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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

www.onlinebedrijfskleding.nl
J. van de Vrande Bedrijfskleding    Kanaaldijk ZW 9a    5706 LD Helmond 0492 53 79 41
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Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit

TOEGANGSCONTROLE

INBRAAKBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING

CAMERABEVEILIGING

ONDERHOUD

VEILIGHEID IN HET VIZIER

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

MELDKAMER
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Initiatiefnemers van Beurs Nieuwe Stijl zijn Leon Kuyten en 
Bregje van de Vrande, zelf ervaren beursdeelnemers. Het idee 
voor een nieuwe beursformule ontstond in 2018, het jaar van 
de eerste editie. “Ontmoeten en verbinden is de basis voor 
elke beurs” weet Bregje. “Toch zagen wij dat beursdeelnemers 
én ondernemers die elkaar vaak al jaren van beursbezoek 
herkenden, kennelijk niet wisten dat ze ook zakelijk iets voor 
elkaar konden betekenen. Wij zagen ook dat bedrijven elk 
jaar fors geld betalen voor beursdeelname, met beperkte 
mogelijkheden om goede contacten te leggen. Dat kan 
anders, denken wij.” 

‘De beste contacten gaan 

met beurs nieuwe stijl 

nooit meer aan  

je neus voorbij’

Kwalitatieve contacten 
Groot verschil met een ‘gewone’ beurs is dat aan Beurs 
Nieuwe Stijl geen stands te pas komen. Je komt er ook 
uitsluitend deelnemers tegen, geen bezoekers. “Je hoeft geen 
stand te bemensen”, zegt Leon. “Je bent vrij om rond te lopen 
en om andere ondernemers te ontmoeten. Dit draagt bij aan 

goede ontmoetingen en gesprekken. Ondertussen worden 
voortdurend drankjes uitgeserveerd en er is een walking diner. 
Je kunt je dus volledig op je gesprekspartner richten.” 

Gepersonaliseerd beurspakket 
Op twee beursavonden profiteren deelnemers van de 
mogelijkheden tot ontmoeten. “Wij regelen alles voor je”, 
zegt Leon. “Er is volop eten en drinken, je kunt gratis parkeren 
en je kunt deelnemen aan presentaties en aan de speeddate.” 
Deelnemers aan Beurs Nieuwe Stijl worden bovenal gezien. 
Daar zorgen gepersonaliseerde beurspakketten voor, die 
elke deelnemer krijgt. Een pakket bestaat uit een twee 
meter hoge zuil met profielfoto, logo, bedrijfsnaam, een 
bedrijfsomschrijving in één zin en bereikbaarheidsgegevens. 
De zuilen staan verspreid door de beursruimte. Daarnaast 
ontvangt elke deelnemer visitekaartjes en een badge, ook 
voorzien van profielfoto en bedrijfsnaam. “Als deelnemer hoef 
je je nooit meer af te vragen wie wie is, en heb je altijd een 
goed aanknopingspunt voor een gesprek. De beste contacten 
gaan met Beurs Nieuwe Stijl dus nooit meer aan je neus 
voorbij”, legt Bregje uit. “En heb je aan het eind de avond geen 
tijd gehad voor net dat ene gesprek, dan laat je je visitekaartje 
achter op de daarvoor bestemde plek.” 

Geen lange beursdagen
De beurs vindt plaats op twee achtereenvolgende avonden. 
Een bewuste keuze, zeggen beiden. “Als beursdeelnemer 
maak je vaak lange dagen. Je bent vaak tot laat in touw. Dat 
probleem heb je nu niet. De beurs is van zes tot elf, met een 
uitloop tot twaalf uur. Je hoeft overdag dus niet speciaal vrij 
te houden voor je gewone werk, en je bent ’s avonds relatief 
op tijd weer thuis.”

Nieuw beursconcept verovert regio 

Beurs Nieuwe Stijl
maakt werk van
makkelijk ontmoeten
Tekst: Ronald Frencken 

Gepubliceerd in Frits Magazine editie aug/sept 2021

Alle vrijheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten, altijd direct weten wie je voor je hebt, zonder de typische 
belemmeringen van de traditionele beurs - tegen één allin prijs: dat is Beurs Nieuwe Stijl, het beursevenement met 
de focus op ontmoeten en verbinden. Op 3 en 4 november vindt de derde editie plaats, dit jaar op de Automotive 
Campus in Helmond.
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Ondernemend Helmond en Eindhoven
Iedere ondernemer is van harte welkom op Beurs Nieuwe 
Stijl. De beurs wordt gevonden door een mix van grotere  
bedrijven en zelfstandigen. Er is geen brancherestrictie en  
negentig procent van de deelnemers is bedrijfseigenaar of  
directeur en is beslissingsbevoegd. Uit voorgaande edities 
blijkt Beurs Nieuwe Stijl, hoewel deelnemers uit alle hoeken 
van het land komen, vooral een regionale aangelegenheid, 
met een sterke vertegenwoordiging door ondernemers in de 
regio Helmond en Eindhoven. Deelnemers ontmoeten elkaar 
in een grote ruimte, met volop mogelijkheden om ook intie-
mer met elkaar in gesprek te gaan. Afgaand op het succes van 
vorige edities verwacht de beursorganisatie ook dit jaar weer 
volop animo voor deelname. 

Weer ontmoeten in het echt
Na een lange periode waarin beurzen alleen online 
plaatsvonden is er, nu fysieke ontmoetingen weer mogelijk 
zijn, met Beurs Nieuwe Stijl een nieuw type beurs. Deelnemers 
hoeven voorafgaand aan de beurs zelf niets te regelen.  
Je neemt al all-in deel voor 400 euro en andere pakketten zijn 
in overleg. Leon: “Naar ons idee is dit een prijs die afrekent met 
het idee dat beursdeelname kostbaar is. En je kunt elkaar weer 
écht ontmoeten in plaats van achter het beeldscherm. Dat is 
wat ondernemers uiteindelijk willen, is onze ervaring.” Kijk op 
beursnieuwestijl.nl voor meer informatie en voor aanmelding.

