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Een echte ondernemer is altijd positief 
ingesteld, denkt in oplossingen en 
samenwerkingen, schikt zich, kiest zijn eigen 
weg en bepaald daarna zelf zijn doelen. 
En is sociaal naar de medemens toe.

COL
O
FON

Ad Klaasen en team,
uitgever Helmond 
Onderneemt

Helaas zitten we nu in een na-coronatijd, 
waar alle vaste waarden van voor 2020 
nu ineens andere waarden zijn geworden. 
Prijsstijgingen, conflicten in de wereld, 
energiekosten, zekerheden van vroeger, die 
nu niet meer zeker zijn. Kibbelende ‘politici’ in 
de Tweede Kamer, meer over personen dan 
over de inhoud, wat moeten we met deze ‘rare’ 
volksvertegenwoordigers? Werk samen, denk 
in oplossingen, zet het partijbelang effe aan 
de kant? Juist nu!

De media die met schreeuwende 
tegenstrijdige koppen aandacht vragen. 
Journalisten zoeken een onderwerp, laten een 
voor- en tegenstander aan het woord?  
En een nieuw conflict is geboren. Ik denk 
dat we allemaal een stapje terug moeten, is 
niet erg, nadenken over onze rechten, maar 
zeker ook onze plichten, ons moeten schikken 
in onze situatie en nadenken over onze 
toekomst, met allemaal een gelijke bijdrage 
aan onze maatschappij. Niet aan de zijlijn, 
maar actief met werkelijk iedereen!

Bedrijven ‘schreeuwen’ om personeel, maar 
er zijn nog steeds personen die zich afzijdig 
houden. Het minimumloon wordt verhoogd, 
zeker een goede zaak, maar het verschil 
tussen werken en niet werken moet groter 
worden. Soms zijn de uitdagingen m.b.t. 
de vele toeslagen die men krijgt, niet meer 
genoeg om een baan te zoeken. Nogmaals, 
iedereen moet deelnemen! Krachtig sociaal 
leiderschap is gewenst, maar men denkt nog 
te teveel in kaders.

Met deze uitgave willen we toch een stukje 
Helmonds ‘ondernemers’ gevoel overbrengen.
Een mooie uitgave vinden we zelf, met 
enthousiasme gemaakt, voor ondernemende 
Helmonders en Gemeente Helmond, die volop 
meedoen en de ambitie hebben om samen 
een hoopvolle toekomst in te gaan.

Volgende uitgave
voorjaar 2023. Wil jij ook 
in de spotlight met jouw 
onderneming? 
Neem contact op.
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Horecapaviljoen
Het horecapaviljoen in het Burgemeester 
Geukerspark opent eind oktober. Heerlijk 
een hapje of een drankje doen in het res-
taurant terwijl de kinderen lekker ravotten. 
Het paviljoen heeft een bijzonder ontwerp; 
zwarte industriële puien, veel glas en een 
groen dak bedekt met sedem en grassen. 
Vanaf het terras kijk je mooi uit op de Stad-
se Aa die in het park slingert. Voor wie liever 
mensen kijkt is er ook een terras dat uitkijkt 
op het Havenplein.

Verhalenspeeltuin
In de nieuwe Verhalenspeeltuin  in het Bur-
gemeester Geukerspark staan sinds eind mei 
dankzij de bibliotheek maar liefst 11 speel-
toestellen. Kinderen van 4 tot 12 jaar komen 
onder het spelen in contact met letters, 
cijfers en verhalen. Een kinderjury koos het 
ontwerp van de speeltuin. Er is een touwpar-
cours, familieschommel, trekvlot over de Aa, 
een interactieve speelvloer en nog veel meer.

Watertorenpark
Dit jaar start de aanleg van het Waterto-
renpark, nabij Oranjekade. Het park krijgt 
een heuvelachtig landschap met veel groen 
en begroeiingen. De Stadse Aa slingert ook 
hier door het terrein. Er komt een vlonder 
over het riviertje. Jong en oud kunnen straks 
wandelen en fietsen in het park. In de loop-
paden van het park komen skate-voorzie-
ningen. Trouwe viervoeters kunnen terecht 
op een honden uitlaatterrein.

Waterelement
Op de Kop van de Markt is een waterele-
ment aangelegd. Het kunstwerk met ver-

lichting en sproeiers ligt tussen het terras 
van de Deftige Aap en de etalage van 
Schijvens. Het is een historische plattegrond 
van Helmond waar waterstralen uit spuiten. 
Kinderen kunnen hier lekker door het water 
rennen en even afkoelen. De werkzaamhe-
den zijn net afgerond. De Helmondse markt 
wordt zo weer een stukje mooier en gezel-
liger.

Nieuwbouwprojecten Oranjekade, 
De Weef en Suytkade
Dit  jaar zal het nog niet klaar zijn, maar er 
verrijzen ook flink wat woningen in het cen-
trumgebied. Appartementencomplex De 

Weef in het Burgemeester Geukerspark be-
reikt het hoogste punt van de eerste toren 
rond de zomervakantie. De 67 appartemen-
ten zijn klaar rond de bouwvak van 2023. 
Op Oranjekade komen maar liefst 265 wo-
ningen. Deze worden waarschijnlijk medio 
2024 opgeleverd. 

Ook op Suytkade wordt volop gebouwd. 
Zo is er een begin gemaakt met de water-
burchten nabij de Cacaofabriek en ook el-
ders zijn woningen in aanbouw. De Stadse 
Aa slingert op steeds meer plekken door 
Suytkade heen en brengt verkoeling met 
zich mee. 

JOUW 
CEN
TRUM
Er zit beweging in ons centrum. 
Het zal niemand ontgaan zijn dat 
er veel bouwwerkzaamheden zijn 
tussen Suytkade en Oranjekade. 
Allemaal ontwikkelingen die 
bijdragen aan een aantrekkelijk 
centrumgebied. Een mooie mix 
tussen wonen, winkelen, werken 
en verblijven. Steeds meer wordt 
het centrum dé centrale, levendige 
ontmoetingsplek voor alle 
Helmonders. Met een compacte 
winkelkern en een goede 
verbinding tussen de verschillende 
gebieden in de stad. Een rijk 
cultureel aanbod. En veel ruimte 
voor groen en water. Wat staat er 
dit jaar allemaal op stapel?

De kaart in detail 
bekijken? Scan de 
QR-code of ga naar 
www.helmond.nl
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Kantoor Nederveen is een oer-Helmonds kantoor dat 
beschikt over een ruime ervaring als het gaat om het 
begeleiden, adviseren en ontzorgen van MKB-onder-
nemers, ongeacht hun omvang, rechtsvorm of fase 
waarin de onderneming zich bevindt. Oprichter Roland 
Nederveen, registeraccountant, wordt hierin bijge-
staan door een kundig team van loyale medewerkers.

Tekst: Wendy Lodewijk | Foto: Nederveen Accountants 

Of het nu gaat om een startende ZZP’er of een ervaren 
DGA met een BV-structuur, iedereen heeft behoefte aan 
begeleiding op het gebied van administratie, rapporta-
ge of advisering. De maatschappij wordt helaas steeds 
complexer en dit werkt ook door in de wet- en regelge-
ving voor ondernemers. Daar waar grote bedrijven dure 
stafafdelingen hebben om de directie te ondersteunen 
of adviseren, moet de MKB-ondernemer zelf van veel 
markten thuis zijn om voor zijn/haar bedrijf de juiste keu-
zes te maken. Het maken van de juiste keuzes bepaalt 
immers mede of je wel of niet succesvol bent met je on-
derneming. Om een goede keuze te kunnen maken heb 
je betrouwbare informatie nodig uit je bedrijf. Dit begint 
met een goed ingerichte administratie die systematisch 
wordt bijgehouden en die leidt tot heldere rapportages.

Naast de eigen kennis en kunde beschikt Kantoor Ne-
derveen ook over een groot netwerk. Roland Nederveen 
legt uit: “Onze rol kan je vergelijken met die van een huis-
arts. Door de toegenomen complexiteit is het soms nodig 

om een specialist in te schakelen. Daar waar onze kennis 
tekort schiet, kunnen we onze klant dan doorverwijzen 
naar een specialist uit ons netwerk. Een dure specialist 
heb je niet dagelijks nodig, maar het is wel verstandig 
om deze te raadplegen wanneer het echt nodig is.”
Kenmerkend voor Kantoor Nederveen is ook dat het 
erg toegankelijk en laagdrempelig is. Gert-Jan Neer-
vens, relatiebeheerder, beaamt dit: “De kracht van 
ons kantoor zit hem mede in die laagdrempeligheid. 
Iedereen kan zo even binnenlopen of ons telefonisch 
bereiken. We streven naar een vast aanspreekpunt 
voor iedere klant. Dat is belangrijk voor het opbouwen 
van een goede relatie en een hechte vertrouwensband. 
Door deze betrokkenheid ontstaan langdurige relaties 
met onze klanten en daar doen we het voor.” 
“Klopt helemaal”, zegt Roland Nederveen. “Het kantoor 
bestaat nu ruim 30 jaar en er zijn diverse klanten van 
het eerste uur, waarvan we de onderneming hebben 
overgedragen aan de kinderen en die nog steeds tot 
volle tevredenheid gebruikmaken van onze diensten. 
Het beste compliment dat je als kantoor kunt krijgen.” 

