is met 10% van de CO2-
uitstoot en 20% van het afvalwater* één van de vervuilendste 
industrieën”, vertelt Jean-Carlo Alves da Silva, MVO-manager 
bij Elis Nederland. “Door ons circulaire proces, waarbij we 
gerecyclede content in doekstof brengen, ons verhuur-met-
onderhoud concept en de recyclemethode aan het einde 
van de levensduur, verlagen wij daarentegen drastisch onze 
ecologische footprint. Elis Nederland heeft de CO2-uitstoot 
op dit moment gereduceerd met 23% ten opzichte van 
2019. Door de vrijgekomen end-of-life werkkleding van Elis 
mechanisch te recyclen kan er in de keten 400 ton CO2-
reductie** worden gerealiseerd.”

Over Frankenhuis
Frankenhuis is specialist in de duurzame verwerking en 
vernietiging van textiel. Hoogwaardige technieken om textiel 
te vervezelen met de focus op hergebruik. Frankenhuis heeft 
een breed netwerk op het gebied van recycling en circulair 
denken. Het bedrijf staat open voor samenwerking met 
ontwikkelaars van nieuwe toepassingen voor textielvezel 
(waaronder chemische textielrecycling). Zij werkt samen met 
haar leveranciers en afnemers om de beste afzetmogelijkheid 
te vinden voor het aangeleverde textiel.
Verscheidene textielstromen worden verwerkt. Verdergaande 
productontwikkeling en innovatie leidt tot het zo hoogwaardig 
mogelijk opwerken (het zuiveren van een stofmengsel om 
de eigenlijk gewenste stof hieruit min of meer zuiver te 

verkrijgen) van; Post-consumer kleding, Bedrijfskleding 
en uniformen (vertrouwelijke vernietiging),pProductie / 
industriële restanten, waaronder confectie afval, matrasafval, 
polyester, polyprop- en viscosestromen en bad- en bed textiel.

Over Elis
Elis is een internationale multi-service dienstverlener die 
oplossingen biedt op het gebied van textiel, hygiëne en 
facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika 
en is marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In 
totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst op 440 
productie- en servicecentra in 28 landen. Elis werkt voor 
organisaties van alle groottes en in alle sectoren en biedt de 
volgende diensten: bedrijfskleding, sanitaire bedrijfshygiëne, 
vloerhygiëne, industriële poetsdoeken, cleanroom 
oplossingen en ongediertebestrijding. Elis is genoteerd op 
Euronext, Parijs. In Helmond is de vestiging te vinden op het 
BZOB aan de Heibloemweg.

(*) Bron: United Nations Economic Commission for Europe, UN Alliance aims 
to put fashion on path to sustainability, 12 July 2018

(**) Bron: Klimaat impact van afvalverwerking in Nederland , Publicatie nr. 
20 190400 163

Elis Helmond 
www.elis.nl. 
Heibloemweg 16 Helmond
E: kazimir.hermans@elis.com 
T: 0492-593300



16

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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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

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
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maartJuni

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. Vermogensregisseur Theo Kemps van Duisenburgh Vermogensregie heeft deze keer de pen in handen.

FINANCIËLE COLUMN

Zet uw vermogen aan het werk

BLIK OP DE BEURS
Door Theo Kemps

Na de vliegende start in 2021, onder aanvoering van de uitrol van de vaccinatieprogramma’s bleef de beursstijging 
de afgelopen maanden beperkt. De belangrijkste oorzaak hiervoor de opgelopen kapitaalmarktrente. De enorme 
geldhoeveelheid in combinatie met het verwachte herstel wakkerde de angst voor inflatie aan. Een rentestijging 
was het gevolg en zette de aandelenmarkt onder druk. Hierdoor versnelde de draai vanuit tech-aandelen  naar 
cyclische waarden. Deze ontwikkeling is eind vorig jaar al ingezet en hierop hebben wij onze modelportefeuilles 
vroegtijdig aangepast.

Over de eerste 5 maanden van dit jaar zagen we zowel re-
gionaal als per sector behoorlijke verschillen. De AEX steeg 
“Year To Date”(YTD) met ruim 14%. Onze oosterburen zagen 
de DAX-Index deze periode met ruim 12,5% stijgen. De Eu-
rostoxx50 met de 50 grootste beursfondsen uit Europa steeg 
ruim 14% over de eerste 5 maanden van 2021. In de Verenig-
de Staten zien we hetzelfde beeld. De Dow Jones steeg met 
13% en bleef de S&P 500  met 12% stijging net voor. De Nas-
daq blijft ruim achter en steeg slechts 6,5%. De technologie 
zware index heeft het meeste last van de stijgende rente en de 
draai vanuit tech-aandelen naar cyclische waarden. 
De Aziatische beurzen waren verdeeld. In Tokyo steeg de Nik-
kei225 index met ruim 5% (YTD) in Hongkong steeg de Hang 
Seng index (H Shares)met 7%. De Chinese beurs de Shenzhen 
Stock Exchange (A Shares) blijft de eerste 5 maanden achter, 
de SZSE 500 index steeg met slechts 3,5%.

De Amerikaanse dollar is ten opzichte van de Euro niet veran-
derd en sloot de maand mei af op $1,22 per euro. De goud-
prijs veranderde nauwelijks en staat nu op $1.908 per troy 
ounce, een rendement van 0,5% over 2021. De bitcoin zit dit 
jaar in een achtbaan met zeer forse uitslagen, vanaf $28.000 
liep de koers op naar ruim $60.000 om deze winst  vervolgens 
weer volledig in te leveren. De huidige waarde van 1 bitcoin 
is $37.000. Over 2021 is er een positief rendement van 23%, 
maar dit kan op het moment dat u dit lees weer volledig an-
ders zijn.