3 & 4 November 2021
www.beursnieuwestijl.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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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

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

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

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

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

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

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

In samenwerking met:   
Adriaan van den Heuvel Makelaars & Adviseurs
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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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Jozef van Stokkum bedenkt en ontwerpt 

Het brein 
radert door 
Door Susan Verheij

“Mijn brein staat niet snel stil. Altijd radert er wel iets. Dat stopt niet tot ik een vraagstuk doorgrond heb. Ik heb 
pas rust tot ik een goed ontwerp bedacht heb en dit goed uitgevoerd kan worden.” Jozef van Stokkum denkt 
in beelden. Maar ook in materialen, afmetingen, in scherptes, in verhoudingen, verbindingen, toleranties en 
afwijkingen. Hij visualiseert het eindresultaat. Zelfs als dat nog niet bedacht is. “Het gaat me niet enkel om het 
product, ik wil ook graag met een bedrijf het proces verbeteren.” Waar hij na MTS Werktuigbouwkunde werkte 
als CNC kanter, assistent-voorman, calculator en later werkvoorbereider en assistent-bedrijfsleider, engineer en 
teamleider deed hij veel kennis op. “Ik was ook betrokken bij voorraadbeheer en zag daar regelmatig dingen fout 
gaan. Heb veel inzichten opgedaan in die jaren. Altijd was ik aan het bekijken hoe processen beter konden. Tijdens 
werktijd, maar ook thuis was ik aan het uitvogelen wat er beter kan. Op vlak van materialen, van programmeren, 
van plaatlaseren maar ook hoe we het product konden verbeteren voor een klant.”
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De link die er bij alles ligt is dat er gewerkt wordt met metalen en 
dat de vorm de functie volgt. Bijna 25 jaar was hij in dienst bij VDL 
HMI, toeleverancier in licht constructiewerk, gespecialiseerd in 
metaalbewerkingen. Ruim 3,5 jaar geleden begon Jozef van 
Stokkum voor zichzelf. Als werktuigbouwkundig ontwerper en 
engineer. “Ik heb veel kennis van materialen, van lastechnieken, 
van cnc-werk, pijpenbuigen, robotlassen, van buislasersnijden, 
dat ik het pad van engineering heb genomen. Veel bedrijven 
hebben dat niet zelf in huis of zij vinden het fijn als iemand 
eens fris tegen hun productieprocessen aankijkt.”

Hogere productiviteit door andere lasmal
Hij noemt een voorbeeld van buitenbanken die gemaakt 
werden met stalen frames, die weer aan elkaar gelast werden 
uit lossen onderdelen. Door andere lasmallen te ontwerpen, 
kon een medewerker er geen 2 per uur maken maar  9 per 
uur op de lasrobot. Het afwerken, wat eerst door een andere 
medewerker werd gedaan, kon door de medewerker aan de 
robot worden gedaan .Dat scheelt nogal wat uren wat leidt 
uiteraard tot een beter orderresultaat. Bovendien zaten de 
medewerkers er beter door in hun vel, want het proces liep 
beter. Is ie best trots op.  Hij vertelt: “Wat me vaak frustreerde 
is dat wat de werkvoorbereiding bedacht niet uitkwam in 
de werkplaats. Dat liet en laat mij niet los. Ik ging me dan 
verdiepen, tot in elke detail. Bij productieprocessen waarbij 
gewerkt werd met laswerk en CNC-freeswerk ging ik ieder 
los onderdeel na, paste bijvoorbeeld lasmallen aan en liet 
bijvoorbeeld de programmering van lasrobots bijstellen. Ik zie 
bijvoorbeeld een machine niet als een vanzelfsprekendheid. 
Wil en kan verder denken zo lang er een beter proces en 
resultaat uit voortkomt.” 

Iedere opmerking
Jozef van Stokkum begint indien nodig bij 0. “Ik wil niet 
gebonden zijn aan processen, maar wil me er wel in verdiepen.” 
De grote vraag die Jozef zichzelf telkens stelt: “Hoe kunnen 
we dit proces optimaliseren, hoe krijgen bedrijven met minder 
inspanning meer output” Hij stelt die vraag niet alleen aan 
degene die hem de opdracht geeft. “Ik ga ook in gesprek 
met de verspaner, de planner en anderen die met de huidige 
producten werken. Iedere opmerking die zij maken kan van 
invloed zijn op een beter eindresultaat.”

Minder verlies
Dat is toch per product anders? “Zeker. Dat maakt het juist 
interessant. De ene keer bedenk ik de flow charge om een 
product beter samen te stellen, de andere keer bekijk 
ik parameters voor de lasrobot of een andere robot, of 
optimaliseer ik een grijper in een machine waardoor er 
minder verlies is. Ook bedenkt hij gereedschappen en weet 
of het metaal in een oven gehard moet worden of in een 
vacuumharder. Het brein radert door. 

Opnieuw ontworpen
Helmonder Van Stokkum, sinds kort woonachtig in Ommel, 
is trots op een ontwikkeling die hij deed en die wordt 
toegepast voor de productie van boorbuizen die worden 
gebruikt bij het opknappen van funderingen in Amsterdam. 
De vraag was: “Jozef, kun je voor ons een framepje tekenen? 
Waarbij een opdrachtgever een frame nodig had voor een 
beladingsmachine voor honderdduizenden buizen. Uiteindelijk 
heeft hij een machine die funderingsbuizen bevestigt volledig 
opnieuw bedacht, waarmee honderdduizenden buizen 

Tekeningen en product machineonderdeel. 
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automatisch vanaf de zaagmachine via twee draaibanken 
volledig tot compleet product zijn verwerkt. Het hele proces 
van uitgangsmateriaal tot gereed product wordt volledig 
geautomatiseerd. Zelfs het wegleggen in de stapelbokken zal 
gebeuren met een robot.
Via overleg met de opdrachtgevers, geef ik de wensen van de 
klant vorm in het 3D pakket. Vragen als hoe komen die buizen 
in de machine, hoe spoelen we ze schoon en hoe vergroten 
we het aantal buizen per keer, gaan door mijn hoofd. Wat 
draait, wat niet, welke vloeistoffen kunnen gebruikt worden, 
wat voor nabehandeling is er nodig? Met Solid Works 3D 
Cad ontwerpsoftware ga ik aan de slag, dat ken ik op mijn 
duimpje. Uiteindelijk heb ik een andere buizenpositionering 
én grijpertjes bedacht waardoor zij nu meer en sneller de 
funderingsbuizen kunnen plaatsen. Dat levert natuurlijk grote 
tijdswinst op.”