Voor meer informatie of contact, kijk op: 
www.kantoornederveen.nl

Kennis, betrokkenheid en laagdrempeligheid: 
de kracht van 

KANTOOR
NEDERVEEN
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 
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Tekst: Debby Walters - Smits  |  Foto’s: Katja Andriessen

Zo’n intensieve sessie vindt plaats bij Ellen 
thuis aan de eetkamertafel, met lekkers er-
bij en tosti’s voor lunch, want een warme, 
gezellige sfeer vindt ze belangrijk. “Het is 
wel een paar uur hard werken, vandaar de 
naam Studiekeuze Bootcamp”, verklaart 
Ellen. Via een persoonlijkheidstest onder-
zoekt ze de antwoorden op vragen als: 
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hier-
uit ontstaat een concreet actieplan voor 
thuis, met een top vijf van passende stu-
dies inclusief een kalender van open dagen 
en proefstudeerdagen. Dat brengt rust en 
richting, ook voor ouders.

Vier dagen per week werkt Ellen als cor-
porate recruiter in het Elkerliek Ziekenhuis. 
“Een heel mooi ziekenhuis”, aldus Ellen. 
“Werven is een vak en ik vind het een hele 
eer om als goed ambassadeur mensen te 
mogen enthousiasmeren voor een functie 
in het Elkerliek.” Ellen koppelde haar naam 
aan ‘talent’ en zo ontstond TELLENT EnZo, 
waarmee ze onder andere jongeren helpt 
met hun studiekeuze en (jong)volwassenen 

richting geeft in hun loopbaan. Dat ze meer 
dan vijfentwintig jaar ervaring heeft op de 
arbeidsmarkt komt daarbij goed van pas.
Ze kent verhalen van jongeren bij haar aan 
tafel, die in coronatijd noodgedwongen 
online hun keuze moesten maken en nu na 
een paar jaar alsnog stoppen. Samen met 
Ellen gaan ze zich opnieuw oriënteren op 
een studie die wel aansluit bij hun passie, 
kennis en kunde. “Het is natuurlijk fijn als 
een kind een duidelijke passie heeft, maar 
daarbij neem ik ook de factor baanze-
kerheid onder de loep. Daartussen moet 
een balans gevonden worden.” Wat Ellen 
typeert, is haar doelgerichtheid en ze is 
oprecht geïnteresseerd in mensen. “Ik heb 
echt de twee leukste banen die er zijn.”

Heeft ze misschien alvast een advies voor 
kinderen en hun ouders? “Begin vooral op 
tijd”, benadrukt Ellen. “Het examenjaar is 
vaak al extra druk. Een goede studiekeuze 
is zó belangrijk voor de motivatie van het 
kind en om de gekozen opleiding - ook met 
plezier - succesvol af te maken.”

Het is een vraag die veel jongeren -en hun ouders- bezighoudt: 
Welke studie ga ik doen? De vele honderden opleidingen maken het 
tegenwoordig lastig om door de bomen het bos nog te zien. Ellen 
Verheijen van TELLENT EnZo biedt een luisterend oor en een passend 
advies: “Na een sessie van drie en een half uur, loopt een kind hier weer 
opgelucht naar buiten, mét zijn of haar persoonlijke studiekeuze top 5.”

Een studiekeuzeadvies 
met TELLENT EnZo

Studiekeuze Bootcamp bij Ellen aan tafel in Brandevoort:

Meer informatie over de 
Studiekeuze Bootcamp is te

vinden op www.tellentenzo.nl 
of neem contact op met 

Ellen Verheijen, 06 – 43 02 23 03.

Ellen Verheijen
Studiekeuze-adviseur
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Kun je niet wachten om bij 
Oostendorp Autogroep aan de 
slag te gaan? Kijk dan gauw op 
werkenbijoostendorp.nl en ontdek
welke functie het best bij je past.

Fijn werken én jezelf blijven ontwikkelen
Oostendorp Autogroep is al 35 jaar een begrip in Helmond. Het is één van de langstzittende 
autodealers van de stad. Ze hebben Mazda, Toyota en Hyundai onder één dak aan de Varenschut 5. 
Het is niet geheel toevallig dat voor deze merken gekozen is; ze zijn allemaal vooruitstrevend op het 
gebied van aandrijving. Ze innoveren, zijn toekomstgericht en volop in ontwikkeling met bijvoorbeeld 
elektrische auto’s, auto’s op waterstof en hybride auto’s. Oostendorp Autogroep is op zoek naar 
technisch personeel, die graag met deze vooruitgang meegaat.

Richard Harks (vestigingsmanager Helmond) 
en Rob Vallenga (marketing manager) ver-
tellen: “Wij zijn een grote organisatie met veel 
mogelijkheden. Oostendorp Autogroep telt 
22 vestigingen, waar een kleine 500 mensen 
werken. We zijn een familiebedrijf met veel 
carrièrekansen en een fijne werksfeer.” Oos-
tendorp Autogroep zet zich breed in op het 
gebied van mobiliteit. Zo kun je bij ze terecht 
voor alles wat te maken heeft met auto’s: 
van de aanschaf of huur van een nieuwe of 
occasion, tot aan onderhoud, schadeherstel 
of verzekeringen aan toe. Ze hebben zelfs 
een eigen leasemaatschappij. “Zo houden 
we het persoonlijk richting onze klant. Ons 
doel is immers ontzorgen, dan is het fijn dat 
je elkaar kent.” En Oostendorp gaat verder 
dan alleen auto’s en alles wat ermee te ma-
ken heeft: ze hebben bijvoorbeeld voor werk-
gevers een fiets-leaseplan in elkaar gezet.

Richard en Rob vervolgen: “Bij ons heerst 
de zogeheten Brabantse toegankelijkheid. 

Het laagdrempelige, het klaarstaan voor de 
klanten. Bij ons krijg je bijvoorbeeld gelijk de 
juiste persoon aan de telefoon en word je 
niet 20 minuten in de wacht gezet met een 
irritant muziekje”, grappen de heren. 

Maar dat van de Brabantse toegankelijk-
heid (en gezelligheid!) is geen grapje. Oos-
tendorp Autogroep investeert graag in het 
werkgeluk van haar werknemers. Dit doen 
ze onder andere door doorlopende scholin-
gen en trainingen aan te bieden, op een fijne 
manier met elkaar om te gaan én door re-
gelmatig een leuke activiteit te organiseren.

“Het personeel dat wij zoeken, moet naast 
de juiste vaardigheden voor de betreffende 
vacature, vooral mee willen denken om ons 
bedrijf beter te maken. We hechten als fami-
liebedrijf veel waarde aan de ideeën van ons 
personeel en willen hier samen in optrekken. 
De Brabantse roots van ons bedrijf, het be-
naderbare, vinden wij heel belangrijk.”

OOSTENDORP 
AUTOGROEP

Tekst: Wendy Lodewijk
Foto’s: Oostendorp Autogroep
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Een leven lang ontwikkelen 

Voor werkgevers
Boost de ontwikkeling van je personeel! Als je als 
werkgever hierin investeert, creëer je een grotere 
mate van betrokkenheid van je medewerkers. En 
hoe meer betrokken zij zijn, hoe productiever zij zijn 
en hoe minder snel zij het bedrijf zullen verlaten voor 
een baan elders. Angeliek Koopmans en Dorethé 
van Eijk leggen uit: “We leren de gehele dag door. 
80% van wat we geleerd hebben, hebben we niet 
geleerd op school. Daarom is leren zo ontzettend 
belangrijk, voor iedereen. Heb je geen idee hoe je het 
als bedrijf moet aanpakken? BOOST helpt je hierbij. 
Doe bijvoorbeeld op de website de Quickscan Leer-
cultuur. Door middel van enkele vragen wordt dui-
delijk waar de verbeterpunten zitten. Wil je daarna 
graag in gesprek? Ons team staat voor je klaar.”

Platform bedrijfsprofielen
Het is natuurlijk ook belangrijk dat mensen die op 
zoek zijn naar een (andere) baan, werkgevers weten 
te vinden. Daarom heeft BOOST een platform be-

drijfsprofielen opgezet. Hier kunnen bedrijven zich 
presenteren; wie zijn zij, wat doen zij en wat hebben 
zij hun medewerkers te bieden? Zo weten werkge-
ver en werknemer elkaar beter te vinden. Daar-
naast zet BOOST zich in om de arbeidsmarkt en 
het onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten. 
“We horen vaak dat mensen buiten de regio gaan 
studeren en dan ook vaak daar een baan vinden. 
Wij willen talent uit de regio juist graag in de regio 
houden. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk 
bedrijven zich aansluiten bij ons platform. We hou-
den het graag laagdrempelig; het kost hooguit een 
kwartiertje werk om je aan te melden.”

Skillpas
Bij BOOST draait het niet alleen om behaalde di-
ploma’s. Het gaat ook om vaardigheden. Daarom 
kun je als inwoner van de regio een zogeheten skill-
pas aanmaken. Deze skillpas kun je ten allen tijde 
inzien, aanpassen en met je ‘meenemen’. Zo vind je 
altijd de baan die het beste bij jou past!

Ontwikkeling is voor iedereen belangrijk. BOOST helpt hierbij. Wat past bij mij? Wat wil ik graag doen? Het 
zijn belangrijke vragen voor als je werk zoekt of van baan wil veranderen. Maar ook voor de werkgever is het 
belangrijk om de ontwikkeling van je personeel te blijven stimuleren. Het vergroot de binding met het bedrijf. 
BOOST wordt gefinancierd vanuit de Provincie en is een onafhankelijk loket voor enerzijds de inwoners uit de 

regio die loopbaanvragen hebben en anderzijds MKB-ers die geen HR-ondersteuning hebben.

Wil je jouw bedrijf 
aanmelden op 
het platform 
bedrijfsprofielen of 
wil je meer informatie? 
Kijk dan op
mijnboost.nl.