Opbouwen van uw effectenportefeuille
Voor het opbouwen van een effectenportefeuille is het doel-
risicoprofiel van belang. Het doelrisicoprofiel is een samenvat-
ting van welk risico u acceptabel vindt en kan dragen. Dit in 
combinatie met de periode dat de gelden beschikbaar zijn om 
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te beleggen. Afhankelijk van het gekozen profiel bouw ik uw 
portefeuille op. Binnen vermogensbeheer verdelen wij de gel-
den over ongeveer 20 verschillende posities. Deze spreiding 
zorgt voor een verlaging van het risico. Wijzigingen worden 
door ons binnen uw portefeuille doorgevoerd. Binnen advies-
portefeuilles overleg ik met u over iedere mutaties. Ik geef het 
advies en u bepaalt of u dit opvolgt. Hierbij is het ook moge-
lijk om op eigen verzoek posities op te nemen in individuele 
aandelen, al dan niet in combinatie met opties. Het opnemen 
van trackers (ETF), dit zijn beleggingsproducten die passief een 
index volgen, en beleggingsfondsen die geen plaats hebben in 
onze modelportefeuille is op eigen verzoek mogelijk. Ik toets 
altijd of de portefeuille passend is binnen het gekozen doelrisi-
coprofiel en of de spreiding voldoende is. 

Fonds van de maand:
Binnen onze modelportefeuilles hebben wij een 20 tal posities 
opgenomen. Deze posities kunnen op basis van onze visie en 
research worden gewijzigd.  Ieder kwartaal geef ik een toe-
lichting op één van deze fondsen. Deze keer de Xtrackers S&P 
Global Infrastructure Swap 1C.

Deze tracker wordt passief beheerd en volgt de S&P Global 
Infrastructure index. Deze index bestaat uit 75 ondernemingen 
afkomstig uit ontwikkelde landen (60) en opkomende landen 
(15). 

Er wordt belegd in 3 sectoren; Nutsbedrijven/telecommunica-
tie (40%), Transportsector (40%) en energiesector (20%). Jaar-
lijks vindt er een hersamenstelling plaats. De maximale weging 

per aandeel wordt dan vastgesteld op 5%. Voor de aandelen 
uit de opkomende landen is een beursnotering in een ontwik-
kelde markt een verplichting om in de index te worden opge-
nomen.

Het gemiddelde rendement over de periode 2016-2020 in dit 
fonds bedroeg 7,5% per jaar dit is inclusief de herbelegging 
van de dividenden van ruim 3% per jaar en exclusief de kosten 
van 0,6% per jaar. Het rendement over 2021 bedroeg per 30 
april 6,21%. Deze informatie kan niet worden gezien als een 
koopadvies voor deze tracker. Iedere aankoop moet passen 
binnen uw portefeuille en het gekozen risicoprofiel.

Ik wens u veel succes met uw beleggingen in het komende 
kwartaal.

Het opbouwen van vermogen start met het maken van een 
vermogensplan. Wat een vermogensplan u kan opleveren leg 
ik graag uit in een gratis vermogensadviesgesprek. 

“Blik op de Beurs, zet uw vermogen 
aan het werk” is een initiatief van 
Duisenburgh Vermogensregie Kemps.

Interesse in een afspraak neem contact 
met mij op: tkemps@duisenburgh.nl  
of 06 40 288 263
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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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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.

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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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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DORINE VAN THIEL

0614593550 

Aarle-Rixtelseweg 19, Helmond

info@pedicuredorinevanthiel.nl

www.pedicuredorinevanthiel.nl

Jan, Hans en Theo werken 

afzonderlĳk én samen 

lees verder op 3-5
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P 38-39

Helmond Sport w
il 

tegenslagen 

overwinnen
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zakelijke partners
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Je bepaalt vandaag 

jouw toekomst

P 30-31
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boek start

P 36-37

Een signaal 

afgeven
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Mensen maken 

Helmond

P 23

Inhoud geven aan betrokken, 

betrouwbaar en deskundig 

lees verder op 3-5

Helmond

BEZORGER 
GEZOCHT!
Wij zoeken een bezorger die 

1x in de maand op de vier 

bedrijventerreinen in Helmond 

het blad Zakelijk Helmond wil 

rondbrengen 11x per jaar.

Bij interesse, mail naar info@black-colors.nl of bel met 0492-527250
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Sligro Helmond en Jibb+ 
verlengen samenwerking
2019 zet Sligro Helmond zich samen met Jibb+ in om gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken in 
Helmond. Directeur Sligro Helmond Bas van Huijkelom en algemeen manager Berbel van Bree van Jibb+, tekenden 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Volgens Van Bree is de samenwerkingsovereenkomst geen 
sponsorovereenkomst. “De samenwerking met Sligro Hel-
mond richt zich op het inzetten van de kennis van Sligro. Denk 
bijvoorbeeld aan het invullen van lesprogramma’s op scholen 
of bij de ondersteuning van sport- en speeltuinkantines. Sa-
men met andere Helmondse partners willen we zo een duur-
zame verandering tot stand brengen. Bedrijven die zich bezig 
houden met voeding, zien wij dan ook als logische partners.”