Passend gereedschap
Het kan ook kleinschaliger. “Al enkele keren heb ik de 
vraag gekregen, of ik naast het ontwerp- en tekenwerk van 
producten, machines en gereedschappen, ook lasmallen 
compleet kan leveren. Om op deze vraag  volmondig ja te 
kunnen zeggen heb ik geïnvesteerd in een EWM Tetrix 230 
AC/DC TIG lasmachine, uitgevoerd met koelmodule. Een 3M 
Speedglas 9100xxi waarmee ik goed in het smeltbad kan 
kijken. Zo ontwierp ik ook een lastafel, die ik zelf in elkaar 
gelast had, zodat de diverse onderdelen op te spannen 
zijn. Afhankelijk van het budget , de toepassing van het 
gereedschap, de standtijd en de eisen die gesteld worden aan 
het product wat er mee gemaakt wordt, kan ik een passend 
gereedschap maken.”

Willie Wortel
Concluderend bedenk ik; eigenlijk is hij een soort Willie 
Wortel. Wikipedia beschrijft dat als volgt: Daniël Wortel, 
oorspronkelijke Amerikaanse naam Gyro Gearloose, is een 
antropomorfe kip uit de stripverhalen rond Donald Duck. Hij 
is een geniale uitvinder, die met zijn uitvindingen vaak voor 
allerlei moeilijkheden zorgt. Op andere momenten komen zijn 
uitvindingen juist wel heel goed van pas. 

Design wordt uitvoerbaar 
Jozef van Stokkum kan ingeschakeld worden als er 
componenten zijn van metalen als rvs, aluminium of staal. 
Voor het bedenken van gereedschappen. Ook voor een 

product waarbij wel nagedacht is over het design, maar nog 
onvoldoende gedacht is aan hoe het maakbaar wordt. Zo 
schakelde FlexiCharge ,laadpaalproducent voor elektrische 
auto’s hem in om design ontworpen wandladers en laadpalen 
uit te denken tot een maakbaar product. Daarvoor ontwierp 
hij het product en dacht mee over het werkproces. Dergelijke 
laadpalen en wandladers worden in deze energietransitie 
veelvuldig geplaatst. “Hoe vreemd de vraag ook, ik durf het 
aan, want ik weet dat ik niet rust voor ik een verbeterd product 
of proces heb uitgedacht,” zegt hij met een trotse lach. Van 
Stokkum vogelt het uit. 

Jozef van Stokkum
 
Marialaan 3 , 5724 AB Ommel
+31 6 24 79 83 34

Complete geautomatiseerde productielijn voor funderingsbuizen.
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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:

- 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

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

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

DE AARDE LEVERT ONS WARMTE, UIT DE GROND 
MAAR OOK UIT WATER EN LUCHT. WIJ LEVEREN DE 
TECHNIEK OM DEZE WARMTE TE GEBRUIKEN VOOR 
RUIMTE VERWARMING MAAR OOK VOOR WARMWA-
TERSYSTEMEN.
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Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) 
inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als 
gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag. Met onze persoonlijke 
en deskundige verzuimbegeleiding, onze (pro)actieve signalering op de 
gebieden vitaliteit en inzetbaarheid en onze maatwerk oplossingen houden 
wij deze thema’s binnen organisaties in beweging. Ons werk richt zich op  
curatie, preventie en amplitie.

Kijk op onze website voor een overzicht van onze werkzaamheden, of neem 
vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

Werken aan gezondheid met 
oprechte aandacht voor vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid

www.bakxwagenaar.nl  |  T: 0492-218800  |  E: info@bakxwagenaar.com

Herstellen van verzuim

Ongezond Gezond Sterk

Curatie

Ongezond Gezond Sterk

Voorkomen van verzuim

Preventie

Ongezond Gezond Sterk

Versterken, vergroten en verbeteren 
van de inzetbaarheid

Amplitie
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WWW.RIVEZ.NL
Europaweg 158   5707 CL Helmond          088-8000900            info@rivez.nl

ONDERSCHAT DE IMPACT VAN 
BEDRIJFSBRAND NIET!

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

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

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

verzekeringsoplossingen, zoals een bedrijfsschadeverzekering.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken met een van onze adviseurs? 
Neemt u dan contact met ons op.
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Wat ga jij doen voor je 
pensioen? 
Auteur: Hans Maasakkers
Foto: Vincent Knoops

Met pensioen gaan is een echte mijlpaal in je leven. Misschien kijk je er reikhalzend naar uit, of ben je voorlopig 
nog niet van plan om je werkzame leven op te geven, omdat je nog veel werkplezier hebt. Als je met pensioen 
gaat, krijg je vanuit de overheid een basisinkomen. Dat kennen we als de Algemene ouderdomswet ofwel AOW. 
Daarnaast bouw je als werknemer een aanvullend pensioen op bij je werkgever. Als ondernemer heb je zelf de 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een aanvulling op de AOW. Als adviseur stel ik je daarom ook niet de 
vraag; Wat ga jij doen met je pensioen? Maar juist; Wat ga jij doen voor je pensioen?

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

FINANCIËLE COLUMN

Als ondernemer ontvang je, net als elke Nederlander, AOW. De 
hoogte hiervan hangt onder ander af van je leeftijd en woon-
situatie. Ben je getrouwd of woon je samen,  dan ligt de AOW 
op dit moment op: €863,66 (met loonheffingskorting) netto per 
maand. 

Verantwoordelijkheid
En hoe zit het met je dromen en wensen die je na je pensi-
oen hebt? Droom je over een mooie reis? Of dat vakantiehuis 
in Spanje? Wil je kunnen stoppen met werken op je 67e of mis-
schien al wat eerder? Neem daarom verantwoordelijkheid over 
je pensioen en ga hier tijdig hiermee aan de slag.

Pensioen uit onderneming
“Maar ik heb toch mijn onderneming die ik kan verkopen?” Ik 
hoor nog te vaak dat ondernemers in de veronderstelling zijn 
dat hun pensioen uit de verkoop van hun onderneming komt. 
Het is maar zeer de vraag of je juist op dat moment je onder-
neming kan verkopen en of dat ook voldoende oplevert. De 
hoogte hiervan is erg afhankelijk van de situatie op dat moment 
en de marktomstandigheden. Een tandartspraktijk bijvoorbeeld 
werd voorheen met een flinke goodwill verkocht. Tegenwoor-
dig is er een enorm te kort aan goede tandartsen. Begin je mor-
gen een praktijk dan is deze aan het einde van de maand gevuld 
met patiënten. Daar hoef je geen praktijk voor over te nemen, 
laat staan een goodwill te betalen.