Tekst: Wendy Lodewijk | Foto: Boost
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Voor de Helmonders, door Helmonders
Het vijftigtal aan speciaalzaken is uitgerust 
met een arsenaal aan personeel dat klaar-
staat om de klant van kwalitatief advies 
op maat te voorzien en dat hart voor de 
omgeving en haar inwoners heeft. Van au-
tomaterialen tot woninginterieur; men kan 
terecht voor meer zaken dan voor mogelijk 
gehouden wordt. Niet alleen bij inwoners 
van Helmond en omstreken is de boulevard 
in trek: klanten van buitenaf rijden doelge-
richt naar de lokale ondernemers. En dan 
niet enkel de bekendere Engelseweg; ook 
de omliggende winkels, zoals die aan de 
Nijverheidsweg, drukken hun stempel op 
de kaart voor expertise en het aanbod aan 
unieke kwalitatieve producten. 

Makkelijk bereikbaar
Dat de winkels worden gevonden door 
consumenten van veraf is niet zo raar; er 

is een ruim aanbod aan onbetaalde par-
keergelegenheid aanwezig voor zowel au-
to’s als fietsen, bij de meeste zaken voor de 
deur. Handig, als er een bed, meubels, een 
complete watersportuitrusting en nieuwe 
banden mogen worden ingeladen!
Ook door middel van openbaar vervoer 
kan de klant op eigen gelegenheid het 
ruime aanbod aan gespecialiseerde mid-
den- en kleinbedrijven bereiken, wat een 
duurzamere mogelijkheid is. De bewuste 
consument kan dan ook slagen in één van 
de aanwezige kringloopwinkels op gebied 
van interieur, kleding, apparatuur; noem 
het maar op!

Alles erop en eraan
Tussendoor of als afsluitende toost op de 
aankoop neerstrijken voor een kop koffie 
en wat lekkers is mogelijk bij de lunchroom, 
te vinden in het midden van de winkelbou-

levard. Hierdoor hoeft voor een gezellige 
sfeer en een lekkere versnapering geen 
afstand naar het stadscentrum te worden 
overbrugd. In de zomer- en lenteperiode 
vindt men er de gelegenheid om te genie-
ten op een mooi terras en in de winter is 
het er knus en warm.

LOKAAL 
INKOPEN? 

DOEN! 
Je hoort het overal: steun de lokale ondernemers. Vaak rijden klanten toch naar de 
grotere ketens rondom steden als Eindhoven, terwijl alles wat je nodig hebt voor de 

inrichting, verbouwing of verfraaiing van je huis gewoon in de buurt te vinden is! En wel 
op de winkelboulevard aan de Engelseweg, Nijverheidsweg en Rooseindsestraat. 

Reden genoeg dus om inkopen 
te doen aan de rand van het 
stadscentrum van Helmond, 
aan de Engelseweg, Nijverheidsweg 
en Rooseindsestraat!

www.engelseweg.nl

Tekst: Floortje Jansen | Foto: Wendy Lodewijk
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Realisatie Brandlaboratorium PEUTZ te Haps.

PRO Cladding groeit nog steeds
Het is dan ook niet ondenkbaar dat 
er in de toekomst ergens in Neder-
land alsnog een gezamenlijk pand 
gaat komen. Wilt u meer weten over 
PRO Cladding B.V., neem dan eens 
een kijkje op hun website: 

www.pro-cladding.com

Na 20 jaar gewerkt te hebben voor een 
groot dak- en gevelbedrijf is Robert Wals-
chots aan de slag gegaan als zelfstandig 
ondernemer. Eind 2016 kwam hij in contact 
met Hans Vos, die net als hij, zo’n 20 à 25 
jaar dak- en gevelervaring had. Na wat 
goede gesprekken kwamen de beide heren 
uiteindelijk tot de conclusie dat ze samen 
gebruik wilden maken van hun jarenlan-
ge ervaring. En zo geschiedde. Slechts 3 
maanden later was PRO Cladding B.V. een 
feit. Het bedrijf, dat het ‘maatpak’ om de 
staalconstructies heen maakt.

“Een groot gezamenlijk kantoor is er niet”, 
vertelt Robert Walschots. “We hebben in 
principe een mooi coronaproof bedrijf. Zo-
wel Hans als ik werken vanuit huis. Hans 
heeft vooral zijn zakelijke relaties in het 
oosten zitten en ik hier in het zuiden.” Maar 
beide heren gingen in 2019 de landsgrenzen 
over naar onder andere Australië, voor een 
groot nieuwbouwproject.
Ze managen, calculeren, adviseren, verko-
pen en zorgen dat de werktekeningen in 
orde zijn en dat alle afspraken nagekomen 
worden. De heren ontvangen de project-
aanvragen via hun opdrachtgevers (aanne-
mers en/of architecten). PRO Cladding zorgt 

voor de totale uitwerking. Robert noemt het 
een soort van kant-en-klaar pakket voor de 
opdrachtgever: “Het liefst zitten wij vanaf 
het begin van een project aan tafel zodat 
wij de klant optimaal kunnen voorzien van 
een duidelijk advies, ook wij als Pro Clad-
ding BV houden van duidelijkheid vooraf.” 
PRO Cladding zoekt daarnaast goed, so-
lide personeel, dat door hen wordt inge-
huurd. Ik vraag hem hoe het gaat met de 
prijzen voor de materialen op dit moment. 
“De prijzen hiervoor worden per project en 
vooraf steeds actueel bekeken, zodat wij 
onze klanten duidelijkheid kunnen bieden. 
Daarbij reserveren wij bij opdracht dan ook 
direct alle benodigde materialen”, vertelt 
Robert. “Gelukkig komen veel materialen 
gewoon uit Nederland. Dat scheelt op dit 
moment natuurlijk een heel stuk.”

Op dit moment lopen er diverse mooie 
projecten in Nijmegen, Middelburg, Heere-
veen, Haps en wat dichter bij huis voor bij-
voorbeeld WEENER XL in Den Bosch. Hier 
in de buurt is hun werk te zien op onder 
andere industrieterrein Bijenkorf in Mierlo. 
“Op de verlanglijst staat nog een nieuw 
stadion voor Helmond Sport”, zegt Robert 
met een knipoog. 

PRO Cladding B.V. is de expert op het gebied van duurzame dak- en 
geveltechniek in Nederland, België en Duitsland. Vanuit de vestigingen 
in Ootmarsum en ons eigen Helmond, kunnen Hans Vos en Robert 
Walschots met hun brede disciplines opdrachtgevers van dienst zijn in 
de utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als renovatie.

BOUWEN DOE 
JE SAMEN

Dak- en geveltechniek

Robert Walschots
Mede-eigenaar PRO Cladding b.v.
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Is er leven na de dood??
“Volgens ons wel. We hebben in 
de afgelopen jaren al zoveel apar-
te situaties gezien, dat we denken 
dat er veel meer is, zo toevallig kan 
geen toeval meer zijn”, aldus Frits en 
Lieke Spierings.

www.spierings.com

Na de smederij, de oprichting van de Ehad, 
het taxibedrijf en de fietsenstalling van 
grootvader spoelen we verder naar 1986. 
Het jaar dat Frits begon met de uitvaarten. 
De keuze was eigenlijk voor Frits niet nieuw, 
aangezien zijn vader in de jaren 50 al een 
grote Amerikaan met vijf deuren had om-
gebouwd tot ziekenauto. In 1956 was de 
ziekenauto echter niet meer nodig, omdat 
het ziekenhuis er inmiddels zelf een had. 
Vader Piet spoot de ziekenauto zwart en 
zo ontstond hun eerste lijkwagen. In 1966 
begon Piet met Van de Mosselaar Uitvaar-
tonderneming ‘De laatste eer voor Helmond 
en omstreken’. Deze samenwerking werd na 
enige jaren beëindigd.

Dochter
Sinds 2004 werkt dochter Lieke bij Frits in 
het bedrijf. “De dood is nooit eng geweest 
voor me. Daar hadden we het thuis tussen 
de soep en de aardappels gewoon over. Bij 
ons stond er vroeger eens een prototype 
van een kartonnen lijkkist in de gang. Toen 
een vriendje schrok van die kist, besefte ik 
eigenlijk pas dat de dood voor sommigen 
iets engs is.” 

Neem je tijd
Uitvaartonderneming Spierings is een kleine 
onderneming, dus zijn de lijnen heel kort. Ze 
zijn 24/7 bereikbaar voor de nabestaanden. 
Frits en Lieke gaan bij de mensen thuis in 
gesprek. “Het is belangrijk te weten dat je 
de tijd mag nemen -en dat ook doet- nadat 
er iemand is overleden”, zegt Lieke. “Je hoeft 
niet meteen te bellen. Neem tijd. Heel veel 
mensen durven dat niet en weten ook niet 
dat dat mag en kan. Praten over de dood 
hoeft niet eng te zijn; juist door er samen 
over te praten wordt het eigen.  Zo neem 
je op een waardevolle manier afscheid van 
elkaar. De juiste keuzes maken bij zo’n in-
grijpende gebeurtenis als een definitief af-
scheid is al moeilijk genoeg.” Ze vinden het 
van belang dat mensen nadenken over wat 
ze precies willen tijdens een afscheid. Over 
wat als… als dan. Praat erover, daar zijn 
Frits en Lieke voor.

Mortuarium
Dankzij een eigen sleutel voor elke nabe-
staande is het 24 uur per dag mogelijk om 
bij de overledene te zijn of op elk gewenst 
moment binnen te lopen. Voor families is 

het fijn dat ze daar de ruimte en alle tijd krij-
gen om afscheid te nemen. Veel zaken zijn 
te regelen, maar emoties niet. En daarom is 
tijd een belangrijk aspect: tijd om in je eigen 
tempo afscheid te nemen. 