Van landelijk naar lokaal
Van Huijkelom: “Sligro Nederland is landelijk partner van JOGG. 
Het past bij ons bedrijf om ook op lokaal niveau intensief sa-
men te werken.  Namens Sligro Helmond ben ik dan ook trots 
dat wij een verdere bijdrage kunnen leveren aan het gezonder 
maken van de Helmonders en de jeugd in het bijzonder. Dit 
willen we mogelijk maken door het aanbieden en stimuleren 
van een gezond assortiment in school- en sportkantines en het 
inzetten van de kennis van onze medewerkers.” 

13 juli inspiratiesessie
Berbel van Bree noemt als voorbeeld van de samenwerking: 
“Op 13 juli geven we een online inspiratiesessie voor de bij-
na 100 sportverenigingen in de stad. Die gaat over de gezon-
de sportkantine. Dit wordt sowieso al gestimuleerd door de 
gemeente en gelukkig zijn er steeds meer clubs die daarvoor 
open staan. In die online bijeenkomst geven we informatie 
over producten. Sligro sluit daarbij aan en geeft dan bijvoor-

beeld ook informatie, zo gaat binnenkort het statiegeld in op 
blikjes en flesjes. Daar krijgt iedere kantinemedewerker mee te 
maken. De vakantie mag voor die verenigingen voor de deur 
staan, toch is nu juist de tijd dat zij zich voorbereiden op een 
nieuw seizoen. Een gezonde start, is zeker na corona, wel-
kom.” Zulke inspiratiesessies zullen we later ook weer live gaan 
doen.”

Hetzelfde doel
Tot slot over de samenwerking met Sligro Helmond: “Het is 
gewoon fijn om dit soort contacten te hebben die hetzelfde 
doel nastreven en dat je elkaar kunt vinden

Jibb+
Wethouder Ebbenlaan 166
5702 AG  Helmond
t   0492 - 347 071
www.jibbplus.nl

Sligro Helmond
Engelseweg 208
5705 AJ Helmond
Tel 0492 522 585 
www.sligrofoodgroup.nl
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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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KUNST
&POSTER

KIJK VOOR MEER ONTWERPEN 
OP ONZE NIEUWE WEBSITE

WWW.KUNSTENPOSTER.NL
KUNST EN POSTERS IS ONDERDEEL VAN BLACK & COLORS

DIVERSE ONTWERPEN IN VERSCHILLENDE CATEGORIEËN
LEUK VOOR ZOWEL OP KANTOOR ALS VOOR THUIS

MENSEN

ETEN

DIEREN

BLOEMEN

STEDEN

NATUUR

150 X 100 CM 

€ 100,00 INCL BTW
DIVERSE MATEN BESCHIKBAAR!
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Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl

Koopprijs nader  
overeen te komen

TE KOOP

Op bedrijventerrein “De Bemmer” te Beek en Donk gelegen 
magazijn met expeditie ruimte en kleine kantine, op een 
perceel van groot circa 3.500 m². Er zijn twee loadingdocks 
aanwezig met overheaddeuren en een aparte overheaddeur op 
maaiveld niveau, de constructie is van staal, beton vloer, ver-
warming middels heaters. In de magazijnhal is een vloer gelegd 
die deels eruit kan worden genomen. Bouwjaar 2001.

Oppervlakte: Magazijnhal Circa 1.610 m²
 1e etage Circa 1.500 m²
 Expeditie ruimte incl kantine en sanitair
 Circa 270 m²
 Buitenterrein (voorzijde) incl loading docks
 Circa 900 m²
Parkeerplaatsen: Ruim voldoende parkeerplaatsen op  
 eigen terrein. 

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: Via de Bosscheweg is de nabijgelegen 
Rijksweg N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) snel te bereiken die 
Beek en Donk direct verbindt met buurgemeenten 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

TE KOOP

Op bedrijventerrein “De Bemmer” te Beek en Donk ge-
legen bedrijfsterrein, groot circa 7.166 m². In de directe 
omgeving zijn onder andere gevestigd; Van Thiel United, 
RvL Mobility, Opheij Hekwerken, Formula Air Netherlands, 
SDK Koudetechniek, Leenders Roosters B.V., van Lankveld 
Transport, Thibo, Hitmetal en Verschuren APK en Banden-
service BV.

Oppervlakte: Loods in slechte staat 
 Circa 1.800 m²
 Groot buitenterrein, semi verhard
 Circa 5.000 m² 
 
Parkeerplaatsen: Ruim voldoende parkeerplaatsen op  
 eigen terrein.

Aanvaarding: In overleg.

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

Julianastraat 1 te Beek en Donk

Koopprijs nader  
overeen te komen

In samenwerking met:   
Adriaan van den Heuvel Makelaars & Adviseurs

In samenwerking met:   
Adriaan van den Heuvel Makelaars & Adviseurs
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Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl

Koopprijs nader  
overeen te komen

TE KOOP

Op bedrijventerrein “De Bemmer” te Beek en Donk gelegen  
bedrijfsruimte met kantoren, op een perceel van groot circa  
7.715 m².

Oppervlakte: Everbest 1-3
 Bedrijfsruimte (bg) Circa 2.146 m²
 Bedrijfsruimte (1e verdieping) Circa 1.168 m²   
 + 190 m² extra entresol
 Bedrijfsruimte (2e verdieping) Circa 1.168 m²
 Kantoorruimte (bg en 1e verdieping) Circa 301 m²
 Everbest 5
 Bedrijfsruimte en werkplaats Circa 1.603 m²
 Buitenterrein Circa 3.000 m²

Parkeerplaatsen: Ruim voldoende parkeerplaatsen op  
 eigen terrein.