3 opties om op te bouwen
Wil je zekerheid over je inkomen na pensioen en wil je dus niet 
afhankelijk zijn van de (eventuele) waarde van je onderneming, 
dan zal je dus zelf aan de slag moeten gaan. Om zelf je pensioen 
op te bouwen heb je grofweg 3 opties, waarbij een combinatie 
hiervan natuurlijk ook mogelijk is.

Lijfrente
Hier leg je eenmalig of maandelijks een bedrag in. Voorheen 
waren dit vooral verzekeringen, nu kijken we steeds vaker naar 
een beleggingsrekening. Deze hebben veel minder kosten en 
vaak een beter rendement. Het vermogen in de lijfrente is vrij-
gesteld in Box III. De lijfrente keert uit als je AOW krijgt of als je 
(eerder) met pensioen gaat. Een lijfrentepolis kun je ook afslui-
ten als inkomen voor een ander, bijvoorbeeld voor je partner na 
jouw overlijden. Ook bij arbeidsongeschiktheid kun je de lijfren-
te laten uitkeren.

De stortingen voor de lijfrente mag je fiscaal in mindering bren-
gen bij je aangifte inkomstenbelasting. Let hierbij wel op dat 
je voldoet aan de voorwaarden én de jaar- en/of reserverings-
ruimte.

Vermogensopbouw
Vermogen opbouwen doe je vandaag de dag niet meer op een 
spaarrekening. Als je op tijd hiermee start is je maandelijkse in-
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leg beperkt. Daarnaast kun je wat meer risico lopen omdat je 
een slecht beleggingsjaar nog goed kunt maken. Als je langer 
de tijd hebt loop je dus minder risico en is de kans dat je het doel 
behaalt groter. Door te kiezen voor vermogensbeheer zorg je 
meteen voor een goede spreiding. Daarnaast is het opbouwen 
van vermogen ook zeer goed mogelijk met de aankoop van on-
roerend goed. Dit kan een appartement voor de verhuur zijn of 
een vakantiewoning. 

Aflossen op je hypotheek
Deze derde mogelijkheid ligt in het verlengde van de tweede 
optie. Zodra je aflost op je hypotheek creëer je meer overwaar-
de op je woning. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de 
woningmarkt over het algemeen in waarde toeneemt. Aange-
zien je geld op een spaarrekening precies 0% rente oplevert of 
juist geld gaat kosten, kan het aflossen van je hypotheek direct 
leiden tot lagere woonlasten en financiële ruimte. Als je op pen-
sioendatum geen hypotheeklasten meer hebt heb je ook min-
der inkomen nodig.

Hoe eerder hoe beter
Zoals bij veel dingen geldt; hoe eerder hoe beter. Dat is bij het 
opbouwen van je pensioen zeker het geval. Als je €100.000,- 
bij elkaar wil sparen voor je pensioen en je start hier op je 40e 
levensjaar mee dan heb je bij een pensioenleeftijd van 67 jaar 
hier dan 27 jaar de tijd voor. De maandelijkse inleg is dan € 146,- 
(bij 5% rendement). Als je pas start op je 57e dan heb je nog 
maar 10 jaar de tijd om ditzelfde doel te bereiken, waardoor de 
maandelijkse inleg stijgt naar € 644,- per maand.
Dat wil niet zeggen dan je vanaf je 57e niets meer kunt op-
bouwen. Maar het betekent nog meer dat je bewust keuzes 
moet maken. De keuzes van vandaag hebben namelijk invloed 
op jouw financiële toekomst. Hoe eerder je hierbij stilstaat hoe 
beter.

Heb jij al een plan?
In een financieel plan bepaal je je wensen, doelen en dromen 
voor nu en de toekomst en stemt je financiën hier dan ook op 
af. Alleen een plan is niet voldoende. Het is belangrijk dat je een 
aantal keer in leven bekijkt of je nog op koers ligt om je toe-
komstige doelen te realiseren. Vooral als er veranderingen zijn 
in je inkomsten of levenssituatie is het verstandig om te kijken 
wat voor invloed dit heeft op je pensioen. Je kunt dan vaak nog 
gemakkelijk bijsturen.

Het hebben van een plan heeft nog een ander belangrijk voor-
deel. Je neemt financiële beslissingen met het einde in zicht: het 
bereiken van je wensen en doelen. Dat geeft je focus. Weet jij al 
wat jij gaat doen voor je pensioen?

Kanzz Financiële Planning
Hans Maasakkers 06 50 52 47 02
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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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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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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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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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Nu in de showroom van VDNS Kia 
Helmond: de elektrische Kia EV6!
De revolutionaire ‘Kia EV6 staat vanaf vandaag in de showroom van VDNS Kia Helmond. Deze inspirerende 
gamechanger verandert de markt voor zero-emission mobiliteit voorgoed. De Kia EV6 biedt keuze uit een 58 kWh 
en 77,4 kWh accupakket, 2WD- en AWD- aandrijving en is beschikbaar in totaal 6 verschillende uitvoeringen. En 
dat al vanaf € 44.595. Inspire your senses!

Groot rijbereik
Mocht je nog twijfels hebben over elektrisch rijden, dan 
neemt de EV6 die allemaal weg. Wat dacht je van een 
actieradius van ruim 500 km (van Amsterdam naar Parijs) en 
ultrasnel opladen (tot 100 km in 4,5 minuten)!?

Ultrasnel laden
De EV6 biedt de keuze uit een 58 kWh of een 77,4 kWh 
accupakket, achterwiel- of vierwielaandrijving en diverse 
uitvoeringen. Hij kan ultrasnel laden (van 10 naar 80 procent 
in 18 minuten) en werkt zonder problemen op 800V én 
400V laadtechniek. Slim en praktisch is hij ook: hij heeft 
zelfs volwaardige stopcontacten on-board voor elektrische 
apparaten en kan zelfs ándere elektrische voertuigen 
opladen.

Veiligheid voorop
Revolutionair zijn ook de rijhulpsystemen in de nieuwe 
EV6. Dankzij de ingenieuze ‘Snelwegassistentie 2’ kan deze 
elektrische krachtpatser automatisch veilig van rijstrook 
wisselen. Het Intelligent Front Lighting System geeft 
adaptieve verlichting onder alle omstandigheden. Het 
systeem ziet en herkent medeweggebruikers en dimt waar 
nodig een deel van de grootlichtbundel om anderen niet 
te verblinden. Met de Remote Smart Parking Assist kan de 
EV6 zichzelf op jouw commando helemaal autonoom in- en 
uitparkeren.