“We hebben hier 3 opbaarkamers en wij 
komen geregeld kijken hoe het met de 
overledene gaat”, vertelt Frits Spierings. 
“Hoe mooi is het dan om te zien dat een 
kleinzoon voor zijn overleden oma gitaar 
aan het spelen is. Als ik dan binnenkom en 
zo’n jongen vertelt liefdevol over zijn oma, 
dan doet dat je wat. We worden nog steeds 
geraakt door het werk dat wij al meer dan 
30 jaar doen.”Omdat iedereen

anders is...

UITVAART
SPIERINGS

12

Uitvaartonderneming Spierings heeft een mooie geschiedenis. We 
gaan ver terug in de tijd. Grootvader zaliger was broeder ‘stoker’ in 
een klooster. Totdat hij een mooie vrouw tegenkwam en hij uittrad. Het 
klooster destijds moest verwarmd worden en daar had je de  stoker voor 
nodig. Voor Marinus Spierings was het bijna een logische stap, dat hij 
na de uittreding in 1923 verder als smid aan de slag ging. 
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De Strabrechtse Hoeve biedt tal van moge-
lijkheden. Van bruiloft tot uitvaart, van lun-
chen op het terras tot aan à la carte eten in 
het restaurant. Voor het zover was, was er wel 
wat werk aan de winkel. “Het onkruid stond 
tot aan de dakgoot”, vertelt Peter-Paul. “Vol 
goede moed ben ik begonnen om er een 
mooi horecabedrijf van te maken.” En dat is 
hem gelukt. Met onder andere een fijn groot 
terras, een jeu de boules-baan, een speci-
ale ruimte voor private dinners vanaf 20 
personen en zelfs een camperplaats. Men 
heeft de mogelijkheid om te lunchen en te 
dineren, om te feesten, denk daarbij bijvoor-
beeld aan huwelijksfeesten (ze zijn een offi-
ciële trouwlocatie), schoolfeesten, gala’s en 
eindejaarborrels, met daarnaast ook ruimte 
voor vergaderingen en uitvaarten. “En dan 
niet alleen de koffietafel, maar ook de uit-
vaartdienst zelf”, vult Peter-Paul aan.

De bezoekers zijn heel divers. Zo ook veel 
fietsers. Ze zitten in het fantastisch mooie 
natuurgebied van de Strabrechtse Heide en 
bij Nationaal Park De Groote Peel. Mocht 
je als fietser op het terras plaatsnemen, kun 
je je fiets zien staan en in de gaten houden. 

“Ik heb gemerkt dat een fietser dan toch 
rustiger zit, dan een bezoeker die zijn fiets 
niet kan zien staan”, aldus Peter-Paul. Kom 
je niet met de fiets, maar met de auto? Geen 
probleem. Ze kunnen zo’n 120 auto’s kwijt 
op het terrein. In drukke tijden hebben ze 
zelfs verkeersregelaars van de VVH staan, 
om alles in goede banen te leiden, wat te-
vens de gasten meer rust geeft. Het jeu de 
boules-park is een mooi extraatje. Bedrijven 
kunnen tijdens een bijeenkomst in compe-
titieverband een wedstrijdje spelen en strij-
den om de beker, gevolgd door een lekker 
hapje eten. “Dat geeft dus aan dat wij in 
de breedte best veel kunnen aanbieden en 
niet alleen gefocust zijn op alleen couverts 
of lunch.”

Maandag en dinsdag zijn de deuren even 
gesloten voor dagjesgasten. Daar worden 
echter uitzonderingen voor gemaakt voor 
feesten en partijen. De enige bezoeker waar 
Peter-Paul nog op zit te wachten, is de ooi-
evaar. Hij zegt tot slot: “Het zou voor mij de 
kers op een taartje met slagroom zijn als 
een ooievaar besluit hier zijn nestje te gaan 
bouwen op ons grote ooievaarsnest.”

Zes jaar geleden opende Peter-Paul van Meerwijk de deuren van ‘De Strabrechtse 
Hoeve’. Een gastvrije en sfeervolle locatie in het mooie buitengebied van Mierlo. 
Een nieuwe uitdaging voor Peter-Paul van Meerwijk, de bedenker van onder andere 
het kasteel van Sinterklaas, de Kasteeltuinconcerten en Rondje Helmond. Geen 
onbekende dus in het Helmondse.

De Strabrechtse Hoeve
Gastvrij en sfeervol

Ga voor meer informatie naar 
www. strabrechtsehoeve.nl

Peter-Paul van Meerwijk
Uitbater De Strabrechtse Hoeve
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Passie is de sleutel
“Het is wel iets om zuinig op te zijn”, vertelt Judith. “Ik 
voel ook wel echt dat er zo’n traditie achter zit. Aan 
de klanten die binnenlopen en zeggen: je zat toch 
eerst op de Kerkstraat?” Die connectie met het verle-
den vindt ze mooi en weet ze, met haar eigen draai, 
te koesteren. Het is er één die bestaat uit opvolgers 
met passie voor het vak, in plaats van een voortzet-
tende bloedlijn. Zo kwam Judith zelf uit het onder-
wijs voordat ze de winkelnaam overnam. “Ik las in de 
krant dat de eigenaresse ging stoppen. Zelf kwam ik 
er ook weleens voor materialen.” Ze stapte op Tineke, 
de toenmalige eigenaresse, af. “We hadden een heel 
fijn gesprek en eigenlijk was op de dag zelf nog de 
kogel door de kerk dat ik op zou gaan volgen.”

Opstart
Met haar baan in het onderwijs was het niet zo snel 
ook daadwerkelijk gerealiseerd. “Ik wilde het wel 
goed afsluiten, ik had ook een hele fijne klas”, ver-
telt Judith. “Leerlingen van toen komen nog steeds 
weleens langs in de winkel. Het is zo leuk om te zien 
hoe snel ze groot zijn geworden.” Inmiddels geeft ze 
er ook workshops en is de collectie uitgebreid, omdat 
er meer ruimte is in haar huidige winkelpand aan de 
Smalle Haven. 

Bewegingsruimte
Maar dromen blijven en dromen worden letterlijk 
vormgegeven. Zo zijn er dingen waar Judith al langer 
mee bezig is. “Tijdens de coronaperiode konden de 
workshops nauwelijks doorgaan. Vanwege een be-
perkte ruimte kon er weinig op anderhalve meter ge-
realiseerd worden. Al gauw groeide toch de behoefte 
naar meer ruimte”, stelt Judith. “En daarbij heb ik 
vanaf het begin het idee gehad om hier ook koffie en 
wat lekkers neer te kunnen zetten.” Ze speelde dan 
ook met het idee van een theetuin achter de winkel. 
Er startte een zoektocht naar een nieuw pand.

Wat kan er wél
Nog een toevoeging is het werken met een zorgate-
lier, als dagbesteding. “In het onderwijs had ik altijd 
een zwak voor het kind dat niet werd gezien, of waar 
de focus werd gelegd op wat het allemaal niet kon. 
“In hun leven horen zij al vaak genoeg wat ze niet 
kunnen. Met het zorgatelier wil ik de aandacht vesti-
gen op waar ze wél goed in zijn, in een eigen tempo.”

Kunstenaarsbenodigdhedenwinkel JUUDS Foederer staat 
bekend om het voortzetten van een lange traditie van zo’n 85 
jaar. Eigenaresse Judith van de Rijt staat nu aan het begin van 
de realisatie van een aantal lang gekoesterde initiatieven. 

KUNST 
IS HET 
WERK

Meer informatie?
Kijk op www.juudsfoederer.nl of 
kom langs op de Smalle Haven 8.

15
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ProtectXXL vergroot 
veiligheid én comfort 
op de werkvloer

Het is meteen duidelijk: ProtectXXL (voorheen be-
kend als Bedrijfskleding Helmond) biedt een scala 
aan producten om de veiligheid én het comfort 
tijdens het werk te vergroten. Leveranciers en klan-
ten van heinde en ver zijn onder de indruk van het 
aanbod en de kennis bij dit Helmondse bedrijf.  
Martijn Hoevers, verkoopspecialist binnen het be-
drijf, vertelt enthousiast over het nieuwe schoenen-

merk in de rekken: Haix, een  A-kwaliteitsmerk uit 
Duitsland. “Iedereen die heeft gewerkt bij defensie, 
politie of brandweer zal dit merk herkennen. Het 
is echt een gevestigde naam, bekend om de vele 
innovaties.” Vanwege de aanwezige kennis en pro-
fessionaliteit bij ProtectXXL, mocht onder andere 
verkoopadviseur Riëlle van den Reek een exclu-
sieve training van Haix volgen voor de speciale 

Connexis Safety lijn. Daarmee mag ProtectXXL als 
derde partij binnen Nederland deze schoenenlijn 
verkopen. De Connexis-schoen is niet zomaar een 
veiligheidsschoen. Middels een specifiek bandje 
(fascia tape) en een aangepaste zool, werkt deze 
schoen stimulerend op het bindweefsel. Het is aan-
getoond dat dit pijn en vermoeidheid voorkomt of 
vermindert. Martijn laat via een videoanimatie zien 
hoe ingenieus deze schoen is opgebouwd. “Veel 
mensen zijn zich niet eens bewust dat ze te plat-
te schoenen dragen of schoenen met een slecht 
voetbed, waardoor bijvoorbeeld klachten als hiel-
spoor of likdoorns kunnen ontstaan”, aldus Riëlle. 
“En dat geldt niet alleen voor mensen die veilig-
heidsschoenen met stalen neuzen moeten dragen,” 
vult Martijn aan, “maar denk ook aan mensen die 
uren lopen in de zorg of horeca. Iedereen is gebaat 
bij de best passende schoen. Daarom maken wij 
altijd eerst een scan en analyse van de voet om 
vervolgens een goed advies te kunnen geven. Vaak 
komen klachten pas aan het licht als we met een 
klant in dialoog gaan.”