Aanvaarding: In overleg.

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

Everbest 1-3-5 te Beek en Donk

TE KOOP

Op perfecte zichtlocatie aan de doorgaande weg Hel-
mond-Den Bosch (N279) op bedrijventerrein “Bossche-
weg” te Beek en Donk gelegen bouwperceel. 

In de directe omgeving zijn gevestigd onder andere Van 
Thiel United, RvL Mobility, FormulaAir, Van de Vrande, 
Verschuren APK en Bandenservice, Opheij Hekwerken, 
Thibo, Wish Outdoor Nederland en van Lankveld. 

Oppervlakte: Industriële bouwgrond
 Ca. 5.000 m² (deelverkoop bespreekbaar).

Aanvaarding: In overleg.

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

Bosscheweg Beek en Donk

Koopprijs nader  
overeen te komen

In samenwerking met:   
Adriaan van den Heuvel Makelaars & Adviseurs
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Lavans Halve van Helmond  

Nieuw evenement 
op 18 juli 2021
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld wordt de kans dat de Lavans Halve van Helmond op 18 juli door kan gaan 
steeds groter. De organisatie is reeds begonnen met de voorbereidingen voor een coronaproof  hardloop- en wan-
delevenement. De Lavans Halve van Helmond wordt georganiseerd door atletiekvereniging H.A.C. en Lopersgroep 
Brandevoort. De inschrijving voor het grote publiek is geopend. In totaal zijn er 1500 startbewijzen beschikbaar 
voor het evenement. De clubs zijn maar wat blij dat Lavans haar naam aan dit evenement, dat een eerste editie zal 
beleven, verbindt. 

De Lavans Halve van Helmond bestaat uit 
verschillende onderdelen:
• halve marathon
• 5 en 10 km loop
• wandelloop (15 km)
• scholierenloop (5 km)
• bedrijfsloop (10 km of halve marathon)
• kidsrun; deze vindt plaats op zaterdagavond  

17 juli (ivm coronamaatregelen)

Bij de inschrijving heb je de mogelijkheid om een uniek Lavans 
Halve van Helmond lopershirt te bestellen van deze 1e editie. 
Meer informatie over starttijden, inschrijvingskosten en co-
ronamaatregelen etc. vind je op www.halvevanhelmond.nl. 

Voor de hardloopwedstrijd worden rondes van 5 en 10 km 
uitgezet. De halve marathon lopers lopen 2 ronden van 10,55 
km. De sportparken van beide verenigingen zijn onderdeel 
van het parcours. De start en finish zijn bij de Helmondse 
Atletiekclub, sportpark Molenven in Stiphout. Het parcours 
is geheel verhard.

 Tristan van de Waart van Lavans (l) en Hans Steijaart van HAC namens de Halve van Helmond
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Voor de wandeltocht is een route van maximaal 15 km uitge-
zet. De start is op de Stiphoutse Dreef.

de Bedrijvenloop 
Doe mee! Particulier, als gezin, als team of met een groep 
collega’s cq. medewerkers. 

Wat houdt de Bedrijvenloop in?
Je kunt als bedrijf één of meerdere teams aanmelden voor 
de halve marathon en/of de 10 km. Een team bestaat uit 4 
deelnemers. Een leuke, sportieve dag voor je team!
Bovendien loop je jouw bedrijf in de schijnwerpers tijdens en 
voorafgaand aan de Lavans Halve van Helmond. Elke deelne-
mende organisatie ontvangt:
• Logo op de website
• Logo op sponsorbord op het evenement
• Logo op banners/vlaggen langs de route
• Toegang tot de sponsortent met hapjes en drankjes
• Vermelding op social media 
• Vermelding door speaker
• Teamfoto

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

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

Loader of verreiker met palletvork en 
chauffeur gezocht voor een dag!

De organisatie zou enorm geholpen zijn 
met een loader/verreiker met palletvork of 
lepelvork, waarmee zij tientallen hekken op hun 
plaats krijgen. Dit scheelt de organisatie veel 
sjouwwerk. 
Welk bedrijf is bereid hen hiermee bij de opbouw 
en afbouw te helpen en wil die beschikbaar 
stellen, liefst met chauffeur? Een bouwbedrijf of 
logistieke dienstverlener? Beschikt u hierover, 
schroom dan niet.
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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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J van de Vrande Bedrijfskleding | Kanaaldijk ZW 9a Helmond | 5706 LD Helmond

www.onlinebedrijfskleding.nl

Werkkleding voor alle 
weersomstandigheden

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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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

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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Nieuw Helmonds spel op de markt  
Hou jij ook van Helmond?
En dè hit’ie naw gedoan um det’ie Hellemonder is! Of eigenlijk: um de’se Hellemonders zin. Want ze zijn met z’n 
tweeën, de bedenkers van het gezelschapsspel ‘Ik hou van Helmond’. En die bedenkers dat zijn Judith van der 
Linden en Byron van de Ven. Moeder Judith en zoon Byron zijn beide Helmonders in hart en nieren. Ze hebben sa-
men in verschillende delen van de stad gewoond en zeggen zelf ook wel het een en ander over de stad te weten. 
Allebei werken ze vrijwillig als stadspromotor voor de VVV en Byron werkt daarnaast ook nog als suppoost in het 
lokale museum. Om hun kennis te delen met inwoners van Helmond en andere liefhebbers, hebben ze samen het 
spel ‘Ik hou van Helmond’ bedacht.