Highway Driving Assist
Met de slimme snelwegassistentie (DHA) kun je automatisch 
een vaste volgafstand en -snelheid aanhouden ten opzichte 
van een voorligger. De EV6 kijkt ook links en rechts naast 

de auto of er gevaar dreigt. Komt een medeweggebruiker 
in een andere baan te dichtbij, dan stuurt HDA indien 
mogelijk weg om veilige tussenruimte te houden. Lane 
Following Assist (LFA) houdt de EV6 midden in de rijbaan en 
Navigation-based Smart Cruise Control met Curve Control 
(NSCC-C) neemt zelfs in cruise-modus tijdig gas terug voor 
bochten in de route. Hoe futuristisch is dat! 

Kom naar onze showroom
Wil je de EV6 van dichtbij bekijken of een proefrit maken? 
Breng dan een bezoek aan de showroom van VDNS 
Kia Helmond aan de Varenschut 21 in Helmond. VDNS 
Kia Helmond is al jarenlang nummer 1 in Helmond en 
omgeving. Daarnaast is VDNS Kia Helmond al vele malen 
verkozen als beste Kia Top Dealer van Nederland. VDNS 
Kia Helmond is gevestigd in Autodroom Helmond, gelegen 
aan de Autoboulevard Helmond. Samen met van de 
Nieuwenhuijzen auto’s, Brabant Autolease, VDNS Suzuki 
Helmond en Autoschade Helmond; alles onder 1 dak.

VDNS KIA Helmond B.V. 
Varenschut 21d 
5705 DK Helmond
T  +31 492588952
www.vdns-kia.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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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

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

Zie onze website www.regbathelmond.nl voor meer informatie of bel ons 
direct op 0492-330039 en mailen kan natuurlijk ook naar helmond@regbat.nl
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Vakantiedagen moeten kunnen worden opgenomen. Een werk-
gever is verplicht om een werknemer hiertoe in de gelegenheid te 
stellen en een werknemer moet ook redelijkerwijs in de gelegenheid 
zijn (geweest) om vakantiedagen te genieten. Maar desondanks is 
er een mogelijkheid dat de werknemer niet alle dagen van de op-
gebouwde vakantie opneemt. En op enig moment komen deze 
dagen dan ook te vervallen. Het verschil tussen deze wettelijke en 
bovenwettelijke vakantiedagen zit hem er voornamelijk in dat de 
termijn daarvoor verschilt.  

Wettelijke dagen vervallen 6 maanden na afloop van het jaar waarin 
ze worden opgebouwd. Dat betekent dat wettelijke vakantiedagen 
die zijn opgebouwd in 2020 op 1 juli 2021 zijn komen te vervallen. 
Bovenwettelijke vakantiedagen daarentegen komen niet te verval-
len, maar deze ‘verjaren’ na een periode van vijf jaar na afloop van 
het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen 
die zijn opgebouwd in 2020 verjaren dus pas op 1 januari 2026. Een 
werkgever moet een werknemer hier ook op te wijzen op

Maar hoe zit het dan met een werknemer die langdurig arbeidson-
geschikt is? Want kan deze de vakantiedagen wel genieten als hij 
arbeidsongeschikt is? Als het antwoord hierop ja is, dan geldt de 
normale ‘vervaltermijn’, maar als dat niet het geval is, dan geldt die 
termijn niet.

Deze vraag is recentelijk beantwoord in een kwestie waarover 
door de rechter is beslist. In deze zaak gaat het om de vraag of een 
werkneemster, die van 1 november 1999 tot 1 juli 2019 bij werkge-
ver in dienst was en vanaf 26 oktober 2017 tot einde dienstverband 
arbeidsongeschikt is geweest, nog recht heeft op uitbetaling van 55 
niet genoten wettelijke vakantiedagen. Zij vond van wel, maar de 
werkgever niet. De rechter heeft in deze kwestie een weloverwogen 
oordeel geveld en daarbij van jaar tot jaar bekeken of de vakantie-
dagen waren komen te vervallen of niet.

Vakantiedagen van 2018
Het is de vraag of de vakantiedagen van 2018 al vervallen waren bij 
het einde van de arbeidsovereenkomst. Dit is van belang omdat een 
werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aan-
spraak op vakantie heeft, recht heeft op uitbetaling van de open-
staande dagen. De Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) 
heeft overwogen dat als een beroep wordt gedaan op een wette-
lijke vervaltermijn en vaststaat op welke datum de termijn is aange-
vangen, de rechter moet bepalen wanneer de termijn afloopt. 

Vaststaat dat de vervaltermijn is aangevangen op 31 december 
2018 (de laatste dag van het kalenderjaar 2018). De vervaltermijn 
eindigde zes maanden na die laatste dag, dus op 1 juli 2019. Dat 
betekent dat de aanspraak op de vakantiedagen uit 2018 ver-

Vakantiedagen, wanneer
vervallen ze? En wanneer 
tijdens ziekte?
Vakantiedagen zijn onder te verdelen in wettelijke - en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen 
zijn de vakantiedagen waarop een werknemer minimaal recht heeft per kalenderjaar, te weten 4 keer de arbeids-
omvang per week. Bij een fulltime dienstverband komt dit dus neer op 20 dagen per jaar. Alle dagen waarop de 
werknemer (contractueel overeengekomen) meer recht heeft op vakantie, zijn de bovenwettelijke dagen.
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viel op 1 juli 2019. De laatste dag van het dienstverband van de 
werkneemster was 30 juni 2019, voor 1 juli dus. En daarom had een 
vergoeding voor de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen in de 
eindafrekening betrokken moeten worden. Deze dagen waren bij 
einde dienstverband dus nog niet komen te vervallen. Vergoeding 
van de twintig openstaande vakantiedagen van 2018 werd daarom 
toegewezen..

Vakantiedagen van 2017
De twintig openstaande vakantiedagen van 2017 vervielen in begin-
sel op 1 juli 2018. De rechter heeft hierbij allereerst onderzocht of 
werkneemster tot die datum al dan niet redelijkerwijs in staat is ge-
weest vakantie op te nemen. Vakantiedagen vervallen zoals gezegd 
namelijk niet wanneer een werknemer wegens ziekte niet in staat is 
geweest zijn recht op jaarlijkse vakantie te benutten. 