Dit geldt óók voor de wandel- en vrijetijdsschoe-
nen, die binnenkort een prominente eigen plek krij-
gen binnen het pand van ProtectXXL. Want naast 
de uitgebreide know how omtrent veiligheids-
schoenen, is er ook de nodige kennis in huis om 
te adviseren bij de aanschaf van goed passende 
wandelschoenen. Riëlle geeft aan: “Goed lopen is 
een must. Te smalle schoenen kunnen bijvoorbeeld 
eelt of likdoorns veroorzaken. Zelfs rugklachten 
kunnen ontstaan vanuit de voeten.” De toekom-
stige showroom op de eerste verdieping wordt 
bewust gescheiden van de veiligheidsschoenen 
beneden. “Zodat iemand die binnenloopt voor 
veiligheidsschoenen niet per ongeluk met een 
wandelschoen naar huis gaat.” Dit is een echte 
aanvulling op het brede assortiment. Dus wie op 

zoek is naar de perfecte wandelschoen, kan ook 
terecht aan de Vlierdensedijk.

Voor dit najaar heeft ProtectXXL extra seizoens-
kleding op voorraad. “Door de gestegen energie-
prijzen zetten ook veel bedrijven de thermostaat 
een graadje lager. Werkgevers delen extra truien 
en vesten uit aan hun medewerkers. Wij merken al 
een tijdje een stijgende vraag”, aldus Riëlle. “Ook 
thermo-onderkleding ligt klaar.”

Martijn benadrukt tot slot dat de adviserende 
rol van ProtectXXL van wezenlijk belang is bij de 
aanschaf van een persoonlijk beschermingsmid-
del. “Een werkgever kan iets voorschrijven, maar 
de werknemer moet ermee kunnen werken. Het 
comfort telt ook. Neem als voorbeeld een veilig-
heidsbril. Geef je een te grote veiligheidsbril aan 
iemand met een smal gezicht, dan is de veiligheid 
niet gegarandeerd.”

Nieuwsgierig geworden naar de nieuwe showroom 
en de uitgebreide collectie? Op vrijdagmiddag 21 
oktober organiseert ProtectXXL voor de achtste 
keer ‘Foodtruck Friday’. Iedereen is welkom, van 
bestaande tot nieuwe klanten en overige geïnte-
resseerden. Leverancier Haix zal vertegenwoor-
digd zijn met een stand én er zijn mooie producten 
te winnen. De Foodtruck Friday duurt van 11:30 tot 
16:30 uur.

Wie binnenstapt bij ProtectXXL, wordt verrast door de nieuwe showroom: de uitstraling is ruim, 
modern en professioneel. De wanden tonen diverse PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen), 
zoals veiligheidsbrillen, handschoenen en gehoorkappen. Daarnaast bevindt zich een grote 
showroom met bedrijfs- en veiligheidskleding en veiligheids- en beroepsschoenen. 

Tekst en foto’s: Debby Walters - Smits

Vlierdensedijk 49a, 5705CK Helmond
info@protectxxl.nl | 0492-474997
www.protectxxl.nl
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ProtectXXL vergroot 
veiligheid én comfort 
op de werkvloer
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comfort telt ook. Neem als voorbeeld een veilig-
heidsbril. Geef je een te grote veiligheidsbril aan 
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Speciaal voor MKB-ondernemers heeft Bol 
Adviseurs een zogeheten Short Track On-
dernemerschap ontwikkeld. Dit is een prak-
tijkgerichte training waarbij je met en van 
andere ondernemers leert om (nog) beter te 
worden in je bedrijfsvoering. Bol Adviseurs 
heeft een speciale band met familiebedrij-
ven en juist voor hen kan deze opleiding ex-
tra interessant zijn; soms ‘rol’ je als familie als 
vanzelf in het bedrijf, maar heb je niet direct 
de juiste achtergrond en skills. De opleiding 
is gericht op jonge (next-gen, aankomende) 
ondernemers, vaak al werkzaam in het (fa-
milie)bedrijf. We spraken met Robin Geerts, 
senior organisatieadviseur, en Erik Noijen, 
directielid, over deze training.

Robin heeft de training mee opgezet. Hij 
vertelt: “We willen met deze dienst graag 
onze kennis overdragen op MKB’ers. Uiter-
aard op een laagdrempelige en toeganke-
lijke manier. Bij deze opleiding gebruiken we 
geen zware theoretische modellen, maar 
voorbeelden uit de praktijk. We brengen het 
lesmateriaal door middel van story telling.” 
Erik vult hem aan: “Op deze manier is de 
training toegankelijk voor iedereen, onge-
acht het niveau van de deelnemer.”

De opleiding bestaat uit 8 modules. In elke 
module komt een onderdeel van het onder-
nemerschap aan bod, waarbij specialisten 
op het betreffende gebied de docenten 
zijn. Zij nemen je mee, via herkenbaar ge-
schetste situaties, door het ondernemer-
schap. Hoe pak je bepaalde zaken aan? De 
8 modules zijn: Strategie en Visie, Financieel 
Management en Business Control, Leider-
schap en Ondernemerschap, Marketing en 
Communicatie, Fiscaal Optimaliseren, Hu-

man Resource Management, ICT en Project 
Management en Juridische Risico’s. De mo-
dules worden steeds op één middag/avond 
behandeld, met tussenpozen van ongeveer 
een maand. De training start aan het eind 
van de middag. Het ‘klaslokaal’ is een slim 
ingerichte ruimte waarbij iedereen in een 
halve cirkel zit. De spreker kan zo met alle 
deelnemers goed contact maken en hou-
den. Dit wordt nog eens extra benadrukt 
doordat de opleiding altijd in een kleine 
groep gevolgd wordt. Hierdoor kan ieder-
een de (persoonlijke) aandacht krijgen die 
hij of zij nodig heeft, en daarnaast zorgt een 
kleine groep voor meer verbinding. Zo leer 
je echt met en van elkaar. Halverwege is er 
een pauze, waarin gezamenlijk van een lek-
kere maaltijd/dinerbuffet wordt genoten. Je 
trekt op zo’n dag echt samen op. 

De heren vervolgen: “We brengen graag ons 
enthousiasme over en bieden de deelnemers 
houvast en zekerheid voor de toekomst. Het 
is een algemeen toegankelijke opleiding, 
maar anderzijds bestaat het ook deels uit 
maatwerk. We sturen namelijk aan op waar 
de behoeftes liggen. Van tevoren hebben we 
met elke deelnemer een gesprek, zodat we 
weten wat zijn/haar doelstellingen zijn.” De 
interactie met de groep is leidend. Je krijgt 
geen huiswerk, maar er wordt wel van je ver-
wacht dat je meedoet. En heb je naderhand 
nog vragen? “Dan staan wij uiteraard klaar 
om deze te beantwoorden. Veel onderdelen 
van het ondernemerschap lijken ingewikkel-
der dan ze daadwerkelijk zijn, maar je moet 
maar net weten hoe je het moet aanpakken. 
Iedereen leert op zijn of haar eigen manier 
en wij zien het als een stukje service om deze 
kennis goed over te brengen.”

Tekst: Wendy Lodewijk
Foto’s: Wendy Lodewijk | Bol Adviseurs
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De Short Track Ondernemerschap is 
toegankelijk voor iedereen, voor zo-
wel ondernemers die klant zijn bij Bol 
Adviseurs als degenen die dat niet 
zijn. Wil je meer informatie of jezelf 
aanmelden? 

Kijk dan op www.boladviseurs.nl/
short-track-ondernemerschap.

SHORT TRACK 
ONDERNEMER
SCHAP

Een unieke, 
praktijkgerichte 
opleiding van 
Bol Adviseurs
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Teks: Wendy Lodewijk | Foto’s: Shutterstock

Al maanden horen we niets anders dan dat de inflatie stijgt en stijgt. 
In augustus was het zelfs de hoogste inflatie ooit: 12%. Zelf merkt 

eenieder het ook dat haast alles duurder wordt. Of je het nu hebt over 
de dagelijkse boodschappen, grondstoffen voor de bouw, papier of de 

niet te missen stijgende prijzen voor energie. Alle crisissen bij elkaar 
(denk aan corona, de oorlog in Oekraïne, stikstof etc) zorgen voor een 

enorme daling in koopkracht.

Geldstress zorgt voor 
gezondheidsproblemen 
Nu heeft het kabinet allerlei goede voor-
nemens om de burgers te helpen om de 
koopkracht weer wat aan te laten sterken, 
zoals het verhogen van het minimumloon, 
(sociale) uitkeringen en toeslagen, maar 
feit blijft nog steeds dat we niet eerder in 
zo’n situatie zijn beland. Veel mensen zijn 
hier dan ook niet op voorbereid en moeten 
de eindjes aan elkaar knopen. Er zijn zelfs 
gezinnen die niet meer rond kunnen komen 
en die aan het eind van hun salaris struc-
tureel een stukje maand overhouden. De 
situatie is zelfs zo schrijnend dat ook huis-
artsen de inflatie opmerken in hun spreek-
kamer. Steeds meer patiënten melden zich 
met klachten veroorzaakt door geldstress. 
Financiële problemen veroorzaken niet 
alleen psychische klachten, maar ook fy-
sieke. De hoge mate van stress heeft een 
zeer slechte uitwerking op het lichaam en 
daarmee veroorzaakt armoede een grote 
aanslag op de gezondheid van mensen. 
Daarnaast zijn er patiënten die uit angst 
voor dure behandelingen of medicijnen, 
niet naar de huisarts gaan. Hierdoor kun-
nen ze in een neerwaartse spiraal terecht 
komen qua gezondheid, wat het niet mak-
kelijker maakt om financiële problemen het 
hoofd te bieden.