Het spel is een vraag- en antwoordspel met vragen in vijf 
verschillende categorieën, te weten geschiedenis, algeme-
ne kennis, sport, dialect en kunst & cultuur. Van Petazzie mi 
Skruwsaws tot d’n EDAH, van Acht achter de Lange tot Mos-
kou en van het Verliefd Laantje tot Berry van Aerle. Alles komt 
voorbij.
Jarenlang waren zij er zo af en toe mee bezig geweest. Dan 
gingen ze weer eens een middagje samen naar de bibliotheek 
om in de geschiedenisboeken te duiken op zoek naar wetens-
waardigheden over Helmond. De plaatselijke kranten werden 
gelezen, in de Kamstraat werd inspiratie opgedaan voor de 
categorie sport en het Helmonds Woordenboek is natuurlijk 
meermaals uit de kast gekomen voor de categorie dialect. 

Noodgedwongen
Langzaamaan ontstond er een bestand met vragen waar niks 
mee gebeurde. Af en toe werd er een vraag aan toegevoegd, 
maar eerlijk is eerlijk veel schot zat er niet in de zaak. Tot Co-
rona kwam en Judith en Byron beiden noodgedwongen thuis 
kwamen te zitten. Balen natuurlijk. Toch was er ook ineens 
tijd over. Het project ‘laten we er een spel van maken en in de 
markt zetten’ weer van stal gehaald.

Samen hebben moeder en zoon er de schouders onder ge-
zet en het spel verder ontwikkeld. Via een livestream werd er 
vorig jaar voor vrienden en bekenden drie zaterdagavonden 
een quiz georganiseerd die boven verwachting goed bekeken 
werd. Ook onbekenden haakten aan en men vroeg er daarna 
nog regelmatig om bij Judith en Byron. Toen wisten ze het 
zeker: dit spel moet er komen.

De laatste vragen werden bedacht, er werd een speelbord 
ontworpen, de vragenkaartjes werden gemaakt en er werd 
getest, getest en nog eens getest. Na nog wat kleine aanpas-
singen kon het geheel naar de fabrikant. Die heeft het nu in 
productie.

‘Ik hou van Helmond’ is begin juli te koop maar kan nu al gere-
serveerd worden via www.ikhouvanhelmond.nl. Het spel komt 
ook fysiek in een aantal winkels (onder andere bij  Primera 
de Bus en de Helmond Sport pop-up store in de passage) te 
liggen maar meer verkooppunten zijn altijd welkom. Wil jij ‘Ik 
hou van Helmond’ in jouw zaak verkopen of schenken aan je 
medewerkers? ‘Ik hou van Helmond’ is niet alleen leuk en leer-
zaam om te spelen met vrienden en/of familie maar ook een 
mooi relatie- of zelfs echt Helmonds kerstgeschenk.

Interesse? Mail naar judith@worldwife.nl
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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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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 inbraak-
beveiliging, heeft Van Dorp ook nog een aantal specials zoals Grootkeukens, Railinfra en Zwembaden. 

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

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
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Arbeidsovereenkomsten

Uitgangspunt: contract voor onbepaalde tijd
De SER vindt dat uitgangspunt moet zijn dat een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd is. Dit is eigenlijk nu ook al als 
zodanig opgenomen in de wet, maar daar zijn teveel uitzonde-
ringen op mogelijk. Flexibele arbeidsrelaties (tijdelijke arbeids-
overeenkomst, uitzend, oproep en zzp) moeten volgens de SER 
nog wel mogelijk zijn, maar moeten niet meer worden gebruikt 
om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Daarom moet(en) 
(het gebruik van) flexibele arbeidsrelaties beter worden gere-
geld. Om dit te kunnen bereiken, moet er voor worden gezorgd 
dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aantrekkelij-
ker wordt voor werkgevers.

De SER wil voorkomen dat mensen jarenlang in contracten wer-
ken waar zij geen zekerheid aan kunnen ontlenen en doet daar-
om de volgende aanbevelingen.

Tijdelijke contracten: er mogen drie tijdelijke contracten 
worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. Dat is nu ook 
zo, maar de SER wil de wettelijke ‘onderbrekingstermijn’ laten 
vervallen, behalve een onderbrekingstermijn voor scholieren en 
studenten van 6 maanden en een onderbrekingstermijn voor 
seizoensarbeid van 3 maanden. Afwijking hiervan in bij cao zou 
dan niet meer mogelijk moeten zijn.

Oproepcontracten: Oproep- (inclusief nuluren-)contracten 
worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met 
ten minste een kwartaalurennorm waardoor het loon van een 
werknemer voorspelbaar is. Er komt een evenwichtige verhou-
ding tussen het minimumaantal te werken uren en de beschik-

baarheid van de werknemer. Zij moeten voldoende in staat zijn 
om economisch zelfstandig te zijn. In beginsel geldt zoals nu het 
gemiddeld aantal uren waarover loon is betaald in een kwartaal 
als basis voor de opvolgende kwartaalurennorm (rechtsvermoe-
den arbeidsomvang). Scholieren en studenten (die als hoofdac-
tiviteit hun opleiding of studie hebben) kunnen nog wel 
een contract krijgen dat vergelijkbaar is met het huidige oproep-
contract.