Vaststaat dat de eerste verzuimdag 26 oktober 2017 was. Tot die 
tijd was er geen sprake van een medische belemmering om vakan-
tie te nemen. Uit (medische) rapportages blijkt  dat in de periode van 
26 oktober 2017 tot 1 juli 2018 slechts sprake was van gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid en dan vooral voor de eigen arbeidsplek en 
werkgever. In beginsel brengt dit met zich dat zij in staat was om 
vakantie te benutten. Dat zij bij een psycholoog liep, medicatie slikte 
en door de spanning niet aan vakantie kon denken, maakt dit niet 
anders. De rechter oordeelt dat werkgever werkneemster daadwer-
kelijk in staat heeft gesteld haar jaarlijkse vakantie met behoud van 
loon op te nemen. Omdat werkneemster redelijkerwijs in staat was 
om in de periode van januari 2017 tot juli 2018 vakantie op te ne-
men en daartoe ook daadwerkelijk in staat is gesteld door werkge-
ver, is haar aanspraak op de vakantiedagen van 2017 op grond van 
artikel 7:640a BW (per 1 juli 2018) vervallen.

Vakantiedagen van 2016
De vijf nog resterende vakantiedagen van 2016 vervielen op 1 juli 
2017. Vaststaat dat werkneemster op die datum nog niet ziek was. 
Werkneemster voerde aan dat werkgever haar niet had gemeld dat 
de vakantiedagen kwamen te vervallen op 1 juli 2017 en daarmee 
haar informatie- en zorgplicht heeft geschonden. Dit verweer is 
door de rechter verworpen. Hiervoor zijn twee argumenten aange-
voerd door de rechter. 

De eerste was dat de werkneemster sectormanager was geweest 
en zelf het beleid van de werkgever over de vervaltermijn had ge-
communiceerd met medewerkers in de jaren 2014 en 2015.

Dat werkgever de werkneemster er in 2016 niet met zoveel woor-
den op heeft gewezen dat die regeling ook gold voor de vakan-
tiedagen van 2016, betekent niet dat werkgever de werkneemster 
niet in staat heeft gesteld haar jaarlijkse vakantie op te nemen. De 
werkgever had in voorafgaande jaren via de mededelingen in het 
MT werkneemster voldoende precies en tijdig geïnformeerd over 
de regeling omtrent het opnemen en vervallen van vakantiedagen. 
Jaarlijks opnieuw informeren is daartoe niet nodig. De vakantieda-
gen uit 2016 waren dus inderdaad komen te vervallen.

Conclusies
Een werkgever hoeft niet jaarlijks aan werknemers duidelijk te ma-
ken dat de wettelijke vakantiedagen die in een jaar worden opge-
bouwd op 1 juli van het jaar daarop komen te vervallen als ze niet 
zijn opgenomen. Het is echter wel aan te raden om dit te doen, al is 
het alleen maar om te voorkomen dat nieuwe medewerkers zich op 

het standpunt zouden kunnen stellen dat zij niet op de hoogte zijn 
gebracht van dit beleid. Het advies is dan ook om ‘op safe’ te spelen 
en bij het afgeven van de ‘vakantiedagenkaart’ van een jaar te ver-
melden dat werknemers in de gelegenheid worden gesteld om hun 
vakantiedagen op te nemen en dat ze vervallen op 1 juli van het jaar 
daarna als ze niet zijn opgenomen.

Alleen als sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en van een 
situatie dat werknemer totaal niet in staat is om vakantie te benut-
ten, zullen de vakantiedagen niet komen te vervallen bij het verstrij-
ken van de daarvoor geldende termijn.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, 
dus ook over het (kunnen) opnemen van 
vakantiedagen en over vervaltermijnen, 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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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

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel
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ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

Kantooradres: Barrierlaan 3, 5706 CW  Mierlo Hout
Bezoekadres: Pater Bollenstraat 11, 5706 TS Mierlo Hout

0492  55 25 84 | 06-54381831 | 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

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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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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Bedrijventerreinconciërge Henry is inmiddels een  
bekend gezicht op onze bedrijventerreinen.  
Als aanspreekpunt zorgt hij voor een goede uitstraling 
en een continu wakend oog. Spelen er zaken op gebied 
van schoon, heel of veiligheid in de omgeving van je 
bedrijf (openbare ruimte)

Gezamenlijk creëren we een grotere veiligheid 
op onze bedrijventerreinen!

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

Extra alertheid! 
Donkere dagen komen in zicht!
De dagen beginnen langzaam weer korter te worden en de nachten langer. De kans op inbraken en overvallen 
neemt daarmee weer toe.

Terreinconciërge bedrijventerreinen

De dagen beginnen langzaam weer korter te worden en de 
nachten langer. De kans op inbraken en overvallen neemt 
daarmee weer toe.

Inbraken kunnen (vaak) worden voorkomen door goed 
hang- en sluitwerk, gesloten deuren en ramen en een goede 
verlichting rondom je bedrijfspand. ‘De gelegenheid maakt 
de dief’, maar zelfs een professionele inbreker zal altijd een 
kansberekening maken: ‘kom ik snel en gemakkelijk binnen en 
ligt de buit voor het grijpen’?

• Zorg dat poorten gesloten zijn en dat er geen gaten in 
hekwerken zitten.

• Ben extra alert te zijn op de veiligheid van jezelf en 
medewerkers én op misstanden in je omgeving
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Hulp bij vinden passende 
aanpak vitaliteit
De stijgende pensioenleeftijd, de toenemende zorg om verzuim wegens psychische klachten/burn-out en het 
groeiende belang van doorstroming en ontwikkeling van personeel (‘Leven lang leren & ontwikkelen’) zijn 
voorbeelden van ontwikkelingen waar je als ondernemer mee te maken kan hebben. Deze ontwikkelingen raken 
niet alleen je medewerkers, maar ook jou als ondernemer. Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe je hier 
binnen je onderneming het beste mee om kunt gaan. Elk bedrijf kent eigen risico’s en elke medewerker is anders. 
Het antwoord op deze vraag is dan ook maatwerk.