Ook voor bedrijven een zeer lastige tijd
Voor bedrijven is het echter ook niet mak-
kelijk. Door de toch wel extreem te noe-
men spanning op de arbeidsmarkt is het in 

haast elke sector een behoorlijke kluif om 
aan (goed) personeel te komen. Vanuit di-
verse hoeken wordt er geroepen dat werk-
gevers hun lonen moeten verhogen om de 
werknemers wat ruimer in de slappe was 
te laten komen, maar dan moeten zij ook 
wel het werk gedaan krijgen. Anders wordt 
het lastig winst maken en winst is nodig 
om loonsverhogingen door te kunnen voe-
ren, simpel gezegd. Een andere mogelijke 
oplossing die de afgelopen periode regel-
matig is aangehaald, is het meer uren laten 
werken van bestaand personeel. Dat kan 
inderdaad bijdragen, maar voelt voor veel 
bedrijven als een druppel op de gloeiende 
plaat. Het is tevens zo dat bedrijven vanaf 
volgend jaar hoogstwaarschijnlijk duurder 
uit zijn bij de belasting, wat het allemaal niet  
makkelijker maakt.

Overal en nergens zie je kreten als ‘perso-
neel gezocht’, ‘wij zoeken collega’s of ‘kom 
jij ons team versterken?’ Dat is niet voor 
niets. Er is haast geen branche te benoe-
men waar geen krapte in het personeelsbe-
stand heerst. Denk aan restaurants die hun 
deuren moeten sluiten omdat er regelmatig 
geen koks of obers beschikbaar zijn, terwijl 
zij juist blij zouden moeten kunnen zijn dat 
ze eindelijk weer voluit mogen draaien na 
een coronatijd vol verplichte sluitingen.

Of wat denk je van de zorg? Zij hebben 
tijdens corona op hun tandvlees gelopen. 
Nu zijn er veel wachtlijsten die ingehaald 
moeten worden mede hierdoor en juist 

nu is er bijna niet aan helpende handjes 
te komen. De situatie is triest te noemen 
en stimuleert hopelijk iedereen die wil, om 
aan de slag te gaan. 

Ben je op zoek naar een baan? 
Solliciteer dan nu!
Ben jij op zoek naar een baan? Wacht dan 
niet langer en ga solliciteren, zoek iets dat 
bij je past. Waar word jij blij van? Blader 
deze krant eens door en zie welke bedrij-
ven in de regio jou zoeken en reageer gelijk! 
Zij blij, jij blij. Je zult je zeker gewaardeerd 
voelen. Ben je bang niet de juiste papie-
ren te hebben? Vraag dan eens na bij het 
betreffende bedrijf wat de mogelijkheden 
zijn. Niet overal heb je een (hoge) opleiding 
voor nodig. Toch nog niet overtuigd? Dan 
kan het aanvragen van een STAP-budget 
wellicht iets voor je betekenen. Dit budget 
is bedoeld voor scholing en ontwikkeling. 
Werkenden en werkzoekenden kunnen een 
bedrag van maximaal € 1.000 per jaar aan-
vragen voor scholing en ontwikkeling. 

Deze subsidie kan gebruikt worden voor 
een training, cursus of opleiding. De subsi-
die heet STAP, wat staat voor STimulering 
Arbeidsmarkt Positie. Kijk voor meer infor-
matie op de site van rijksoverheid. Maar… 
het is goed om te realiseren dat dit in de 
meeste gevallen echt niet nodig is. De over-
vloed aan vacatures zorgt ervoor dat je als 
werkzoekende keuze te over hebt. Gega-
randeerd dat er werk te vinden is waar jij 
met plezier naartoe gaat. 

Vacatures 
te over,

hoogste 
inflatie ooit 

“De overvloed aan vacatures zorgt 
ervoor dat je als werkzoekende 

keuze te over hebt”. 
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met klachten veroorzaakt door geldstress. 
Financiële problemen veroorzaken niet 
alleen psychische klachten, maar ook fy-
sieke. De hoge mate van stress heeft een 
zeer slechte uitwerking op het lichaam en 
daarmee veroorzaakt armoede een grote 
aanslag op de gezondheid van mensen. 
Daarnaast zijn er patiënten die uit angst 
voor dure behandelingen of medicijnen, 
niet naar de huisarts gaan. Hierdoor kun-
nen ze in een neerwaartse spiraal terecht 
komen qua gezondheid, wat het niet mak-
kelijker maakt om financiële problemen het 
hoofd te bieden.

Ook voor bedrijven een zeer lastige tijd
Voor bedrijven is het echter ook niet mak-
kelijk. Door de toch wel extreem te noe-
men spanning op de arbeidsmarkt is het in 

haast elke sector een behoorlijke kluif om 
aan (goed) personeel te komen. Vanuit di-
verse hoeken wordt er geroepen dat werk-
gevers hun lonen moeten verhogen om de 
werknemers wat ruimer in de slappe was 
te laten komen, maar dan moeten zij ook 
wel het werk gedaan krijgen. Anders wordt 
het lastig winst maken en winst is nodig 
om loonsverhogingen door te kunnen voe-
ren, simpel gezegd. Een andere mogelijke 
oplossing die de afgelopen periode regel-
matig is aangehaald, is het meer uren laten 
werken van bestaand personeel. Dat kan 
inderdaad bijdragen, maar voelt voor veel 
bedrijven als een druppel op de gloeiende 
plaat. Het is tevens zo dat bedrijven vanaf 
volgend jaar hoogstwaarschijnlijk duurder 
uit zijn bij de belasting, wat het allemaal niet  
makkelijker maakt.

Overal en nergens zie je kreten als ‘perso-
neel gezocht’, ‘wij zoeken collega’s of ‘kom 
jij ons team versterken?’ Dat is niet voor 
niets. Er is haast geen branche te benoe-
men waar geen krapte in het personeelsbe-
stand heerst. Denk aan restaurants die hun 
deuren moeten sluiten omdat er regelmatig 
geen koks of obers beschikbaar zijn, terwijl 
zij juist blij zouden moeten kunnen zijn dat 
ze eindelijk weer voluit mogen draaien na 
een coronatijd vol verplichte sluitingen.

Of wat denk je van de zorg? Zij hebben 
tijdens corona op hun tandvlees gelopen. 
Nu zijn er veel wachtlijsten die ingehaald 
moeten worden mede hierdoor en juist 

nu is er bijna niet aan helpende handjes 
te komen. De situatie is triest te noemen 
en stimuleert hopelijk iedereen die wil, om 
aan de slag te gaan. 

Ben je op zoek naar een baan? 
Solliciteer dan nu!
Ben jij op zoek naar een baan? Wacht dan 
niet langer en ga solliciteren, zoek iets dat 
bij je past. Waar word jij blij van? Blader 
deze krant eens door en zie welke bedrij-
ven in de regio jou zoeken en reageer gelijk! 
Zij blij, jij blij. Je zult je zeker gewaardeerd 
voelen. Ben je bang niet de juiste papie-
ren te hebben? Vraag dan eens na bij het 
betreffende bedrijf wat de mogelijkheden 
zijn. Niet overal heb je een (hoge) opleiding 
voor nodig. Toch nog niet overtuigd? Dan 
kan het aanvragen van een STAP-budget 
wellicht iets voor je betekenen. Dit budget 
is bedoeld voor scholing en ontwikkeling. 
Werkenden en werkzoekenden kunnen een 
bedrag van maximaal € 1.000 per jaar aan-
vragen voor scholing en ontwikkeling. 

Deze subsidie kan gebruikt worden voor 
een training, cursus of opleiding. De subsi-
die heet STAP, wat staat voor STimulering 
Arbeidsmarkt Positie. Kijk voor meer infor-
matie op de site van rijksoverheid. Maar… 
het is goed om te realiseren dat dit in de 
meeste gevallen echt niet nodig is. De over-
vloed aan vacatures zorgt ervoor dat je als 
werkzoekende keuze te over hebt. Gega-
randeerd dat er werk te vinden is waar jij 
met plezier naartoe gaat. 

Vacatures 
te over,

hoogste 
inflatie ooit 

“De overvloed aan vacatures zorgt 
ervoor dat je als werkzoekende 

keuze te over hebt”. 
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Henry van Hout en Bas Promper.

Helmondse roots
We spreken met Bas Promper en Henry van 
Hout. Henry heeft onlangs het stokje over-
genomen van Bas als vestigingsleider. “Isero 
is een familiebedrijf met een lange geschie-
denis”, vertellen de heren. “In december 1922 
schreef de opa van Bas zich in bij de Kamer 
van Koophandel met een ijzerwarenwinkel op 
de Markt in Helmond. Misschien leuk om te 
weten: dat was op de plaats waar nu Jeans 
Centre zit. Toen opa overleed, heeft oma 
met een van haar zoons de winkel voortge-
zet. Toen het centrum van Helmond in 1971 
een voetgangersgebied werd, werd het voor 
aannemers en dergelijke te moeilijk om de 
winkel te bereiken. Daarom is het toentertijd 
verhuisd naar de Torenstraat en later naar 
de Grasbeemd.” In de loop der tijd is het as-
sortiment flink uitgebreid, zijn er overnames 
geweest en zijn er diverse samenwerkingen 
aangegaan, waarbij de uiteindelijke formule 
van Isero is ontstaan. Tegenwoordig vind je 
de Helmondse vestiging van Isero aan de 
Vossenbeemd 109-A.