Uitzendarbeid: De SER wil niet dat uitzendwerk helemaal ver-
dwijnt, maar zij heeft wel zorgen over de positie en kwaliteit 
van het uitzendwerk. Geconstateerd wordt dat er sprake is van 
misstanden op de uitzendmarkt met arbeidsmigranten en dat er 
situaties zijn waarin uitzendwerknemers langdurig op dezelfde 
werkplek in uitzendwerk blijven hangen zonder gelijkwaardige 
arbeidsvoorwaarden voor hetzelfde werk. De SER doet de vol-
gende voorstellen om het uitzendregime aan te scherpen en de 
positie van uitzendwerknemers te verbeteren.
1. Er zou een verplichte certificering moeten komen van uit-
zendbureaus en andere partijen die bemiddelen in arbeid om op 
de Nederlandse markt te kunnen opereren. Strikte handhaving 
is hierbij noodzakelijk.
2. De duur van fase A (het uitzendbeding en het onbeperkt ge-
bruik van tijdelijke contracten en uitsluiting van de loondoorbe-
talingsplicht (ULV)), moet wettelijk worden vastgesteld op 52 
gewerkte weken bij een uitzendwerkgever. De mogelijkheid 
deze termijn bij cao te verlengen vervalt. Hiermee wordt de 
maximale duur van fase A verkort van 78 tot 52 weken. Ook 
hier zou de wettelijke onderbrekingstermijn moeten komen te 
vervallen, behalve voor scholieren en studenten. Daardoor wor-
den gewerkte weken via een uitzendwerkgever ook na een on-
derbreking van 26 weken bij elkaar geteld, waardoor uitzend-

Nieuwe plannen in het arbeidsrecht
Eens in de zoveel tijd wordt er weer een plan gelanceerd voor de hervorming van het arbeidsrecht, zo ook nu 
weer. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een plan gelanceerd met voorstellen op heel veel onderdelen van 
de arbeidsmarkt. Een deel hiervan zal ongetwijfeld worden geïntroduceerd. Het gaat te ver om alle onderdelen 
uit het advies van de SER te bespreken. In deze bijdrage zal ik mij daarom beperken tot tijdelijke arbeidsovereen-
komsten en flexwerk en arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 
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krachten eerder in fase B terechtkomen. 
3. Om uitzendwerknemers zo veel mogelijk gelijk te behandelen 
als andere werknemers met een tijdelijk contract stelt de raad 
voor dat aansluitend op fase A voor het uitzenden wettelijk een 
aangepaste fase B gaat gelden van maximaal zes tijdelijke con-
tracten gedurende 2 jaar. Daarmee is sprake van een halvering 
ten opzichte van de duur van fase B zoals afgesproken in de 
uitzend-cao. En ook hier vervalt de wettelijke onderbrekingster-
mijn, behalve een onderbrekingstermijn van 6 maanden voor 
studenten en scholieren en 3 maanden voor seizoensarbeid. 
4. Uitzendwerk mag niet meer worden gebruikt om arbeidskos-
ten te verlagen of arbeidsrechtelijke risico’s uit de weg te gaan. 
Uitzendwerknemers krijgen recht op tenminste gelijkwaardige 
arbeidsvoorwaarden als die welke gelden bij de inlener. In de 
WAADI zou moeten worden opgenomen dat het totaal aan ar-
beidsvoorwaarden van de uitzendkracht vanaf de eerste werk-
dag tenminste gelijkwaardig is aan het totaal aan arbeidsvoor-
waarden van werknemers in gelijkwaardige functies in dienst 
van de inlener. De uitwerking hiervan ligt bij sociale partners.
5. Pensioen voor uitzendkrachten moet in lijn worden gebracht 
met pensioenregelingen voor ‘reguliere’ werknemers.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
Bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer 
van de werknemer. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor 
twee jaarloondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van 
het re-integratieproces. Via een verzekering kunnen werkgevers 
deze verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen over-
dragen aan een verzekeringsmaatschappij. 

De werknemer blijft in dienst bij de werkgever, maar de ver-
zekeringsmaatschappij neemt de verantwoordelijkheid voor de 
loondoorbetaling en de werkgeversverantwoordelijkheid voor 
de re-integratie over. De re-integratie richt zich in het eerste 
ziektejaar op het eerste spoor (terugkeer bij de huidige werk-
gever), tenzij in overleg met arbo-arts en werknemer wordt be-
paald dat re-integratie bij een andere werkgever kansrijker is 
(tweede spoor). 

In het tweede jaar richt de re-integratie zich in principe altijd op 
het tweede spoor, tenzij de werkgever na overleg met arbo-arts 
en werknemer besluit om het eerste spoor te blijven volgen. 

De loondoorbetaling bij ziekte of verzekering loopt in het 
tweede ziektejaar onveranderd door. De arbeidsovereenkomst 
eindigt na twee jaar ziekte, of eerder als de werknemer duur-
zaam via het tweede spoor bij een andere werkgever een baan 
heeft gevonden. Een vroege keuze voor een van de sporen stelt 
werknemers en werkgevers in staat eerder, zo mogelijk met het 
intensiveren van de begeleiding, de re-integratie in gang te zet-
ten, zodat de kans op blijvende arbeidsongeschiktheid wordt 
verminderd.

Tegelijkertijd doet de SER een voorstel om de arbeidsmarkt- en 
inkomenspositie van arbeidsongeschikten te verbeteren, na de 
periode van twee jaar ziekte. Hiertoe moet de WIA-drempel 
worden verlaagd en de wijze van vaststelling van arbeidsonge-
schiktheid te worden gewijzigd.