De Stichting Bedrijventerreinen Helmond biedt dan ook 
maatwerk ondersteuning aan (MKB) ondernemers bij de 
invulling van duurzame inzetbaarheid. We delen niet alleen 
kennis, ervaringen en voorbeelden van praktische oplossingen, 
maar ontzorgen ondernemers door het aanbieden van de 
service van een adviseur die helpt bij het vinden én in gang 
zetten van een passende aanpak!

Adviseur
Met ervaring in het HR vak en als specialist op het gebied 
van vitaliteit, leefstijl en gedragsverandering geeft Esther van 
den Hurk invulling aan de rol van adviseur namens Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Esther is zelf ondernemer 

en werkt met bevlogenheid en oprechte interesse in mensen, 
altijd zoekend naar een balans tussen organisatiebelang en 
persoonlijk belang van de werknemers.

Namens SBH zal ze zich inzetten voor een betere vitaliteit en 
meer werkvermogen van individuen en organisaties.

Heb jij vragen of zorgen, of wil je gewoon eens 
sparren over thema’s rondom gezondheid, 
werkplezier of duurzame inzetbaarheid? 
Neem gerust contact op via  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Aanmelden als opdrachtgever kan op: 
www.technasiumbrabantoost.nl 

Niels Rutten, Esther van den Hurk en Berbel van Bree bij het kantoor van SBH. Foto Joost Duppen
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Waarom is deze titel belangrijk? Het is een middel om mensen 
en organisaties bewust te maken van de wereld om hun heen 
en zo samen te zorgen voor meer gebruik van FairTrade en 
duurzame producten. Maar het is ook een middel om een 
netwerk op te bouwen met organisaties, bedrijven, instellingen, 
stichtingen om van elkaar te leren en elkaar te helpen.

Gratis vermelding
Gebruikt, verbruikt, produceert of verkoopt u FairTrade 
producten (bv. u schenkt FairTrade koffie/thee aan personeel/
gasten/klanten of u verbruikt FairTrade producten in het 

bedrijfsrestaurant) meld je dan aan via: aanmelden. Uw bedrijf/
organisatie wordt dan gratis vermeld op de website: www.
fairtradegemeenten.nl/gemeente/helmond/ 

Namens Kerngroep FairTrade Gemeente 
Helmond

Helmond wordt FairTrade 
Gemeente. 
Doet uw bedrijf al mee?
In Helmond is een groep vrijwilligers bezig om voor de gemeente de titel FairTrade Gemeente binnen te halen. 
Er zijn op dit moment 89 gemeenten in Nederland met deze titel waarvan er 14 in Noord Brabant te vinden zijn.
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Technasiumnetwerkbijeenkomst 2021
Datum: Vrijdag 10 december 2021
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur (opbouw vanaf 13.00u)
Locatie: Automotive Campus, Helmond (fysiek)

Opdrachtgevers gezocht!
Op deze netwerkbijeenkomst netwerken technasiumleerlingen 
uit de bovenbouw met opdrachtgevers voor hun 
keuzeprojecten. Hiervoor zijn we op zoek naar bekende en 
nieuwe bedrijven die zich als opdrachtgever willen aansluiten 
op de netwerkbijeenkomst en bij de technasiumcommunity in 
Brabant-Oost.

Wat vragen we van opdrachtgevers?
Binnen het project naar keuze gaan leerlingen in groepjes van 
gemiddeld 4 leerlingen voor een periode van ongeveer 16 weken 
(ca. 4 uur per week) zich inzetten voor een bèta-technische 

casus van een opdrachtgever. Wij vragen opdrachtgevers bij 
voorhand na te denken over een desbetreffende casus. Op 
aanvraag kunnen voorbeelden van voorgaande jaren gedeeld 
worden.

Meer informatie op  
www.bedrijventerreinenhelmond.nl/
beveiligingscollectief 

Aanmelden als opdrachtgever kan op: 
www.technasiumbrabantoost.nl 

Technasiumnetwerkbijeenkomst 
10 december 2021 
automotive campus helmond

Wij houden al veel bedrijven in de gaten!
Is uw bedrijf ook al deelnemer aan het  
beveiligingscollectief?

Steeds meer ondernemers op de bedrijventerreinen doen 
mee.

Voordelen collectieve beveiliging
• Vermindering van risico op inbraak, vandalisme of 

brandstichting
• Preventie, vroegtijdige signalering en adequate actie
• Vast beveiligingsteam; bekend met bijzonderheden & 

dreigingen in het gebied
• Optie: razendsnelle alarmopvolging door permanente 

aanwezigheid op de bedrijventerreinen
                                                   
Waar profiteer je van?
• Cameratoezicht 24/7 in de openbare ruimte;
• Live camera-observatie 7 dagen per week van 22.00 – 

06.00u;
• Fysieke preventieve surveillancerondes door mobiele 

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

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

• Extra ondersteuning van terreinconciërge bij calamiteiten 
(binnen kantooruren);

• Ondersteuning door middel van camerabeelden bij 
inbraak/diefstal/calamiteiten.

• Optie: Snelle alarmopvolging in uw bedrijfspand met de 
eerste vijf opvolgingen gratis; (Alleen in combinatie met 
abonnement Alarmopvolging Animale)

• Optie: Scherp tarief voor alle extra opvolgingen (boven 
op de eerst vijf);(Alleen in combinatie met abonnement 
Alarmopvolging Animale)
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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

€ 56.895,- incl.btw

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

Kilometerstand: 5 km
Bouwjaar: 2021

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style 

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!

€ 29.950,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 7.889 km
Bouwjaar: 2020

Citroen C5 Aircross 1.2 PureTech Feel

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!

€ 33.950,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 5.486 km
Bouwjaar: 2020

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T N-Tec

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, Autoschade Helmond 
en Carcleaning Helmond.

€ 26.950,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 34.360 km
Bouwjaar: 2019

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI  

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!

€ 34.999,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 24.968 km
Bouwjaar: 2021

Kia ProCeed 1.5 T-GDI GT-PlusLine  

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!

