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Jaarlijks sterven ongeveer 60.000 zuigelingen 
aan de ziekte. Ook moeders zijn vaak slachtof-
fer. Er is 110 miljoen euro nodig voor injecties 
om mensen tegen tetanus te beschermen. 
Nederland wil 1 miljoen bijdragen en Helmond 

streeft naar een bedrag van minimaal 
€ 5.000,-.

De vijf bedrijven, ABN Amro Bank, 
Aben & Slag Advocaten, Van de Graft 

Accountants, Kemme Communicatie en 
Noventas hebben een bedrag gedoneerd. Elk 
van hen nodigt de eigen relaties uit voor een 
netwerkbijeenkomst in de foyer van Theater 
Speelhuis. Er worden zo’n 170 deelnemers 
verwacht en de happening wordt geopend door 
wethouder Yvonne van Mierlo. Vervolgens wordt 
het eerste Helmondse vaatje nieuwe haring 
geveild. Dat gebeurt op Amerikaanse wijze 

door Leon van der Zanden, 
een BN'er met Helmonds 
bloed. Iemand die hoger 
biedt dan zijn voorganger 
betaalt het verschil, maar 
heeft nog geen recht op het 
vaatje.  

Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorgani-
satie met 125 clubs in Nederland, waaronder 
Kiwanis Helmond. De vereniging organiseert 
activiteiten waarvan de opbrengsten geschon-
ken worden aan goede doelen, zowel lokaal als 
internationaal. Meestal spelen kinderen daarin 
een grote rol. Uitgangspunt is dat als je het zelf 
goed hebt, je jezelf dienstbaar kunt stellen aan 
anderen die het minder goed hebben, zonder 
oogmerk van persoonlijk belang. 

Haringparty
Kiwanis Helmond 

helpt tetanus de wereld uit
Op woensdag 10 juni wordt inmiddels al weer de vierde haringparty ge-

houden in Theater Speelhuis in Helmond. Deze draagt bij aan het wereld-

wijde project Stop Tetanus. Kiwanis is hierin partner van Unicef.

KIWANIS HELMOND LAND VAN DE AA INFO@KIWANIS-HELMOND.NL.

Leon van 
der Zanden



Als reclamebureau met 
grote staat van dienst 
gaan we graag met u in 
gesprek voor de ontwik-
keling van strategische en 
doeltreffende communi-
catietrajecten. Creativi-
teit en design zijn daarbij 
onze speerpunt.

Onze expertise ligt 
zowel op conventionele 
gedrukte producties als 
op online communicatie. 
We nemen graag het hele 
traject voor onze reke-
ning, van copywriting, 
fotografie, vormgeving 
tot publicatie. 

U staat niet alleen inzake 
communicatie, bel Frank 
Kemme of Denise van der 
Laan  voor een afspraak.

Het klantbelang staat 
centraal in alles wat we 
doen. Dat geldt zowel 
voor de particuliere klant 
als voor bedrijven, groot 
en klein, in Nederland en 
daarbuiten. Klantbelang 
centraal betekent voor 
ons bouwen aan lange 
termijn relaties.Dat doen 
we met kennis van pro-
ducten en diensten, van 
de klant en van de sector. 

Met die deskundig-
heid ondersteunen we 
klanten in hun streven 
om succesvol te zijn. Want 
uiteindelijk geldt: hun 
succes is ons succes. 

Aben & Slag Advoca-
ten beschikt over een 
evenwichtig team van 
ruim dertig advocaten 
en ondersteunende 
medewerkers. Een team 
dat volledig thuis is op 
de vele terreinen van het 
recht. 

We kunnen vanuit de 
diverse expertises spe-
cialistenteams vormen. 
Daarbinnen hebben onze 
advocaten de mogelijk-
heid zaken gezamenlijk 
op te pakken en elkaar 
te versterken. Door deze 
samenwerking blijven 
wij scherp en resultaat-
gericht: de optimale 
begeleiding voor u.

Van de Graft Accountants 
is een van de grotere 
regionale accountants-
kantoren. Met ruim vijftig 
medewerkers werken 
wij al negenendertig 
jaar met veel plezier 
voor onze klanten. Onze 
accountants, fiscalisten 
en juristen vormen een 
team en hebben één doel 
voor ogen: u op de beste 
manier ondersteunen, 
helpen en adviseren. Met 
onze korte lijnen bent u 
zeker van uw zaak. Het 
gaat om u en uw bedrijf. 
Mensen en cijfers. We zet-
ten graag een stap extra.

Noventas in Mierlo is tus-
senpersoon voor al jouw 
schadeverzekeringen. 
Onze adviseurs geven 
samen met jou invulling 
aan jouw wensen.

Als onafhankelijk 
kantoor heeft Noventas 
speciale afspraken met 
verschillende verzeke-
raars. Bijvoorbeeld voor 
risicovolle beroepen als 
militair. Zo zijn wij al vele 
duizenden relaties van 
dienst. Wij halen voor 
jou ‘het beste’ product 
uit de markt dat aansluit 
op jouw behoefte. Of je 
nu als particulier of voor 
jouw bedrijf/vereniging 
verzekeringen wenst. Bij 
Noventas ben je welkom.

KEMME 
COMMUNICATIE

ABN AMRO BANK ABEN & SLAG  
ADVOCATEN

VAN DE GRAFT
ACCOUNTANTS

NOVENTAS

Kemme Communicatie
0492 590 939
info@
kemmecommunicatie.nl

ABN Amro Bank
0900 0024
bedrijven.peelmaasval-
lei@nl.abnamro.com

Aben & Slag Advocaten 
0492 749 990
info@abenslag.nl

Van de Graft Accoun-
tants, 0492 462 206
info@vgaacc.nl

Noventas Verzekeringen
088 030 0100
info@noventas.nl
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