Nooit misgrijpen
Isero focust zich op de bouwprofessionals 
en technische diensten. Maar ook de betere 
klusser kan (particulier) bij Isero terecht. “De 
slogan is niet voor niets ‘Isero doet méér’. Wij 
zeggen geen nee. Op het gebied van bou-
wen kun je voor alles bij ons terecht, behalve 
bouwmaterialen. Hebben we iets niet? Dan 

kijken we of we dit kunnen bestellen. ‘Niets is 
ons te gek.’ Daarnaast bieden we een ruim 
assortiment aan persoonlijke beschermings-
middelen en bedrijfskleding. Ons doel is om 
de klant te ontzorgen. Een voorbeeld: een 
aannemer weet bij een project van tevoren 
meestal niet precies wat hij nodig gaat heb-
ben. Wij verzorgen dan een container met 
alle benodigdheden, die dagelijks aangevuld 
wordt. Na afloop betaalt de aannemer uiter-
aard alleen hetgeen hij daadwerkelijk nodig 
heeft gehad.” In principe zijn alle producten 
uit het assortiment van Isero op voorraad. 
Pak je onverhoopt toch een keer mis? Dan 
wordt het binnen 24 uur, maar vaak dezelf-
de dag, alsnog geleverd. Dat geldt ook voor 
grote orders, zoals nieuw hang- en sluitwerk 
voor een groot gebouw als bijvoorbeeld sleu-
tels gestolen zijn. Dan is snel handelen extra 
belangrijk.

Eigen vervoer
“Waar wij als organisatie het meest trots op 
zijn is ons logistieke proces. Isero levert alles 
uit met eigen vervoer. Daardoor kennen wij 
onze klant, kunnen wij een hoge uitleverings-
graad garanderen en worden de artikelen 
veelal persoonlijk overhandigd.”

Isero Helmond viert haar jubileum in de week 
van 5 tot en met 9 december met diverse 
acties. Op 8 december tussen 16:00 en 19:00 
uur een warme snack voor de klant.

Met 62 vestigingen in Nederland en ruim 150.000 artikelen in het assortiment 
is Isero een vooraanstaande en gespecialiseerde groothandel in hang- en sluitwerk, 
gereedschap, ijzerwaren en bevestigingsmiddelen, werkkleding en pbm’s. 
De groothandel is veel meer dan een vestiging voor ijzerwaren. Isero doet méér.

ISERO 
DOET MÉÉR
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WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL

300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Meubelmerk Skôn 
op Dutch Design Week.

heerlijke pasta’s en pizza’s
bij Vicenza.

Mannenkoor Lambardi
bestaat 70 jaar.

Hospice Valkenhaeghe
zoekt vrijwilligers.

3. 21. 23.9.

Vrijdag 30 september 2022
20e Jaargang
Nummer 39
Oplage 39.500 exemplaren 
Laatste nieuws: 

 @weekkrantdeloop
 @weekkrantdeloophelmond

WWW.HELMONDNU.NL

D e  e n i g e  e c h t  H e l m o n d s e  k r a n t  m e t  h a r t  v o o r  d e  r e g i o

PAG 3 | Jazz Connection in Jazz Café Mierlo • PAG 7 | Ondersteuning wijkblad Helmond-Noord • PAG 11 |  Lambertus Concerten • PAG 19 | Hellemondgift Kadoboek

EXTRA 
BIJVERDIENEN?

06-18938912 
bezorging@deloop.eu

HELMOND-WEST:
Route 1: 2e Haagstraat, 

Mierloseweg, Wilhelminalaan.
Route 2: Drs den Uyllaan, Professor 
Oudlaan, Burgemeester Krollaan.

 
HELMOND-NOORD:
Route 1: Astronautenlaan, 

Marslaan, Jupiterlaan.
Route 2: Abraham Bloemaerstraat, 

Gerard Davidstraat, 
Vincent van Goghlaan.

 
CENTRUM:

Route 1: Drietipstraat, Jan 
Stevenstraat, Wolfstraat.

Route 2: Beelstraat, 
Paterslaan,Wolfstraat.

 
BROUWHUIS:

Eemstraat Maaslaan, Roerstraat.

Helmond Akkerweg 70

A.S. ZONDAG

2 oktober

HELMOND | Afgelopen dinsdag 
heeft onze redactie de raadsverga-
dering bezocht en in het kader van 
de politiek dichter bij de Helmonder 
brengen een en ander vanaf de per-
stribune gevolgd.

Een van de agendapunten deze 
avond was ‘Coronagelden, miljoen 
voor meer groen’ van de coalitie, of… 
de motie van de oppositie ‘Opschor-
ten, maar eerst directe crisissteun 
aan onze inwoners en onze onderne-
mers’. Het viel op dat de voorzitter, 
onze burgemeester, de vergadering 
met humor, kort en kundig voorzat, 
een heel karwei met wel 12 verschil-
lende partijen. Er zijn 2 ‘kampen’, de 
oppositie (VVD, Helder Helmond, 
CDA, Mì Hellemonders en FvD), maar 
de meerderheid bestaat uit de Coali-
tie (samenwerkenden) met 7 partijen 
(Groen Links, D66, PvdA, SP, Lokaal 
Sterk, 50Plus en Denk).

De agenda werd keurig afgewerkt 
totdat men aan het punt ‘Een miljoen 
aan coronagelden te besteden voor 
meer groen’ kwam. 

Weliswaar was hiervoor in 2020 al 
een goedkeurend raadsbesluit ge-
nomen en wethouder Bonte (Groen 
Links) wilde dit besluit nu toch uit 
gaan voeren. Maar, de oppositie be-
toogde om dit besluit  tijdelijk op te 
schorten, omdat er nu met de crisis 
directe problemen waren voor veel 
gewone Helmonders die eigenlijk ook 
een gevolg waren van corona, dus de 
coronagelden zouden hiervoor prima 
besteed kunnen worden. 

Bewoners die met direct stijgende 
energiekosten te kampen hebben, 
ondernemers die direct van 1000 
euro energiekosten in de maand naar 
4000 euro gaan en ten einde raad zijn 
en hun bestaan in direct gevaar is.

Een simpele kwestie, leek ons als 
waarnemers, het groen tijdelijk op-
schorten en nu direct op de crisis re-
ageren met directe en snelle steun 
(miljoen) aan onze eigen Helmon-
ders. 

Voor niemand gezichtsverlies, ie-
dereen blij. Maar het coalitie belang 
werd hoger geacht en de motie werd 
verworpen, een gemiste kans en een 
verkeerd signaal naar de gewone 
Helmonder. Dus een miljoen naar 
meer groen in de stad en verder niks.

Het College (Burgemeester en Wet-
houders) heeft inmiddels wel een 
‘Taskforce Koopkrachtcrisis’ opge-
richt, met verschillende partijen gaat 
men met spoed bekijken hoe men 
ondernemers en bewoners direct kan 
gaan bijstaan, middels de begroting 
wil de gemeente hier gelden voor vrij-
maken, wel een goed signaal.

Raadsvergadering 27 sept. j.l.

Coalitiebelang, weegt zwaarder 
dan directe crisissteun?!

ZONDAG 2 OKTOBER

DEELNEMERS

11.00 - 17.00 UURDE GESELDONKKANSRIJK MIERLO-HOUT EN PARTNERS

De beurs OpJeGezondheid wordt mede mogelijk gemaakt door:Dynamische verbindingen

Gesponsord door:

WWW.OPJEGEZONDHEID.NU  |  ZONDAG 2 OKTOBER | 11.00 - 17.00 UUR  |  DE GESELDONK

Op zondag 2 oktober 2022 organiseert Kansrijk Mierlo-Hout samen met vele partners de beurs 'Op je Gezondheid'. Een dag met veel informatie over bewegen en 

voeding. Talloze verenigingen en organisaties gaan graag met je in gesprek en informeren je over de mogelijkheden. Er zijn gezellige stands met gezonde, maar 

ook lekkere hapjes. Neem deel aan de gezondheidscheck en krijg direct een persoonlijk advies. Maak gebruik van het aanbod aan proeflessen en krijg antwoord op 

vragen, waar je mee zit. Kortom een beurs, die zo veel omvattend is, dat er voor elk wat wils is.

ENTREE GRATIS

Formulierenhulp OUDEREN CREATIEF

SLAAP VITALEROOK IN 
DEZE 
UITGAVE

Social Media 
Marketing
Training
Al meer dan 20 jaar 
is Adcommunicatie dé 
communicatiespecialist 
in de regio. 

In samenwerking met

Een belangrijk onderdeel van jouw 
communicatiestrategie is het inzetten van jouw 
socialemediakanalen. Hoe bereik jij effectief de 
doelgroep? In de social media marketing training 
zoomen wij in op het doeltreffend gebruiken van jouw 
socialmediakanalen en hoe adverteren dit bereik 
vergroot.

Tijdens de training krijg jij inzicht in de mogelijkheden van diverse 
socialmediaplatformen zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. 
Wij leren je hoe jij je organisatie én jezelf daarop professioneel presenteert 
en hoe jij advertenties inzet om het bereik te vergroten. 

Jij gaat leren hoe je:
• Advertenties inzet binnen jouw socialmediakanalen;
• De doelgroep met social media activeert;
• Een community faciliteert;
• Webcare kunt opzetten;
• De reputatie van je organisatie managet;

www.adcommunicatie.nl
info@adcommunicatie.nl
0492-845350  |  06-13829017
Mierloseweg 244, Helmond

Wist jij dat 
onze krant op 
verantwoord 
papier wordt 
gedrukt?

In tijden van schaarste en torenhoge prijzen van 
grondstoffen, is duurzaamheid misschien wel be-
langrijker dan ooit. De afgelopen tijd heeft laten zien 
dat we zuinig moeten zijn op onze aarde en alles wat 
zij te bieden heeft. Weekkrant De Loop neemt hierin 
ook haar verantwoordelijkheid. 