€ 33.945,- incl.btw
Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 6.980 km
Bouwjaar: 2021

Kia Xceed 1.5 T-GDI MHEV DynamicPlusLine

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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Letterlijk goed in beeld 

‘Kennen we Elkaar?’ 
expositie over  
Poolse migranten
Door Susan Verheij
Foto’s Tahné Kleijn

Kennen we elkaar? Dat is de naam van de expositie die momenteel door Oost-Brabant trekt. Op 25 september 
werd in Kasteel Helmond een expositie geopend met 18 foto’s over Poolse inwoners van deze regio. Door de 
foto’s ga je anders kijken naar deze inwoners. Bij menig bedrijf of organisatie werken mensen met een Poolse 
achtergrond. Wist u dat ongeveer 1 op de 5 hier blijft wonen? Er wonen circa 250.000 Polen in Nederland, 
waarvan ongeveer 4.000 in de regio Helmond-Peel. Zelfs als ze al jaren hier wonen blijven de al snel ‘die Polen’ 
genoemd, terwijl zij ook gewoon ouder, collega, buren, trainer of vrijwilliger zijn. De expositie is opgezet door de 
LEV Groep, in samenwerking met de Bibliotheek Helmond-Peel. Zij beogen dat er naar deze inwoners gekeken 
wordt als mens. Fotografe Tahné Kleijn, eerder stadskunstenaar, heeft hen zowel in privésfeer als in werksituatie 
trots vastgelegd. 

Emile Roemer was een van de mensen 
die de expositie opende
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Voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, 
Emile Roemer, was bij de opening. “Een jaar geleden gaf 
ons team aan de Tweede Kamer voorstellen om de werk- 
en leefomstandigheden van arbeidsmigranten structureel 
te verbeteren. Er zijn nog teveel misstanden in de werk- en 
leefsituatie van arbeidsmigranten. Wij blijven het op de agenda 
houden.” Iedereen mag volgens Roemer zelf gaan inzien dat 
we uit eigen gewin deze misstanden in stand houden. Als je 
elkaar leert kennen, zoals deze foto’s een beeld geven, ga je 
elkaar meer respecteren.”. Ook wethouder Cathelijne Dortmans 
zei: “We profiteren allemaal van arbeidsmigranten, vaak zelfs 
zonder dat we er bij stil staan.” 

Gewone collega’s 
Krystyna Meijer van de LEV Groep zegt: “Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden van mensen die hun weg gevonden hebben in 

Nederland. Zij dragen bij en voelen zich er thuis.”
Deze mensen wonen in dezelfde buurten als jij en ik en brengen 
hun kinderen naar school in dezelfde wijk. Ze wonen heel dichtbij, 
maar hoe goed kennen we ze eigenlijk? Wat zijn hun dromen 
en hoe zijn ze hier gekomen? Zij hebben hun leven opgebouwd 
in Nederland en vertellen hun verhaal in woord en beeld. Een 
boeiende reeks foto’s die laten zien hoe ‘gewoon’ deze buren 
zijn. Toch hebben zij elk een bijzonder verhaal. In deze expositie 
zie je het dagelijks leven van Kasia, Magda, Staszek, Wojtek, 
Magda, Sławek, Kinga, Olga en Adam. Zij liepen trots rond in 
het Helmonds kasteel. De één woont al 14 jaar in Nederland 
en is chauffeur bij Bavaria én trainer bij Rood-Wit62, een ander 
heeft hier een gezin en werkt al jaren in een paprikakwekerij. 
“Polen zit in mijn hart, maar ons leven is echt hier. Ik heb ook 
fijne collega’s.” Beiden zijn uitstekend verstaanbaar en maar wat 
trots dat ze door de fotoserie voor vol worden aangezien.

Sinds 2004 werkt Wojtek met veel plezier bij een bierbrouwer. 
‘Het is een fijn bedrijf om te werken. Ik ben in vaste dienst en 
ben ondertussen opgeklommen van magazijnmedewerker tot 
chauffeur. Ik ben echt gelukkig.’

Wotjtek Ehlert



42

Toen Olga net in Nederland was, werkte ze als tomatenplukker. 
Door te investeren in zichzelf kwam ze verder en kreeg ze 
promotie op haar werk. Nu is ze ambulant hulpverlener en 
vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie.

Olga Oziemblowska
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Taalvaardig maken
Robin Verleisdonk, directeur van de Bibliotheek Helmond-Peel, 
laat blijken dat zij er zijn voor iedereen die mee wil doen in de 
maatschappij. Zij maken zich sterk voor taalvaardigheid voor van 
oorsprong Nederlanders, maar zeker ook voor anderstaligen. 
“Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om in de moedertaal voor te 
lezen, het is zelfs zo dat kinderen daardoor het Nederlands ook 
weer beter leren.”
Vanuit het project ‘ Taalvaardig maken’ werken LEV Groep en 
Bibliotheek samen, laten zij in Helmond en Someren Poolse 

inwoners meer in aanraking komen met taal en hen vooral het 
plezier in ervaren. Zowel voor jeugd als volwassenen. Kent u 
bijvoorbeeld jonge Poolse ouders uit Someren of Helmond? Laat 
het weten, dan houden we hen op de hoogte. 

De expositie startte in het Kasteel, staat nu tot eind oktober in 
de Somerense Bieb waar hij vrij toegankelijk is, reist dan naar 
Veghel en Lieshout en daarna nog enkele weken in Helmond in 
de Bibliotheek. Mocht uw bedrijf interesse hebben? Vraag naar 
Krystyna Meijer bij de LEV Groep.

De immigrant als mens

De woorden van Agatha, één van de geportretteerden, werden voorgedragen door Krystyna Meijer van de 
LEVgroep die deze fotoserie regelde. 

“Kijken is niet genoeg, je moet zien maar soms is zien ook niet genoeg. Allereerst moet je schoonheid in 
je voelen - en vooral  dragen- om het aan andere mensen door te kunnen geven. Het belang van deze 
tentoonstelling reikt verder dan de puur artistieke sfeer. Allereerst is het poging tot een fotografische 
interpretatie van de immigrant als mens. Een mens die een identiteit heeft èn de behoefte voelt om 
geïntegreerde gemeenschap op te bouwen. Nederland is de bestemming van veel Polen, de thuisbasis 
van mensen van over de hele wereld die hier hun dromen en ambities willen nastreven. We willen hier 
waardig en vredig leven. Laten we elkaar leren kennen door een gemeenschap op te bouwen op basis van 
traditionele waarden, respect , tolerantie, gerechtigheid en solidariteit.”

Wotjtek Ehlert traint 2 teams bij Rood-Wit ‘62
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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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Helmond

Op zoek naar personeel?

€ 65,-

Adverteer in  
Zakelijk Helmond!

Voor een  
halve pagina



46

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

Specialist in schoonmaak

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

Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en 
zonweringen.

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

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



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.