De huidige ondergrens van 35 procent om in aanmerking te ko-
men voor een WIA uitkering staat op gespannen voet met inter-

nationaal recht, omdat die ondergrens te hoog was. De drempel 
om voor WIA in aanmerking te komen moet daarom worden 
verlaagd van 35 naar 15 procent, zijnde het niveau onder de 
‘oude’ WAO. Daarnaast moet het arbeidsongeschiktheidsper-
centage wordt vastgesteld op basis van een realistische toets: er 
moet reëel worden gekeken naar functies die voor de werkende 
uitvoerbaar zijn in plaats van naar theoretische mogelijkheden 
die in de praktijk niet blijken te bestaan, zoals nu het geval is.

Zoals gezegd zijn de hiervoor genoemde voorbeelden maar een 
klein deeltje van de voorgestelde aanpassingen in het arbeids-
recht, maar gezien de (mogelijke) impact voor werkgevers en 
werknemers, is het wel goed om hiervan in ieder geval nu al op 
de hoogte te zijn.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, 
dus ook om te worden geïnformeerd over de 
(voorgenomen) wijzigingen in het arbeidsrecht, 
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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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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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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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 bij 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 ontzorgd

C.V.E.
BEVEILIGING
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Wie is Helmonds held op Sokken?

Heel Helmond doet 
mee met ‘n Ouwe Sok
Alle projecten waar ze zich mee bezighoudt lopen prettig uit de hand, zei ze kort geleden bij een live uitzending 
van lokale omroep Dit is Helmond. Voormalig stadskunstenaar Tahné Kleijn haalt met ‘n Ouwe Sok het Guinness 
Record Langste-Waslijn-met Sokken naar Helmond (is nu van Duitsland). Ze wil aandacht, maar niet voor zich-
zelf.  Het Ouwe Sok team wil aandacht voor armoede in Helmond. In onze stad wonen 2.500 kinderen onder de 
armoedegrens. 

Daar wil de Helmondse stichting ‘n Ouwe Sok een 
onvergetelijke herinnering voor organiseren. Een dag waarop 
wel ‘alles’ kan. “Ik ben zelf niet in armoede opgegroeid maar 
verschillende mensen om me heen wel. Ik sprak er met een 
aantal kinderen en jongeren over, zoals met Elvira (zie pagina 
45). Haar verhaal is een schrijnend voorbeeld van hoe groot 
de impact van armoede op je leven is. Jaar in jaar uit. Soms 
zelfs van generatie op generatie.”

Sokkenhang-teams gezocht!
Met de aandacht voor ‘n Ouwe Sok gaat het wel goed. Er zijn 
100.000 sokken nodig voor het record dat zij willen halen 
in Helmond. Die zijn inmiddels bijna binnen. Heel Helmond 

helpt dan ook mee. Ruim veertig inwoners beheren thuis of 
in hun winkel een ‘SokkenHub’ waar mensen sokken kunnen 
inleveren. Sponsoren zorgden voor een waslijn van 8 km en 
ruim 100.000 wasknijpers. En voor een bijzonder record.
Tahné Klein is voormalig stadskunstenaar en haar naam is ook 
verbonden aan het project Goeikes: “En nu is heel Helmond 
weer nodig om alle sokken op te hangen. Voor zaterdag 16 
en zondag 17 oktober (Internationale dag voor de uitroeiing 
van armoede) kunnen teams van tien tot vijftien mensen zich 
aanmelden voor het sokken ophangen.” 

Welk bedrijf hangt het snelst het lijntje vol?
Het snelste team wint de onvergetelijke titel: Held op Sokken 

Renske Proost aan ’n Ouwe Sok 
Foto: Gerard Slegers
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van Helmond. Eeuwige roem, dus! Op zaterdag kunnen 
teams van bedrijven en verenigingen aan de slag om sokken 
op te hangen en meters te maken. Op zondag teams van 
familie, buren, vrienden en verenigingen/sportclubs. Zij voegt 
toe: “We gaan samen echt een feestje bouwen. Daar hebben 
we allemaal zin in, toch!”

Aandacht en geld
Behalve aandacht heeft ‘n Ouwe Sok natuurlijk ook geld 
nodig voor de kinderen. “We streven naar minimaal  
€ 20,- per kind , maar meer is beter. De sokkenhang-teams, 
bestaande uit 10-15 mensen, betalen een fee voor het 
meedoen aan het wereldrecord: € 750,- voor bedrijven,  
€ 75,- voor families/vrienden/verenigingen. Met bedrijven die 
op een andere manier willen bijdragen, gaan we graag in 
gesprek over wat zou passen. Voor het grote publiek loopt 
er op onze website een geweldig leuke veiling met unieke 
items en activiteiten, allemaal gedoneerd door betrokken 
Helmonders: ondernemers, politici, bekende Helmonders en 
particulieren. Ik ben heel blij en trots dat we met ‘n Ouwe Sok 
heel Helmond in beweging krijgen. Iedereen kan meedoen.”

Bied mee bij de veiling
Bijzondere veilingitems zijn een training door Berry van Aerle, 
toegangskaarten van de Keiekletsavond, een concert, een 
workshop slagwerk.
Of heeft jouw bedrijf een collega die altijd zingend rondloopt, 
maar eigenlijk wel zangles kan gebruiken? Bied mee op dit 
item. Met je bedrijf iets ondernemen in de popzaal van de 
Cacao? Kan ook. 

‘n Ouwe Sok vraagt Helmonders ook om 
handgemaakte sokpoppen te doneren. Creatievelingen 
in je organisatie? Vraag ze oude sokken op te vrolijken.