FSC- en PEFC-keurmerk
Onze krant wordt gedrukt op duurzaam papier, dat 
wil zeggen dat het papier voor het grootste deel be-
staat uit gerecyclede materialen. Koninklijke Drukke-
rij Em. de Jong, waar Weekkrant De Loop elke week 
gedrukt wordt, is een FSC- en PEFC-gecertificeerd 
bedrijf. Deze keurmerken staan garant voor verant-
woord en duurzaam bosbeheer. 

Binnen de drukkerij wordt er tevens alles aan gedaan 
om de CO2-emmissie zo laag mogelijk te houden, 
zowel in de keuzes van materialen zoals inkt, als in 
het verwerkingsproces door bijvoorbeeld zoveel mo-
gelijk gebruik te maken van restwarmte.

Recycling
De kranten die overblijven (bijvoorbeeld op afleg-
punten), worden gerecycled. Het inzamelen van pa-
pier kost namelijk geen geld. Zo blijft het recyclepro-
ces op gang en gaan er geen kostbare grondstoffen 
verloren. De gerecyclede papiervezels worden waar 
nodig aangevuld met vezels afkomstig van restant- 
hout uit onder andere de bouw en meubelindustrie. 
Zo kan Weekkrant De Loop haar lezers op een ver-
antwoorde manier op de hoogte houden van nieuws 
uit en over Helmond!

Weekkrant 
De Loop Helmond

Ad Klaasen

Wessel Vincent 
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ONDERNEMERS
FONDS 
HELMOND
HOUDT 
GEZAMENLIJKE 
ACTIE
#energiezuinigshoppen 
#energiezuiniggenieten
Vanuit Ondernemers Fonds Helmond hebben Wijkmanagement, 
Centrummanagement en Parkmanagement het initiatief 
genomen, om een lokale gezamenlijke actie te ontwikkelen. 
Er zijn gratis deurstickers voor ondernemers, culturele instellingen, 
verenigingen en ook de horeca ontwikkeld.

Waarom deurstickers?
Wijkmanager Ingrid Heusschen en Cen-
trummanager Linda Haverkamp: ‘Onze 
actie is tweeledig: Bezoekers informeren 
waarom het goed is dat de deuren dicht 
zijn en daarnaast ondernemers overtui-
gen waarom het een goed idee is om de 
toegangsdeur dicht te houden.  Onze on-
dernemers houden hun deuren dicht om 
warmte binnen te houden, maar stuitten 
op onbegrip van bezoekers. Die dichte 
deuren vindt men ‘niet gezellig.’ We willen 
het winkelend publiek er dan ook op at-
tent maken dat de deur dicht is en waar-
om, maar dat je binnen een warm welkom 
tegemoet kunt zien.’ 

Voor de ondernemers, verenigingen en 
stichtingen is een open deur een forse 
energiepost. Door de deur dicht te doen, 
kunnen zij in het aankomende stooksei-
zoen tot zo’n 40% op de stookkosten be-
sparen. En dat is hard nodig gezien de stij-
gende kosten.  Beter voor de portemonnee 
en natuurlijk beter voor het klimaat.
Ingrid: ‘Ondernemers zijn bang dat de 
gesloten toegangsdeur klantverlies be-
tekent. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
een dichte deur energie bespaart zonder 
dat de omzet terugloopt.  Een aantal be-
zoekende klanten vinden het juist fijn, dat 
tegen deze energieverspilling door de on-
dernemer actie wordt ondernomen. Dich-

te toegangsdeuren zorgen dat de warmte 
beter binnen blijft. Het leidt tot een flink 
lager energieverbruik,  dus ook een mooie 
klimaatwinst en een flink lagere energie-
rekening.’  
Linda: ‘Een bijkomend voordeel is dat 
het aantal winkeldiefstallen afneemt: een 
dichte deur schrikt blijkbaar dieven af. Er 
zijn verschillende stickers: voor winkels en 
voor verenigingen/stichtingen/horeca.’

Centrummanagement
De stickers worden door de centrummana-
ger verspreid bij de centrumondernemers. 
Geen sticker en wil je er wel een ontvan-
gen? Stuur een e-mail naar:
lindahaverkamp@helmondmarketing.nl.

Wijkmanagement Helmond 
De wijkmanager zal zoveel als mogelijk de 
winkelcentra bezoeken en de deurstickers 
overhandigen. De sticker is ook beschik-
baar voor alle ondernemers, verenigingen 
en instellingen in de Helmondse wijken. 
Geen sticker ontvangen en je wil er een? 
Stuur een e-mail naar:
info@wijkmanagementhelmond.nl.

Parkmanagement
Ondernemers op het bedrijventerrein kun-
nen een gratis exemplaar aanvragen via:
parkmanager Frits Rutten parkmanager@
bedrijventerreinenhelmond.nl.

Meer algemene info?
info@ondernemersfondshelmond.nl 
Dynamische verbindingen.
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VAN EN OVER DE GEMEENTE

‘Overval’ 
van Nettorama
Vestiging stuit op veel 
weerstand van ondernemers

Afgelopen weken werden vele ondernemers in 
Stiphout, Mierlo-Hout en Helmond-West, ‘over-
vallen’ met een mededeling in de Gemeente-
berichten, gepubliceerd in Weekkrant De Loop 
Helmond, over de vestiging van een supermarkt 
in het oude gebouw van garage Roxs aan de 
Hortsedijk in Helmond.

Het betrof een gerechtelijke uitspraak, waardoor 
de gemeente Helmond verplicht is om een ver-
gunning te verlenen. Het bleek dat vorig jaar juli 
op een gerechtelijke termijn van 8 weken niet 
adequaat was gereageerd door de gemeente 
Helmond. Ambtenaren zoeken nu uit hoe te rea-
geren. Een eventueel beroep tegen de uitspraak 
behoort tot de mogelijkheden.

Het is niet de eerste keer dat een ‘garagever-
gunning’ in het Helmondse wordt omgezet naar 
een supermarkt. Dus opletten geblazen met de 
nog aanwezige garagegebouwen in Helmond. 
De ondernemers, verenigd in het Ondernemers-
fonds Helmond, van o.a. Wijkmanagement on-
derzoeken wat hen rest om te doen, de 11 wijk-/
winkelcentra zijn trekkers in hun gebied en zitten 
niet te wachten op een ‘prijsvechter’ in hun na-
bijheid. Er is een nieuwe detailhandelsnota in de 
maak, maar in de oude staat bijv. dat per 5000 
inwoners in een gebied een supermarkt gewenst 
is, maar dit aantal is in Helmond al ruimschoots 
ingevuld. Wordt vervolgd.

Wil je je aanmelden voor hulp bij Sociale teams Helmond? Dan bel je van-
af nu naar het telefoonnummer dat staat bij de wijk waar jij woont. Daar 
zijn ook de locaties waar je voor hulp terecht kunt.

Voor Noord is dit: 088 – 00 17 301
Voor Oost: 088 – 00 17 302
Voor Binnenstad: 088 – 00 17 303
Voor West: 088 – 00 17 304
Het algemene nummer (088 – 00 17 300) bestaat nog wel, maar als je dat 
nummer belt word je niet meer rechtstreeks geholpen. Bel ons gerust op het 
telefoonnummer van de wijk waarin jij woont; wij helpen je graag met allerlei 
hulpvragen. Bijvoorbeeld over geld, werken, wonen en opvoeden, sterker in je 
schoenen staan, ouder worden, sociale contacten en relaties.

HUIS VOOR DE STAD
Gebouw met 0 op de meter
Met het klimaatplafond moet het nieuwe Huis voor de Stad een ge-
bouw worden met 0 op de meter oftewel een klimaatneutraal gebouw. 
Zeker in deze tijden een belangrijk gegeven. In dit gebouw komt niet 
alleen de raadszaal, maar het wordt een samenvoeging van ‘t Cour, 
Stadswinkel, Boscotondo en het Stadskantoor. 

De extra investering in het begin van de bouw, werd  volgens de toen-
malige gemeenteraad altijd terugverdiend, ze hebben het gelijk aan hun 
kant gekregen met de  klimaatneutrale investering. Doordat het gebouw 
zo energiezuinig is, zullen op het verbruik veel kosten bespaard worden 
waarmee een deel van de extra investering al supersnel is terugverdiend.

Ook zouden, met het aanbrengen van dat klimaatplafond, de inwoners 
van Helmond sneller naar het gebouw toe komen. In andere gebouwen 
waar zo’n plafond is aangebracht blijkt het ziekteverzuim bovendien 
drastisch te zijn teruggelopen. Daarmee zou ook, als dat in Helmond 
hetzelfde effect geeft, ook nog een deel van de extra investering terug-
verdiend kunnen worden.

Voor hulp van Sociale
Teams Helmond bel je
voortaan naar het 
nummer in jouw wijk



KERSTPAKKET?

Stel zelf je kerstpakket 
samen bij meer dan 
160 Helmondse 
ondernemers!
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DENK LOKAAL, 
KOOP LOKAAL, SAMEN 

STIMULEREN WE DE 
LOKALE ECONOMIE.

Dé Helmondse productcatalogus boordevol kadotips voor de feestdagen!
Met een oplage van 35.000 ex. medio november huis-aan-huis verspreid in 
Helmond. Adverteren alleen voor Helmondse ondernemers, al vanaf € 95,-. 
Aanmelden kan t/m 31 oktober.

Meer weten? Mail naar info@hellemondgiftkadoboek.nl of bel naar 0492-845350.

GEEF DE HELLEMONDGIFT 
WAARDEBON ALS KERST- 
OF EINDEJAARSKADO!
WWW.HELLEMONDGIFT.NL
(ONBEPERKT GELDIG)

Advertentie gesponsord 
door Adcommunicatie en 

Weekkrant De Loop Helmond.