Voormalig stadskunstenaar Tahné Kleijn bedacht en 
leidt ‘n Ouwe Sok.(fotograaf: Maartje Vos-Swinkels)

Meer informatie op www.ouwesokhelmond.nl

Wint jouw team eeuwige roem en de titel Held op 
Sokken van Helmond? Doe mee en kom sokken 
hangen.
• Zaterdag 16 oktober: teams van bedrijven en 

verenigingen (€ 750,00)
• Zondag 17 oktober teams van familie, vrienden, 

buren, sportclubs/verenigingen (€ 75,00)
• Een team bestaat uit 10 tot 15 sokkenhangers.
• Aanmelden via de website https://www.

ouwesokhelmond.nl

Stichting Cultuur Verbindt Helmond
‘n Ouwe Sok is een project van Stichting Cultuur 
Verbindt Helmond, net als Waskracht. 
Ook Waskracht brengt mensen samen door 
in september met een vrolijke karavaan en 
theatervoorstelling alle wijken van Helmond te 
bezoeken.
https://cultuurverbindthelmond.nl 
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Het verhaal van Elvira
“Op het slechtste moment waren we afgesloten van het gas. Dat wil zeggen dat we twee jaar lang geen warm 
water of verwarming hadden.” Elvira (niet haar echte naam) is 15 jaar oud en leeft al vanaf haar tweede onder 
de armoedegrens. “De laatste keer dat ik op vakantie ging was ik anderhalf jaar oud. Maar toch zijn het niet de 
vakanties die ik mis.”

Elvira praat niet graag over de situatie waarin ze leeft. “Mijn 
beste vriendin weet ervan maar andere kinderen uit mijn 
vriendengroep vertel ik niets.” Toch vindt ze het belangrijk om 
haar verhaal (anoniem) te delen. “Wij hebben het geluk dat 
mijn moeder inmiddels de juiste wegen kent. Noodzakelijke 
dingen voor school krijgen we via Stichting Leergeld en bij 
de Kledingbank zoeken we regelmatig leuke kleren uit. Daar 
zitten soms zelfs merkkleren bij! Zo hoeft niemand te zien in 
welke situatie ik zit.” 
Op een normale dag merkt Elvira weinig van de financiële 
problemen. “Ik zie wel dat mijn klasgenoten luxere broodjes 
hebben en sneller iets leuks gaan doen, maar we hebben 
inmiddels iets meer geld dan een paar jaar geleden, dus 
soms kan ik gewoon mee. Op andere momenten verzin ik 
smoesjes.” Het wordt pas vervelend als haar situatie niet 
te verbloemen is. “Toen ik naar de middelbare school ging, 
werd een technisch rekenmachine nog niet vergoed. Ik 
moest dan iedere keer aan het begin van de les de juf om 
een machientje vragen. Dat is heel confronterend omdat de 
hele klas het kan zien.” 

Beetje schuldig
Thuis krijgt ze veel van de financiële problemen mee. “Ik vind 
het fijn dat mijn moeder mij uitlegt waarom we in deze situatie 
zitten. Daardoor begrijp ik heel goed waarom bepaalde 
dingen niet kunnen. Maar moeilijk is het wel. Als ik mijn 
moeder vraag om wat geld, bijvoorbeeld om wat te eten in 
de stad, voel ik mij altijd een beetje schuldig. En als we samen 

boodschappen doen, hoop ik dat we genoeg geld hebben als 
we bij de kassa staan. Ik ben inmiddels minder zenuwachtig, 
maar mijn zus schrikt nog steeds als de kassabon hoger uitvalt 
dan normaal. Ik merk wel dat de armoede invloed heeft op 
wie ik ben. Ik zit in een vriendengroep maar heb maar één 
echt beste vriendin. Het liefst doe ik dingen in kleine groepjes 
met mensen die ik helemaal vertrouw.” 
Aan het eind van de basisschool ging dat even mis. “Dat was 
de periode dat mijn vader het huis uit ging. We kwamen 
verder in de problemen en het gas werd afgesloten. Ik heb 
toen twee jaar geen verwarming gehad, ook in de winter niet. 
Gelukkig hadden we een bad waar mijn moeder koud water 
mengde met water uit de waterkoker. Ik en mijn broers en 
zussen zeepten onszelf in en gingen dan achter elkaar in bad. 
Daar moest mijn moeder ons schoonspoelen. Heel gênant 
als je net aan je puberteit begint!” In die tijd werd Elvira niet 
meer geaccepteerd op haar basisschool. “Ik ben daar al mijn 
vrienden kwijtgeraakt. Gelukkig zat ik al in mijn laatste jaar.” 

Toch houdt Elvira ook goede dingen over aan de armoede. 
“Ik ben veel zuiniger op spullen dan mijn klasgenootjes. Ik 
gooi nooit mijn telefoon op het bed want als hij valt dan krijg 
ik geen nieuwe. En mijn kleren gaan pas in de prullenbak als 
ze echt kapot zijn, niet als er een klein gaatje in zit.” Elvira 
hecht zich sowieso niet zo veel aan bezittingen en uitjes. “Ik 
denk dat dat komt omdat ik zelf zo weinig heb. Ik kan al blij 
zijn met iets heel kleins. Ik zou nooit vier keer per jaar op 
vakantie willen. Maar één keertje zou wel leuk zijn.”

Foto: Gerard Slegers
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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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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



chevelingen
Tapperij - Restaurant

Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

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

 
 

Openingstijden
Woensdag tot en met Zaterdag vanaf 15.00 uur 

en Zondag vanaf 12.00 uur.


